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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

ครั้งที่ 2 / ๒๕๖2  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2   

ณ ห้องประชุมโพทะเล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานการประชุม : นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
รายช่ีอผู้มาประชุม 
        1. นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง                นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
        2. นายแพทย์นนท์  จินดาเวช                   รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน (รอง 1)   
          3. นางสาวเกษมธิดา หะซะนี   นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (รอง 2) 
        4. นายประกิจ วงค์ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง 3) 

5. นายแพทยพิ์เชษฐ  พัวพันกิจเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี 
6. นายแพทย์วี  โรจนศิรประภา รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 
7. นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์     รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางจาก 
8. นางสาวจิณณากาญจน์ นาดี แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
9. แพทย์หญิงภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางเสาธง 

        10. แพทย์หญิงอนัญญา สินรัชตานันท์  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
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11. นางจิราภา ดวงวงษ์    แทน ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
        12. นางชไมพร  มิ่งทุม                            ผู้แทน เทศบาลนครสมุทรปราการ   

13. นางสมพร จามรนาค ผู้แทน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย              
 14. นายเสน่ห์  จันทร์เงิน สาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 15. นายสมชาย  จงชาญสิทโธ สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 
 16. นายจเด็จ  ปัถว ี    สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 
 17. นายวินิจ เกื้อกูลวงศ์ชัย   แทน สาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง 
 18. นายธงชัย  วิเศษบุปผา     สาธารณสุขอ าเภอบางพลี 
 19. นายค ารณ  มั่งมี   สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
  20. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 21. นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 22. นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
        23. ทันตแพทยช์ัยพฤกษ์  ตั้งจิตคงพิทยา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
 24. นางศิริวรรณ  พรมรุกชาติ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 25. นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 26. นางสาวยุวดี  ดีแก้ว แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 27. นางสุกัญญา  สาระถี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  28. นางเมตตา  สุขแก้ว                แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 29. นายต่อศักดิ์  เกษนาค หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
        30. นายวงศ์วีระ  ศุภมันตา                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

   รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
        1. นางกองเพชร  อ่ิมใจ                             โรงพยาบาลบางเสาธง 

2. นายประภาส  พยมพฤกษ์   โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
        3. นายส าราญ  ราษฎร์นิยม   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
        4. นายธนัญธร  สุดแก้ว    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
        5. นายวุฒิพันธ์  ทานะมัย   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางพลี 
        6. นายอนุชา   เนตรระกาศ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 

7. นายสุทนธ์  วงศ์ศิริ  ผอ.รพ.สต.เทพารักษ์ 
 8. นางเพ็ญศิริ  โคตรพัฒน์ ผอ.รพ.สต.บางพลี 

9. นางนันทยา  พรามเจริญ                   ผอ.รพ.สต.เสาธงกลาง 
        10. นางจิตลาวรรณ  ฉันทจิตปรีชา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
        11. นางสาวปิยาภา  เชาวลิต   งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        12. น.ส.ณัฐยาภรณ์  วงศ์บุญเก้ือกูล              กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
         13. นายมนัส    ประเทืองจิตร์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 14. นางจิราภรณ์  พรหมอินทร์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        15. นางสาวนันทพร  หริ่งรัตน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 16. นางสาวนุสรา  เพชรฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 17. นางสาวพัชรา  สุดกังวาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        18. นางสาวดารนีย์ ใจใส   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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 19. นางสาวนราทิพย์  พงศ์เตรียง   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 20. นายเฉลิมเกียรติ  ตันษา   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุมฯ 
        1. แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ       ติดราชการ 
        2. นายแพทย์อิศรา สพสมัย  หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม รพ.สมุทรปราการ               ติดราชการ 
 3. นายแพทย์พิพัฒน์  พงศ์รัตนามาน ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนฯ ติดภารกิจ 
        4. นายไพบูณร์ พิณเที่ยง ประธานชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ        ติดภารกิจ 
 5. ผู้แทนเทศบาลเมืองพระประแดง                 ติดราชการ 
 6. ผู้แทน เทศบาลเมืองลัดหลวง                 ติดราชการ 

7. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ติดราชการ                     
8. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง ติดราชการ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 (1) สาระส าคัญที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
            1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
     ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในภาพรวม       
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯมีผลการเบิกจ่ายต่ า ขอให้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
มอบงานการเงิน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณและสรุปรายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
เพ่ือการควบคุมก ากับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 2. การบริจาคโลหิต 
                  ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า การจัดหาเลือดบริจาคให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ 
โดยการรณรงค์ให้มีการบริจาคเลือดเพ่ิมข้ึนเนื่องจากเลือดไม่เพียงพอ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ     
รับบริจาคโลหิตเพ่ิมเพ่ือมีปริมาณการบริจาคโลหิตที่เพียงพอ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า  
           คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ โดยก าหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที ่    
17 มีนาคม 2562 โดยประชาชนสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้าได้ที่บริเวณหน่วย
เลือกตั้งล่วงหน้าที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดสมุทรปราการได้จัดเตรียมไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งพบว่ามีจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า
จ านวนมาก ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพประสานโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจัดตรียม
เจ้าหน้าที่ หน่วยปฐมพยาบาล และรถพยาบาลให้มีความพร้อมเพ่ือดูแลประชาชนในพื้นที่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4. การเตรียมความพร้อมการจัดท าน้ าอภิเษกของจังหวัดสมุทรปราการ  

         การเตรียมความพร้อมการจัดท าน้ าอภิเษกของจังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือน าไปประกอบพิธีเสก  
น้ าอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้พิจารณาใช้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัด
สมุทรปราการ บริเวณด้านหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดในวันที่ 6 เมษายน 2562 จากนั้น
อัญเชิญไปยังอุโบสถวัดพิชัยสงคราม(หลังเก่า) ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ และประกอบพิธี
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ท าน้ าอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน 2562 และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษกในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ อุโบสถ
วัดพิชัยสงคราม(หลังเก่า) และอัญเชิญคนโทน้ าอภิเษกของจังหวัดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยเก็บรักษาต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5. ผลการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ 
  การด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับ 
การด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายหน่วยงาน จึงควรมีการบูรณาการงานร่วมกัน  
ประธาน แจ้งว่าให้มีการแยกงานยาเสพติดออกจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส าหรับงาน TOBE NUMBER ONE 
ให้จัดตั้งเป็นคณะท างานฯ โดยมอบนางเกษมธิดา หะซะนี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน และ 
นางละออ ประเทืองจิตร์ เป็นเลขานุการ ส าหรับงานด้านกัญชาให้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 (2) งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ปีที่ 11    
    ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯร่วมกับกรมแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื ้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือกแห่งชาติ ปีที่ 11 ภาคกลาง และภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด "24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญาเลิศล้ า
คุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล" สมุทรปราการ ในวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ ๒๕62 ณ บริเวณลาน
น้ าพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดฯ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ฯ 
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2562 ประจ าเดือน 

มกราคม 25๖2 วันที่ 31 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4 โรงพยาบาลบางจาก 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ แก้ไขหน้า 8 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดอ าเภอบางพลี 
ล าดับที่ 2–4 แก้ไขเป็นผู้เข้าประชุม และผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดอ าเภอเมือง ล าดับที่ 1  
แก้ไขเป็นผู้เข้าประชุม 
  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
          ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
                นายแพทย์นนท์ จินดาเวช ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน แจ้งเรื่อง ติดตาม
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญจากฐานข้อมูล HDC และตัวชี้วัด QOF รวมทั้งรับฟังปัญหาในการด าเนินงาน
ด้านระบบข้อมูล (HDC) เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน พบว่า ปัญหาที่ส าคัญ คือ ความถูกต้องในการบันทึก
ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ได้แก่ แฟ้ม Person แฟ้ม Death การลงรหัส และแฟ้ม Data Correct โดยมีแนวทาง 
การแก้ปัญหา ดังนี้  ๑) จัดตั้งคณะท างานฯ 2 ชุด ได้แก่ ทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลHDC ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
และคณะท างานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  ๒) ให้แต่ละหน่วยบริการตรวจสอบ 
Type Person ในแฟ้ม Person ให้ถูกต้อง  ๓) ทุกหน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มDeath และแก้ไขให้ถูกต้อง  
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4) แก้ไขรหัส Lab ให้ถูกต้อง  5) ให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งและให้สสจ.โดยกลุ่มงานที่รับผิดชอบแต่
ละตัวชี้วัดติดตามตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้ส่งกลับไปให้หน่วยบริการแก้ไข เพ่ือให้ผลการ
ด าเนินงานดีขึ้น 
 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด Digital Transformation ด าเนินงาน 2 เรื่อง ได้แก่  

        ๑. Smart Hospital ด าเนินการ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) คิว ได้แก่ การเปิดให้บริการระบบคิวใน
โรงพยาบาล หรือเปิดให้บริการจองคิวออนไลน์  2) ใบสั่งยาอิเลคโทรนิค 100 % ของแพทย์ที่ออกตรวจ OPD  
และ 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการติดตั้งและทดสอบระบบการใช้งาน API : HIS gate way เพ่ือรองรับการท างานด้านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล  

     ๒. PCC Appication โดย PCC link ใช้ MODEL ของ รพ.สุรินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาและ
ทดลองใช้โปรแกรมคาดว่าโปรแกรมจะน ามาใช้ได้ในปี 2563 
 การด าเนินงานปฐมภูมิ 
 - การจัดงานมหกรรม"พลังคน พชอ." วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทา
ราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 - การจัดตั้งสถาบันสบทบ/ฝึกปฏิบัติงานแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในปี 2563 โดยจังหวัด
สมุทรปราการ มีโรงพยาบาลที่สามารถจะเป็นสถาบันสบทบได้ คือ โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางพลี  

        - ขอให้สาธารณสุขอ าเภอผลักดันการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
(RTI)  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.๒ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
         นายประกจิ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ แจ้งว่า จากการประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 
เป็นประธาน แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าจังหวัดสมุทรปราการ มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ ของประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยมีข้าราชการพลเรือนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการ จ านวน ๑ ราย คือ นายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.๓ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี แจ้งว่า โรงพยาบาลบางพลีจัดพิธีเปิดด าเนินการศูนย์หัวใจ 
โรงพยาบาลบางพลี ในวันที่ ๔ มีนาคม 2562  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.๔ สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
      - สาธารณสุขอ าเภอเมือง แจ้งว่า ขณะนี้รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดใช้โปรแกรม HosXP และสอบถาม
เกี่ยวกับการด าเนินงานครอบครองกัญชา 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอบผู้บริโภค แจ้งแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ในการรับแจ้งและออกหนังสือแสดง
การมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา(กรณีเป็นหน่วยงานหรือบุคคลตามมาตรา ๒๖/๕ 
และบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ป่วยตามมาตรา ๒๒(๒)) โดยคุณสมบัติผู้แจ้งการครอบครอง มีดังนี้:  

๑. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดังนี้  
 - ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์เภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์  
 - ให้บริการทางการแพทย์เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์  
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 - ให้บริการทางเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม  
 - การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย  

 ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  
 ๓. สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทีม่ีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนด้านทางการแพทยห์รือเภสชัศาสตร์  
 ๔. เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายและ 
ร่วมด าเนินการ ภายใต้ความร่วมมือและก ากับดูแลกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ดังกล่าวฯ สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรต ารับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้  
 ๕. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ  
 ๖. ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจ าเป็นต้องน ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ติดตัวเข้ามา 
ในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพ่ือใช้รักษาโรคเฉพาะตัว  
 ๗. ผู้ขออนุญาตอ่ืนตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนดในกฎกระทรวง 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.๕ เรื่องแจ้งของกลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

      4.๕.1 กลุ่มงานควบคุมโรค 

     (๑) รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา  
                     หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โรคที่มีอัตราป่วยสูง ๕ อันดับแรก ระหว่าง 
วันที่  ๑ มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ดังนี้   ๑) โรคอุจจาระร่วง จ านวน 2,920 ราย อัตราป่วย 221.40                  
ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4ปี, 5-9 ปี และ 15-24 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 1,121.42, 
458.52 และ 267.98 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ อัตราป่วยปี 2562 น้อยกว่าอัตราป่วยจากค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง ร้อยละ 8.43  2) โรคไข้หวัดใหญ่ รายผู้ป่วยจ านวน 1,183 ราย อัตราป่วย 89.70 ต่อแสนประชากร 
อัตราป่วยสูงสุด  ในกลุ่มอายุ 5-9 ปี, 0-4 ปี และ 10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อแสนประชากร เท่ากับ 487.98, 
384.90 และ 284.02 ตามล าดับ อัตราป่วยปี 2562 สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 2.5 เท่า 3) โรคปอดอักเสบ 
จ านวน 692 ราย อัตราป่วย 52.47 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุอายุ 0-4ปี/65 ปีขึ้นไป และ
อายุ 55-64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 276.38, 187.698 และ 52.37 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยไม่พบรายงานการ
ระบาดเป็นกลุ่มก้อน อัตราป่วยปี 2562 สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 14.19 4) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
จ านวน 327  ราย อัตราป่วย 24.79 ต่อแสนประชากร อ าเภอบางเสาธงมีอัตราป่วยสูงสุด 70.52 ต่อแสนประชากร 
อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี  และ 10-14 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 120.10 , 65.32 และ 46.91  
ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยอัตราป่วย  ในปี 2562 สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 2.2 เท่า       
5) โรคสุกใส จ านวน 185 ราย อัตราป่วย 14.03 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุ 0 -4 ปี, 5-9 ปี และ 10-14 ปี 
อัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 59.33, 79.41 และ 46.91 ต่อแสนประชากรตามล าดับ โดยอัตราป่วยปี 2562 น้อยกว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 44.78 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

       (2) โรคไข้เลือดออก 
    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รายงานข้อมูลโรคไข้เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 
๑ มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 174 ราย อัตราป่วย 13.19              
ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต โดยมีอัตราป่วยสะสมอยู่ในล าดับที่ 21 ของประเทศและอันดับ 5 ของ  
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เขตบริการสุขภาพที่ 6 (สัปดาห์ที่ 6) อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี 5-9 ปี และ15-24 ปี (อัตราป่วย 41.84, 
33.30 และ 25.71 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ) อ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ อ าเภอบางเสาธง มีอัตราป่วย 
44.9๓ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสะสมน้อยที่สุด คือ อ าเภอพระประแดง อัตราป่วย 1.65 ต่อแสนประชากร 
อัตราป่วยปี 2562 มากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 28.68 
ประธาน มอบหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคส ารวจเครื่องพ่นยุงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กรณีมีการช ารุด
ใช้งานไม่ได ้ถ้ามีจ านวนน้อยให้ใช้งบต่างด้าวด าเนินการจัดซื้อ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 (3) วัคซีนผู้ใหญ่ 
               หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคแจ้งโครงการน าร่องพัฒนารูปแบบการให้วัคซีนในผู้ ใหญ่  
(2560-2562) โดยมีจุดเน้น ปี 2562 ดังนี้   

- หน่วยบริการทุกจังหวัดทุกแห่งมีคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ 
- ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน Influenza ในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 90 
- ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ใน นศ.แพทย์และสาธารณสุข ร้อยละ 95 
- กรมควบคุมโรคจะมีหนังสือราชการชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน จัดส่งสมุดวัคซีนผู้ใหญ่ 

รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 (๔) วัณโรค 
          หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคแจ้งว่า เป้าหมายการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเขตสุขภาพที่ 6 
(งบสปสช. PPA+กองทุน TB) จ านวน 14,163 ราย ผลงานข้อมูลการตรวจยืนยันวัณโรคด้วย X-ray กลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม 
จ านวน 10,107 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.4 และรายงานข้อมูลการตรวจยืนยันวัณโรคด้วย X-ray กลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ 2562 จากโปรแกรม TBCM Online ดังนี้ 
           

อ าเภอ เป้าหมาย CXR  5 กลุ่ม(ราย) CXR (ราย) ร้อยละ พบ TB ร้อยละ 

เมือง 4,632 512 11.1 42 8.2 
บางพลี 3,122 1,351 43.3 10 0.7 
บางบ่อ 10,585 4,222 39.9 17 0.4 
พระประแดง 2,210 1,120 50.7 11 1.0 
พระสมุทรเจดีย ์ 2,051 2,901 141.4 0 0.0 
บางเสาธง 738 1 0.1 0 0.0 

รวม 23,338 10,107 43.3 80 0.8 

 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ดังนี้ อ าเภอบางเสาธง ผลงานร้อยละ 90 
อ าเภอพระประแดง ผลงานร้อยละ 84 อ าเภอบางบ่อ ผลงานร้อยละ 65 อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ผลงานร้อยละ 62 
อ าเภอเมือง ผลงานร้อยละ 53  อ าเภอบางพลี ผลงานร้อยละ 49 ซึ่งพบว่าทุกอ าเภอมีการบันทึกข้อมูลใน HDC 
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง จึงมีการจัดประชุมชี้แจงและอบรมในการบันทึกข้อมูลลงใน HDC ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
เป้าหมายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมฯ 
ประธาน อ าเภอที่มีผลงานต่ าและยังบันทึกข้อมูลลงใน HDC ไม่ครบถ้วน ขอให้เร่งรัดด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.๕.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
               (1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562   
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งงบประมาณเพ่ิมเติม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้ 

ล าดับที ่ กิจกรรม รหัส ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 

1 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเฝา้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภยัสุขภาพ 

สป.1.1 ควบคุมโรค 286,700.00 

2 สนับสนุนและด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สป.1.2 คบส. 124,000.00 

3 พัฒนาระบบปฐมภูมิให้มีคณุภาพมาตรฐาน สป.7.1 ทุกกลุ่มงาน 1,820,900.00 

4 1.สร้างเสริมสุขภาพกลุม่เด็กวัยเรยีน (5-14 ปี) สป.4.2 ส่งเสริมฯ 198,500.00 

5 2.ส่งเสรมิและพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่ม
วัยรุ่น (15-21) 

สป.4.3 ส่งเสริมฯ 158,500.00 

6 พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ITA 

สป.8.1 นิติกร 24,000.00 

7 ค่าเช่าบ้าน  บริหารฯ 129,000.00 

8 ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัต ิ  บริหารฯ 120,000.00 

9 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)  บริหารฯ 7,888,800.00 

10 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ส.)  รพ.บางพล ี 3,140,300.00 

11 ฉ11  สสจ.สป.  บริหารฯ 13,552,200.00 

12 ค่าสาธารณูปโภค  บริหารฯ 581,600.00 

13 รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น  งบลงทุน   21,755,000.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 49,779,500.00 

    
ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ในภาพรวมมีรายละเอียด ดีงนี้ 
 

รายการ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณป ี2562 

ไตรมาสที่ 1  (ต.ค.-ธ.ค.61) ไตรมาสที่ 2 (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

เป้าหมาย 
% 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย 
% 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

ภาพรวม 32% 54,352,392 21,198,979.84 39.00% 54% 133,983,095 41,442,315.44 30.93% 

รายจ่ายลงทุน 20% 34,589,312 19,187,312.00 55.47% 45% 92,048,412 26,770,612.00 29.08% 

รายจ่ายประจ า 36% 19,763,080 2,011,667.84 10.18% 57% 41,934,683 14,671,703.44 34.99% 

 
 ประธาน ขอให้ทุกกลุ่มงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและนัดประชุมเพ่ือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้
ตามเป้าหมาย และมอบงานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ติดตามงบประมาณจังหวัดที่ได้รับจัดสรร 73 ล้าน     
ซึ่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯได้ประสานส านักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เป็นงบประมาณของส านักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดฯที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรให้ซึ่งจังหวัดมีการควบคุมก ากับเบิกจ่ายด้วยเช่นกัน (งบปกติของ
หน่วยงาน)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

(2) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่ วไป รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๕ รายการ ใช้งบค่าเสื่อม ๒ รายการ(อยู่ระหว่างท าสัญญา 
๑ รายการ) งบกลาง ๑ รายการ(อยู่ระหว่างเสนอราคา) งบลงทุน ๒ รายการ(อยู่ระหว่างลงนามสัญญา ๑ รายการ) 
รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน 8 รายการ (ท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน ๓ รายการ ใช้งบค่าเสื่อม (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อ)  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ         
ใช้งบกลาง (เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จ านวน ๔๓ เครื่อง อยู่ระหว่างประกาศประกวด
ราคาซื้อ และครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน ๘ รายการ ใช้งบกลาง (รายการที่ ๑ เสนอราคาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
และรายการที่ ๒ – ๘ อยู่ระหว่างร่างประกาศประกวดราคาซื้อ) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.๕.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
               (1) โครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ  

            หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขก าหนดนโยบายร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์สู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยให้น า 2 โครงการส าคัญ ได้แก่      
“1 วัด 1 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล” และ“โครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลังบวร หรือ 
บ้าน วัด โรงเรียน” ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้รับนโยบายของรัฐบาล โดยก าหนดให้วัด/ศาสนสถาน 
บ้าน(ชุมชน) และโรงเรียนพลังประชารัฐเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานจากการมีส่วนร่วมความเสียสละของคน
ในชุมชนและการบูรณาการ ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1 วัด 1 
โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอละ 1 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 6 อ าเภอ (ระยะท่ี1 จ านวน 25 วัด) 
การด าเนินงาน 

 1. ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายพระภิกษุ สามเณร ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ โดยใช้งบ PPA ของโรงพยาบาล   
      3. พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ต าบลด าเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณรตามแนวทาง        

การตรวจคัดกรองสุขภาพกาย จิตใจ ทันตสุขภาพ ให้ครอบคลุมเป้าหมาย โดยประสานความร่วมมือบูรณาการ
ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนา 
 4. ส ารวจสิ่งแวดล้อม ดูแลสิ่งแวดล้อมในวัด ได้แก่ การถวายธูปเทียนไร้ควัน หรือดับธูปทันที       
หลังอธิษฐานแล้ว เพื่อลดควันที่มีสารพิษและฝุ่นละอองจากควันธูป การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน าโรคภายใน
วัดเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขและแมวที่ถูกน ามาปล่อยในวัด ที่ส าคัญคือ โรคไข้เลือดออก 
การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย  
 5. จัดถวายความรู้ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
แด่พระภิกษุ สามเณร ที่มารับบริการ  

    แนวทางการดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ในระดับพื้นทีใ่ห้จัดบริการดูแลตามระบบหลักประกันสุขภาพ 
                 1. กลุ่มสุขภาพดี  เน้นมาตรการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 
                 2. กลุ่มเสี่ยง ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ในการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรค  
โดยเน้นหลัก 3 อ. 2 ส.1 ฟ. 



๑๐ 
 

                3. กลุ่มป่วย จัดการดูแลรักษา บ าบัด ฟื้นฟูให้เหมาะสมกับสภาวะของพระภิกษุ สามเณร 
ตลอดจนให้บริการส่งเสริมให้มีการดูแลตนเองของพระภิกษุ สามเณรในวัด 
        ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานโครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 
ระยะที่ ๑ จ านวน ๒๕ วัด ดังนี้  1) ส่งรายชื่อวัดเป้าหมายการด าเนินงาน การขับเคลื่อนธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ  
สู่พ้ืนที่ปี 2562  2) จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับ
จังหวัดสมุทรปราการ"  3) คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร  4) หน่วยบริการจัดท าฐานข้อมูลพระสงฆ์ในวัด
และพระในวัดท าบัตรประชาชน   5) ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในวัดทุกรูป   6) จัดอบรมพระศิลานุปัฏฐาก   
7) ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ  8) วัดร่วมพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 
(บ้าน-วัด-โรงเรียน)  9) รายงานผลการคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์/สามเณร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

           (2) โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว  
            การด าเนินงานโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวเป็นโครงการ
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงในชุมชน ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2562 
โดยมีเป้าหมายผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช จ านวน 357 ราย จะได้รับการติดตามเยี่ยม จ านวน
อย่างน้อย 3 ครั้ง เน้นการดูแลกาย จิต สังคม ให้มีอาการสงบและเข้าระบบดูแลอย่างต่อเนื่อง  
ประธาน แจ้งว่ากรณีออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชขอให้ประสานต ารวจในพื้นที่ออกร่วมด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  (๓) ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร 
            ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น(หลักสูตร ๔ เดือน) โดยอบรมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
ขอให้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวฯ  
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.๕.๔ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

                (1) แนะน าข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
              แนะน าข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการ จ านวน ๑ ราย คือ นางจิตลาวรรณ  ฉันทจิตปรีชา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
ย้ายมาปฏิบัติราชการที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดย
รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลงานวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง (อวช.) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 (๒) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๖ เดิอน 
             ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๖ เดือน มีข้าราชการยังไม่ส่งการ
ประเมินผล ในรอบวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  จ านวน ๑ ราย (โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ)  และในรอบวันที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ ราย (รพ.บางจาก ๒ ราย รพ.บางบ่อ ๔ ราย  รพ.บางเสาธง ๓ ราย  รพ.พระ
สมุทรเจดีย์ฯ  ๔ ราย  และรพ.สต. ๗ ราย) ขอให้เร่งรัดส่งการประเมินฯ ดังกล่าว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๑ 
 

(๓) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  
       กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดอบรม

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒ รุ่นๆละ ๕๐๐ คน (เช้าและ
บ่าย) ขอให้ผู ้เข้ารับการอบรมฯ เข้าอบรมช่วงเช้า เวลา ๘.๓๐ น.และช่วงบ่ายเวลา ๑๒.๓๐ น. แต่งกายชุด
ข้าราชการแขนยาว/ชุดเครื่องแบบต้นสังกัด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา  
5.1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

         (1) ขออนุมัติจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 
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ทั้งนี้ ขอแจ้งชะลอการขอก าหนดต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเนื่องจากอยู่ระหว่างการบริการจัดการ พกส. 

และสป.ขอสงวนเลขส าหรับ นร.ทุน ที่ก าลังจะจบในปีนี้ 
มติที่ประชุม  ล าดับที่ ๑ อนุมัติ ล าดับที่ ๒  ไม่อนุมัติ ให้จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) หรือจ้างเหมาบริการ 

ล าดับที่   ๓ ไม่อนุมัติ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบในรูปเอกสาร 
        ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และสรุปผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด
และการรณรงค์ป้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

๗.๑ การพิจารณาค่าตอบแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
        ประธานแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย
บริการ โดยพิจารณาร่างอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
สมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๖๒ มีการก าหนดอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานลักษณะเวรหรือเป็นผลัด         
ในต าแหน่งต่างๆ โดยจะมีหนังสือประกาศแจ้งอัตราค่าตอบแทนฯ ให้หน่วยงานต่างๆทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
                จิราภรณ์  พรหมอินทร์  
             (นางจิราภรณ์  พรหมอินทร์) 
                                                                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                                 ผู้สรุปรายงานการประชุมฯ 
 
                จ ารัส  วงค์ประเสริฐ 

                  (นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 


