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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
ครั้งที่ 3/ ๒๕๖2  ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖2 

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2   
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 4 อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานการประชุม : นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
รายช่ีอผู้มาประชุม 
        1. นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง                นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
        2. นายแพทย์นนท์  จินดาเวช                   รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน (รอง 1)   
        3. นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง 3) 
        4. แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ       

5. นายแพทยพิ์เชษฐ  พัวพันกิจเจริญ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางพลี 
6. นายแพทย์วี  โรจนศิรประภา รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 
7. นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์     รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางจาก 
8. นางสนธิรักษ์  หันชะนา แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
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9. แพทย์หญิงภัคศรัณยธร ธนนันท์นภัส   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางเสาธง 
        10. นางอารัญยา รักษาสัตย์             แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 

11. นางฐิติกาญจน์ ทองค า    แทน ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย          
 12. นายเสน่ห์  จันทร์เงิน สาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
 13. นายสมชาย  จงชาญสิทโธ สาธารณสุขอ าเภอบางบ่อ 
 14. นายจเด็จ  ปัถว ี    สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 
 15. นายพสิษฐ์  แป้นเหมือน   สาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง 
 16. นายธงชัย  วิเศษบุปผา     สาธารณสุขอ าเภอบางพลี 
 17. นายค ารณ  มั่งมี   สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
  18. นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์   หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 19. นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 20. นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
        21. ทันตแพทยช์ัยพฤกษ์  ตั้งจิตคงพิทยา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
 22. นางวลัยพรรณ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 23. นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 24. นางสาวยุวดี  ดีแก้ว แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 25. นางสาวสุเทศน์  กุลละวณิชย์                    แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  26. นางสุภารัตน์  ถิ่นหัวเตย                หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 27. นายต่อศักดิ์  เกษนาค หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค  
        28. นายวงศ์วีระ  ศุภมันตา                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
        29. นายประยุกต์  ปิติวรยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

   รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ทันตแพทย์สุเมธ สัจเดว               โรงพยาบาลบางพลี 

        2. นายส าราญ  ราษฎร์นิยม   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
        3. นายธนัญธร  สุดแก้ว    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
        4. นายวินิจ  เกื้อกูลวงศ์ชัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง 
        5. นายณรงค์  สุกใส  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

6. นายสมบูรณ์  สุวรรณเทวะคุปต์ ผอ.รพ.สต.น้ าผึ้ง 
7. นายสุทนธ์  วงศ์ศิริ  ผอ.รพ.สต.เทพารักษ์ 

 8. นางสาวยุพา ทองสุข                          แทน ผอ.รพ.สต.วัดสลุด 
9. นางสุกัญญา  แป้นเหมือน แทน ผอ.รพ.สต.เสาธงกลาง 
10. นางรัตนา  ใจทัศน์กุล กลุ่มงานควบคุมโรค 

        11. นางสาวปิยาภา  เชาวลิต งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        12. นางสาวมนัญชยา วงค์อินทร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        14. นางสาวศริรัณญ์จักรี  ฤกษ์ฤทธิ์  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
        15. นายดุลพินิจ  ผ้าแดง                    กลุ่มงานนิติการ 
         16. นายมนัส  ประเทืองจิตร์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 17. นางจิราภรณ์  พรหมอินทร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        18. นางสาวนันทพร  หริ่งรัตน์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
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 19. นางสาวนุสรา  เพชรฤทธิ์   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 20. นางสาวพัชรา  สุดกังวาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 21. นางสาวนราทิพย์  พงศ์เตรียง   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุมฯ 
          1. นางสาวเกษมธิดา  หะซะนี นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (รอง 2)       ติดราชการ 
        2. นายแพทย์อิศรา  สพสมัย  หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม รพ.สมุทรปราการ               ติดราชการ 

3. นายแพทย์พิพัฒน์  พงศ์รัตนามาน ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนฯ  ติดราชการ 
        4. นางละออ ประเทืองจิตร์ หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด      ติดราชการ 
        5. นายไพบูณร์ พิณเที่ยง ประธานชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ        ติดภารกิจ 
        6. ผู้แทนเทศบาลนครสมุทรปราการ       ติดราชการ 
        7. ผู้แทนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ติดราชการ 
 8. ผู้แทนเทศบาลเมืองพระประแดง                 ติดราชการ 
 9. ผู้แทนเทศบาลเมืองลัดหลวง                 ติดราชการ 

10. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ติดราชการ                     
11. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง ติดราชการ 

วาระก่อนการประชุม 
        (1) มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
              กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด าเนินการประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ     
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกในระดับประเทศ ระดับภาคกลางและ      
ภาคตะวันออก ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด เพ่ือเชิดชูเกียรติหน่วยงานสาธารณสุข ของรัฐที่มีความดีเด่น     
ในด้านการให้บริการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานด้านการแพทย์แผนไทย และน าองค์ความรู้มาต่อยอดในการ
จัดบริการในหน่วยบริการของรัฐ โดยมีหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกในแต่ละระดับ ดังนี้ 
                 ระดับจังหวัด 
   ๑. ธ ารงศักยภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
           ๒. ธ ารงศักยภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองใหม่บางพลี 
                 ระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
           ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลบางพลี 
                 ระดับโรงพยาบาลชุมชน 
           ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลบางจาก 
            ๒. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลบางบ่อ  
           ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่โรงพยาบาลบางเสาธง 
           ๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ 
                ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
           ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลวัดสลุด 
           ๒. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางน้ าผึ้ง 
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           ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพารักษ์ 
           ๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร่างโศก 
 

ระดับจังหวัด : ธ ารงศักยภาพ                                                                        

 
            โรงพยาบาลสมุทรปราการ                         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองใหม่บางพลี 
 
 ระดับโรงพยาบาลทั่วไป  : รางวัลชนะเลิศ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลบางพลี 
ระดับโรงพยาบาลชุมชน 
      ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลบางจาก 
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๒. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลบางบ่อ  (ติดราชการไม่ได้มารับรางวัล) 
 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงพยาบาลบางเสาธง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลวัดสลุด 
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๒. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางน้ าผึ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเทพารักษ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
๔. รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร่างโศก 
 
 

 
 

 
๔. รางวัลชมเชย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร่างโศก 
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ระดับเขตสุขภาพที่ ๖  
 รางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ ๖ และรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย ระดับเขตสุขภาพที่ ๖ ได้แก่ นางสาววิภาวี ฤทธิ์แก้ว     
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางจาก 
.  

 
 
มติที่ประชุม ร่วมแสดงความยินดี 

        (2) มอบเงิน เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้สูงอายุยากไร้ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งเป็น
ตัวแทนรับมอบ 

   มูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด จัดท าโครงการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยในปี 2562 ได้ประสานกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯในการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ยากไร้สัญชาติไทย อายุ 70 ปีขึ้นไป ถูกทอดทิ้งไร้ผู้ดูแลและที่พักพิง 
ฐานะยากจน ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ดังกล่าวฯ จ านวน 15 คน 
ประกอบด้วย 1) อ าเภอบางพลี  2 คน  2) อ าเภอบางเสาธง2 คน 3) อ าเภอ พระสมุทรเจดีย์ 2 คน 4) อ าเภอเมือง  4 คน  
5) อ าเภอพระประแดง 3 คน  6) อ าเภอบางบ่อ 2 คน โดยผู้สูงอายุจะได้รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคจากบริษัท
ในเครือเจริญโภคภัณฑ์มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท และเงินสดจ านวน  500 บาทต่อราย ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการเป็นผู้มอบให้สาธารณสุขอ าเภอทั้ง 6 แห่ง เป็นตัวแทนรับมอบเพ่ือน าไปส่งมอบให้กับผู้สูงอายุที่ผ่าน
การคัดเลือกที่บ้านต่อไป 

 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 (1) พิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรปราการ 
          จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีซ้อมใหญ่ในการท าพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด
สมุทรปราการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา หน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ เพ่ือท าน้ าอภิเษก  
ณ มณฑลพิธีริมเข่ือนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และอุโบสถวัดพิชัยสงคราม โดยในพิธีตักน้ าศักดิ์สิทธิ์เพ่ือท า
น้ าอภิเษก จะมีขึ้นจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 หลังจากนั้นจะน าน้ าขึ้นรถแห่ไปยังวัดพิชัยสงคราม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือท าพิธีน้ าอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ภายในพระอุโบสถ ในวันที่ 8 เมษายน 2562 และ
ในวันที่ 9 เมษายน 2562 จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก โดยในช่วงนี้อากาศร้อนมาก ผู้เข้าร่วมพิธีอาจ  
เป็นลมได้ มอบหมายกลุ่มงานประกันสุขภาพดูแลผู้เข้าร่วมพิธีฯ  
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 (๒) การจัดสรรบรรจุพยาบาลวิชาชีพ 
          การจัดสรรบรรจุพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ๔0 คน โรงพยาบาลบางพลี ๘ คน 
โรงพยาบาลชุมชน ๑๔ คน แลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๔ คน รวมทั้งจังหวัด 66 คน โดยในส่วนของ
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะมีการประชุมฯเพ่ือจัดอัตราก าลังร่วมกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

(๓) การเตรียมรับการตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ ๖ รอบที ่๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
              จังหวัดสมุทรปราการมีก าหนดรับการตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ ๖ รอบที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ทีมจังหวัดจะออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน 
จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คปสอ.ทั้ง ๖ อ าเภอ โดยในรายละเอียดและก าหนดการกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 



๙ 
 

  
 (๔) การติดตามเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2562 
              ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ส าหรับงบ ฉ.๑๑ ขอให้โรงพยาบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ส่งเอกสารภายในวันที่        
๑๒ เมษายน ๒๕๖๒  
 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 (๕) การเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน อันตราย 
              ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 7 วัน อันตราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 (๖) การแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานใหม่ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานใหม่ ในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
          ๑. นางละออ ประเทืองจิตร์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
            ๒. นายประยุกต์  ปิติวรยุทธ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 (7) การติดตามงบค่าเสื่อม  

     ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๒ ส าหรับงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๔ เรื่องการสร้างแฟลต
ของโรงพยาบาลบางพลี (๙๖ ห้อง) โดยได้ด าเนินการของบประมาณแล้ว ซึ่งตามพรบ.สิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ ใน
กรณีอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจ านวนห้อง 80 ห้องขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) 
ซึ่งโรงพยาบาลบางพลีไม่ได้ท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงให้เร่งจัดท ารายงานประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และหากจะด าเนินการสร้างอาคารที่พักอาศัยรวม ขอให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบถึง
แนวปฏิบัติดังกล่าวฯ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

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

กุมภาพันธ์ 25๖2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโพทะเล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ไม่มีแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
          ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
               นายแพทย์นนท์  จินดาเวช รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน แจ้งการเตรียมความพร้อม
การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน อันตราย โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน 
อันตราย วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดเปิดศูนย์ EOC ในวันที่ ๑๐ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี
มาตรการการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนเหมือนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรายงาน

เรื่องสืบเนื่อง 1 



๑๐ 
 

ข้อมูลผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต โดยให้รายงานผ่านอ าเภอ ทั้งนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จะรวบรวมข้อมูล
และแยกรายอ าเภอ เพ่ือส่งข้อมูลรายงานให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกวันเพ่ือให้สาธารณสุขอ าเภอรายงาน
นายอ าเภอ และแต่ละอ าเภอส่งรายงานให้ศาลากลางจังหวัดต่อไป 
 กรณีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด ต้องมีใบน าส่งจากเจ้าพนักงานต ารวจให้สถานพยาบาลตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในเลือด (ถ้าไม่มีใบน าส่งจากเจ้าพนักงานต ารวจให้ค านึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ซ่ึงอาจจะถูกฟ้องร้องละเมิด
สิทธิของผู้ป่วยได้) ส าหรับการเก็บรักษาและการส่งตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีคู่มือให้โรงพยาบาลเพื่อให้
ด าเนินการตามขั้นตอนได้ถูกต้อง 
              ระบบข้อมูล Refer ในจังหวัด จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลจาก HosXP 
โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน และงดใช้โปรแกรม Thai refer เพ่ือช่วยลดการท างาน ทั้งนี้ จะเริ่มใช้รูปแบบนี้  ในวันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

               (๑) การประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุขปี 2562 ในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต กรุงเทพ โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ไปน าเสนอและจัดนิทรรศการ เรื่อง IT : 
Blockchain  E-Office การด าเนินการเชื่อมโยงระบบทุก CUP : Hos xp และเชื่อมโยงระบบกับปฐมภูมิ มีการ
ด าเนินงานน าร่องในโครงการ Pharmasafe ทั้งนี้ มี รพสต.รว่มน าเสนอ คือ รพสต.ร่มโพธิ ์รพสต.บางด้วน รพสต.อยู่เจริญ 
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว 
   (๒) โรงพยาบาลสมุทรปราการ เข้าประกวด Lean Award โดยผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบการคัดเลือก
ระดับประเทศ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.๓ ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
        แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ Wellness Center ณ ตึก ๙ ชั้น ๒ สถาบันราชประชาสมาสัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.๔ สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 
      สาธารณสุขอ าเภอพระประแดงแจ้งว่า ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระประแดงย้ายที่ท างานจากที่ว่าการ
อ าเภอพระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ไปอยู่ที่เลขที่ ๕๒/๙ ม.๑๖ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.๕ เรื่องแจ้งของกลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

      4.๕.1 กลุ่มงานควบคุมโรค 
     (๑) รายงานสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา  

                                หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โรคที่มีอัตราป่วยสูง ๕ อันดับแรก และ       
โรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – 20 มีนาคม ๒๕๖2 ดังนี้ ๑) โรคอุจจาระร่วง จ านวน 4,180 ราย 
อัตราป่วย 316.94 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4ปี, 5-9 ปี และ 15-24 ปี อัตราป่วย
เท่ากับ 1,517.89 , 626.30 และ 379.97 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ อัตราป่วยปี 2562 น้อยกว่าอัตราป่วย
จากค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 16.16 2) โรคไข้หวัดใหญ่ รายผู้ป่วยจ านวน 2,808 ราย อัตราป่วย 
212.91 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5 -9 ปี, 0-4 ปี และ 10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อแสน



๑๑ 
 

ประชากร เท่ากับ 1,174.48, 933.31 และ 650.45 ตามล าดับ อัตราป่วยปี 2562 สูงกว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี 3.9 เท่า 3) โรคปอดอักเสบ จ านวน 1,508 ราย อัตราป่วย 114.34 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย
สูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4ปี, 65 ปีขึ้นไป และอายุ 55-64 ปี อัตราป่วยเท่ากับ 435.54 , 285.70 และ 81.17 
ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยไม่พบรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อน อัตราป่วยในปี 2562 สูงกว่าค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20.91  4) โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 545 ราย อัตราป่วย 41.32 ต่อแสนประชากร อ าเภอบาง
เสาธง มีอัตราป่วยสูงสุด 107.80 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี  และ 10-14 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 240.03 , 126.80 และ 82.42 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ โดยอัตราป่วยในปี 2562 สูง
กว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 2.48 เท่า  5) โรคสุกใส จ านวน 297 ราย อัตราป่วย 22.52 ต่อแสนประชากร 
กลุ่มอายุ 5-9 ปี, 10.-14 ปี และ 0-4 ปี มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 133.20, 72.27 และ 95.50 ต่อแสน
ประชากรตามล าดับ  โดยอัตราป่วยปี 2562 น้อยกว่า ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 41.42 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

  (2) โรคไข้เลือดออก  
                       หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
266 ราย อัตราป่วย 20.17 ต่อแสนประชากร โดยมีอัตราป่วยสะสมในล าดับที่ 26 ของประเทศและอันดับ 6 
ของเขตสุขภาพที่ 6 (สัปดาห์ที่ 11) อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี กลุ่มอายุ 5-9 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 
ปี (อัตราป่วย 62.51, 52.51 และ 38.85 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ) อ าเภอที่มีอัตราป่วยสะสม สูงสุด คือ 
อ าเภอบางเสาธง มีอัตราป่วย 64.17 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสะสมน้อยที่สุด คือ อ าเภอบางพลี อัตราป่วย 
14.01 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยปี 2562 มากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 16.16  
 กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

    1. การเฝ้าระวังโรค : ให้มีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคโดยชี้เป้าต าบลที่มี
รายงานผู้ป่วยเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและมีการระบาดต่อเนื่องเกินกว่า 28 วัน เป็นรายสัปดาห์ เพ่ือเร่งรัดติดตาม
มาตรการควบคุมโรค ในกรณีที่อ าเภอและจังหวัดเป็นพ้ืนที่ระบาดหรือมีการเปิด EOC ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกไปยังนายอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ รายงานสถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทุกสัปดาห์ เพ่ือขอการสนับสนุน เร่งรัดมาตรการควบคุมโรคจากท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง (ในกรณีไม่ใช่พื้นท่ีระบาดให้รายงานทุกเดือน) 

2. การควบคุมโรค ให้เน้นมาตรการ 3-3-1 และด าเนินการต่อเนื่อง 28 วัน และพิจารณา       
เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

    - EOC ระดับอ าเภอ เมื่อพบต าบลที่เป็นพ้ืนที่ระบาด* ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของจ านวนต าบลในอ าเภอ 
     - EOC ระดับจังหวัด เมื่อพบอ าเภอที่เป็นพ้ืนที่ระบาด* มากกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนอ าเภอในจังหวัด 

         3. การดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย : ให้ทุกจังหวัดจัดท าท าเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งกุมารแพทย์
และอายุรแพทย์ที่จะให้ค าปรึกษากรณีผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกอาการรุนแรง โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดให้มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรึกษาในการรับผู้ป่วยอาการรุนแรงที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน  

 4. การสื่อสารความเสี่ยง : จัดทีมออกสื่อสารเชิงรุกไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
ภาครัฐและเอกชน คลินิก ร้านขายยาใช้กลไกคลินิกโรคเรื้อรังในการสื่อสารเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยรุนแรง
และเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ โรคอ้วน ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง และสื่อสารความเสี่ยงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์    
ที่โรงพยาบาล เรื่องโรคติดต่อน าโดยยุงลายทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

 
 



๑๒ 
 

แบบส ารวจอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2562 
 

หน่วยงาน 

หน่วยงาน  
(แห่ง) 

เครื่องพ่นหมอกควัน  
(เครื่อง) 

เครื่องพ่น ULV สะพายหลัง 
(เครื่อง) 

เครื่องพ่นไฟฟ้า  
 (เครื่อง) 

รพ. PCU 
รพ.
สต. 

ทั้ง 
หมด 

ใช้งาน
ได ้

เสีย 
ต้องการ

เพิ่ม 
ทั้งหมด 

ใช้งาน
ได ้

เสีย 
ต้องการ

เพิ่ม 
ทั้งหมด 

ใช้งาน
ได ้

เสีย 
ต้องการ

เพิ่ม 
สสอ.เมือง 1 3 21 19 12 7 12 13 9 4 4 7 6 1 1 

สสอ.บางบ่อ 1 1 12 21 3 18 14 5 4 1 13 0 0 0 0 

สสอ.บางพล ี 1 2 11 9 3 6 5 8 5 3 1 4 3 1 14 

สสอ.พระประแดง 1 1 16 18 11 7 7 14 13 1 7 0 0 0 4 

สสอ.พระสมุทรเจดีย ์ 1 1 10 18 11 7 11 5 5 0 6 4 4 0 8 

สสอ.บางเสาธง 1 1 7 10 6 4 7 4 4 0 2 3 3 0 1 

รวมท้ังหมด 6 9 77 95 46 49 56 49 40 9 33 18 16 2 28 

 
 
ประธาน ให้แต่ละอ าเภอสรุปความต้องการ/จ าเป็นในการใช้เครื่องพ่นเพ่ือเตรียมงบค่าเสื่อมจัดซื้อให้ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
(3) โรคไข้หวัดใหญ่ 

                       ในปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จ านวนทั้งสิ้น 2,808 ราย อัตราป่วย  
212.91 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยปัจจุบันมากกว่ามัยธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 3.99 เท่า กลุ่มอายุ 0-14 ป ี      
เป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด โดยมาตรการปี 2562 : ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 1 เข็ม 
(อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป) ได้รับก่อนคลอดอย่างน้อย 4 สัปดาห์ /เตรียมกลุ่มเป้าหมายให้วัคซีน FLU ปี ๒๕62 
โดยเน้นกลุ่มเด็ก 2  - 4 ปี และ ผู้สูงอายุ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

(๔) วัณโรค 
                      หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรครายงานข้อมูลการตรวจยืนยันวัณโรคด้วย X-ray กลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม 
ณ วันที่ 29  มีนาคม  2562 จากโปรแกรม TBCM Online  
 

อ าเภอ เป้าหมาย CXR  5 
กลุ่ม(ราย) 

CXR (ราย) ร้อยละ พบ TB ร้อยละ 

 เมือง  4,632 974 21.0 70 7.2 

 บางพลี 3,122 1,949 62.4 11 0.6 
 บางบ่อ 10,585 6,201 58.6 51 0.8 
 พระประแดง 2,210 1,840 83.3 17 0.9 
 พระสมุทรเจดีย์ 2,051 2,911 141.9 3 0.1 
 บางเสาธง 738 212 28.7 0 0.0 
 รวม 23,338 14,087 60.4 152 1.1 

เรื่องสืบเนื่อง 2 



๑๓ 
 

 

             รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลกิบุหรี่ทั่วไทย จังหวัดสมุทรปราการ 

 
อ าเภอ เป้าหมาย(จ านวน อสม.x 3) จ านวนผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

 (คน) Special pp ปี 60 - 62 
  (คน/ร้อยละ) 
พระประแดง 3,612 2,883/79.82% 
บางเสาธง 1,563 1,228/78.57% 
บางบ่อ 2,487 1,956/78.65% 
พระสมุทรเจดีย์ 2,520 1,018/40.40% 
บางพลี 4,155 2,663/64.09% 
เมือง 9,333 7,287/78.08% 
รวม 23,670 17,035/71.97% 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                (1) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 31 มีนาคม 2562 
                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
งบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562) 

 เป้าหมาย (%) ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 
ภาพรวม 54% 147,996,088.00 59,538,212.07 40.23% 
รายจ่ายลงทุน 45% 92,043,412.00 34,550,612.00 37.54% 
รายจ่ายประจ า 57% 55,952,676.00 24,987,600.07 44.66% 
 

งบลงทุน ปี 2562 ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ครุภัณฑ์ 16,392,000.00 16,358,300.00 33,700.00 99.79% 
สิ่งก่อสร้าง 57,459,100.00 - 57,459,100.00 0.00% 
รวม 73,851,100.00 16,358,300.00 57,492,800.00 22.15% 
ผูกพัน จากปี 2561 18,192,312.00 18,192,312.00  100.00% 
รวมทั้งสิ้น 92,043,412.00 34,550,612.00 57,492,800.00 37.54% 
 
รายละเอียด งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 57,459,100 บาท 
             1. อาคารบริการและจอดรถ อาคาร คสล.9 ชั้น รพ.บางพลี เป็นเงิน 41,712,300 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว        
ตามสัญญาเลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
             2. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง รพ.บางพลี เป็นเงิน 15,746,800 บาท รอลงนามในสัญญา 
เนื่องจากรอผลการจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 



๑๔ 
 

 ส าหรับงบกลาง ในส่วนครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ 
 

งบกลาง ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ (%) 
ครุภัณฑ์ 21,755,000.00 - 21,755,000.00 0.00 % 

               
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 (2) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปแจ้งว่า ผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2562 โดยครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง จ านวน 3 รายการ อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ ส าหรับสิ่งก่อสร้าง 
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง โรงพยาบาลบางพลี อยู่ระหว่างท า EIA ในส่วนของงบกลาง : ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 43 เครื่อง อยู่ระหว่างส่งมอบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.5.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
               (1) แจ้งประเด็นส าคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 
ระยอง (อปสข.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  
                 1.งบเหมาจ่ายรายหัวUC (Basic Payment : OP/PP/IP ปีงบประมาณ 2563 = 3,784.57 บาท/
ประชากร เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2562  จ านวนเงิน 358.01 บาท/ประชากร  
                  2.การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการเฉพาะด้าน ในระบบ UC (ขึ้นทะเบียนใหม่ระหว่างปี) ได้แก่                       
รพ.รามาจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ : ด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (มี 5 เครื่อง) และรพ.จุฬารัตน์ 3  
เป็นหน่วยบริการส ารองเตียง ทารกแรกเกิด นน.ตัวน้อยกว่า 1,500 กรัม (Sick new born)   
                  3.สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)      
ขอลาออกจากการเป็นหน่วยรับส่งต่อ ในระบบ UC ของ จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 แต่ยังขึ้น
ทะเบียนเป็นหน่วยรับส่งต่อของเขต กทม.   
                      4.อนุมัติการลาออกจากการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิของ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากน้ า (รหัส 23030)        
ของ CUP รพ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งประชากรของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองปากน้ า      
จ านวน 28,310 คน ให้ ศสช.เมืองราชา 9 ชุมชน  จ านวน 24,065 คน และศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (สะพาน 3)      7 
ชุมชน จ านวน 13,502 คน   
                    ทั้งนี้ ขอให้ CUP รพ.สมุทรปราการ จัดสัดส่วนเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียน     
พร้อมทั้งจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว และให้มีคุณภาพตามนโยบายของจังหวัด ให้ CUP รพ.สมุทรปราการ 
ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ ป ระชากร UC รับท ราบอย่ างทั่ วถึ ง เพ่ื อด า เนิ นการย้ ายสิ ท ธิ ให้ ถู กต้ อ ง รวมทั้ ง                          
สปสช.จะใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ในการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวตามการแบ่งพ้ืนที่ใหม่  ดังนี้           
                           - ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชา     จ านวนประชากร  33,480 คน  
                           - ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 สะพาน 3 เทศบาลนครสมุทรปราการ จ านวนประชากร 13,502  คน 
                5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อม ปี 2562 ของ จ.สมุทรปราการ  
งบระดับหน่วยบริการ 70%         
                     - รพ.บางบ่อ 2 รายการ วงเงิน UC 1,383,207.77 บาท 
เดิม : 1) ซ่อมแซมรั้วพร้อมตาข่ายถัก และ 2) เครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดความถี่สูง     
ใหม่ : 1) ซ่อมแซมถนนในบริเวณ รพ.สต.บางพลีน้อย ม. 2) ทาสีรั้ว รพ.สต.บางพลีน้อย  3) เครื่องช่วยหายใจ
ทารกแรกเกิด นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ วงเงิน 1556,800 บาท ใช้เงินบ ารุงสมทบ 173,592.23 บาท 
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 - รพ.บางจาก 1 รายการ  ; วงเงิน UC 108,500 บาท 
เดิม : หัวเกย์ออกซิเจนส าหรับต่อถงออกซิเจน    
ใหม่ :  1) ชุดส่องคอครบชุด  2) ถังออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจนครบชุด และ 3) เครื่องวัดความดัน
ล้อเลื่อน วงเงินเท่าเดิม 
                     - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านคลองบางปิ้ง 1 รายการ วงเงิน 309,714.23 บาท  
เดิม : เครื่องดึงหลังและคอ      
ใหม่ : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ วงเงินเท่าเดิม 
งบระดับจังหวัด 20%  
                    - รพ.บางจาก ขอเปลี่ยนแปลงชื่อ รายการยานพาหนะ วงเงิน UC 696,000 บาท 
เดิม : รถยนต์กระบะรับส่งผู้ป่วย    
ใหม่ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า           
90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ( CAP ) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
                    ทั้งนี้ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   (๒) สรุปการประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดท าน้ าอภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ ในการงาน     
พระราชพิธี บรมราชาภิเษก เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 1     
ศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุม 
           หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพแจ้งสรุปการประชุมการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดท าน้ าอภิเษก 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ าศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหลังพระบรมรูป 
รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง จ.สมุทรปราการ โดยจัดหน่วยปฐมพยาบาล ริมฝั่งอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็น ALS      
รพ.พระสมุทรเจดีย์ (ถึ งที่ หมาย เวลา 10 .00 น. ริมฝั่ งอ าเภอเมือง เป็นรถ ALS รพ.สมุทรปราการ                  
(ถึงหน้าศาลากลางเวลา 09.00น.) พร้อมลงเรือตามริ้วขบวนแห่ทางน้ าและขับรถตามริ้วขบวนแห่ทางบก       
จากศาลากลางฯ ไปยังวัดพิชัยสงคราม ส าหรับวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 15.00 – 22.00 น.        
พิธีท าน้ าอภิเษก ณ บริเวณอุโบสถ(หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม โดยมีหน่วยปฐมพยาบาล ALS รพ.สมุทรปราการ (ถึง
ที่หมายเวลา 14.30 น.) และในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12 .00 น. พิธีเวียนเทียน
สมโภชน้ าอภิเษก ณ บริเวณอุโบสถ (หลังเก่า) วัดพิชัยสงคราม  มีหน่วยปฐมพยาบาล ALS รพ.สมุทรปราการ (ถึง
ที่หมายเวลา 08.30 น.) รายละเอียดก าหนดการตามเอกสารประกอบการประชุมฯ        
มติที่ประชุม  รับทราบ 
   (๓) การปรับแผน Planfin ระดับโรงพยาบาล 
                ขอให้โรงพยาบาลที่ต้องการปรับแผนการเงินส่งแผนการเงิน Planfin ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ และส่งเขตสุขภาพท่ี ๖ ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.5.4 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
               (1) บุคลากรทุกสิทธิ  
 ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ., พนักงานกระทรวงสาธารณสุข., ลูกจ้างชั่วคราว 
เมื่อประสงค์จะลาตามประเภทการลาต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้สิทธิมีผลต่อเงินเดือนและการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
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เมื่อหน่วยงานด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท าหนังสือแจ้งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทุกครั้ง เช่น      
ลาคลอด, ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร, ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ฯลฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
          (2) ขอแจ้งผลการย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562 
 เฉพาะรายท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ ดังนี้ 

สายงานแพทย์ 

 
สายงานทันตแพทย์ 

 
สายงานเภสัชกร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
               (1) โครงการจิตเวชเคลื่อนที่ 
                         หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพแจ้งโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและ
ครอบครวั โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามดูแลเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการก าเริบซ้ า และดูแลเสริมพลัง
ให้กับครอบครัว โดยใช้กลไกระบบสุขภาพระดับหน่วยบริการสาธารณสุขและชุมชน ซึ่งงานสุขภาพจิต       
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการให้กับผู้รับผิดชอบ
งานสุขภาพจิตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และประสานแนวทางการดูแลเมื่อพบความเสี่ยงไปยังโรงพยาบาล
ทุกแห่งโดยขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 1.แจ้งรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย ให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ตามพ้ืนที่ รับผิดชอบ เพ่ือติดตามเยี่ยมตามแนวทางการติดตามเยี่ยมผู้ป่ วยจิตเวช โดยผู้ป่ วย                   
1 รายจะได้รับการเยี่ยม 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2562 ซึ่งการติดตามเยี่ยมให้เน้น
การพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยและครอบครัว  หากมีหน่วยงานอ่ืนร่วมเยี่ยม เช่น  ต ารวจฯลฯ ให้ท าข้อตกลงว่าจะใช้

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ขอย้ายจาก ขอย้ายมา 
1 นายพูลพิภพ จีรรัตนบรรพต รพ.บางสะพาน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.บางเสาธง 
2 นางสาวสิรินีร ม่วงศิริ รพ.ปราณบุรี สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 
3 นายโสภณวิชญ์ ถิ่นว่อง รพ.นาดี สสจ.ปราจีนบุรี รพ.บางจาก 
4 นายวศิน สุขุมภาณุเมศร์ รพ.ลาดบัวหลวง สสจ.พระนครศรีอยุธยา รพ.บางบ่อ 
5 นางสาวเบญจา อุดมลาภสกุล รพ.ปราณบุรี สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รพ.บางจาก 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ขอย้ายจาก ขอย้ายมา 
1 นางสาวนิโลบล ชอุ่มวรรณ รพ.บางไทร สสจ.พระนครศรีอยุธยา รพ.บางเสาธง 
2 นางสาววรรณวลัย วิทยสิริไพบูลย์ รพ.วัฒนานคร สสจ.สระแก้ว รพ.บางบ่อ 
3 นางสาวปวิชญา พึ่งชื่น รพ.กระสัง สสจ.บุรีรัมย์ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ขอย้ายจาก ขอย้ายมา 
1 นางสาวสุภารัตน์ หะรังสี รพ.บ้านโพธิ์ สสจ.ฉะเชิงเทรา รพ.บางบ่อ 
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แนวทางการเยี่ยมของสาธารณสุข โดยค านึงถึงการรักษาข้อมูลผู้ป่วยให้อยู่ในระบบการดูแลของหน่วยงาน
สาธารณสุขเท่านั้น   

 2.การติดตามเยี่ยมให้เน้นการท าความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยกับผู้ดูแล ได้แก่ การกินยา           
ที่ต่อเนื่อง การดูแลโดยญาติอย่างใกล้ชิด และการสังเกตอาการของผู้ป่วย หากพบความผิดปกติหรือความเสี่ยง      
ให้ประสานการดูแลไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือมีความซับซ้อนยุ่งยาก   ให้ประสานโดยตรงที่งานสุขภาพจิต 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

  3.รวบรวมรายงานตามแบบสรุปการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช และแบบฟอร์มติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช 
ส่งให้งานสุขภาพจิต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ทาง E-Mail :ann9998@gmail.com 
รายละเอียดข้อมูลการเยี่ยมติดตามแต่ละอ าเภอตามเอกสารประกอบการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
               (1) อัตราค่าบริการทางการแพทย์(ด้านทันตกรรม) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
                      หวัหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขแจ้งอัตราค่าบริการทางการแพทย์(ด้านทันตกรรม) ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้ 
  

ล า
ดับ 

รายการ หน่วย ราคา 

1 ถอนฟัน ซ่ี 270 

2 ล้างแผลในช่องปาก,ตัดไหม(กรณีเย็บแผลมาจากหน่วยบริการอื่น) ครั้ง 100 

3 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam , วัสดุสีเหมือนฟัน (Composite, GI, Flowable 

composite)  - ด้านเดียว 

ซ่ี 330 

4 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam , วัสดุสีเหมือนฟัน (Composite, GI, Flowable 

composite)  - 2 ด้าน 

ซ่ี 390 

5 อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam , วัสดุสีเหมือนฟัน (Composite, GI, Flowable 

composite)  - ตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป 

ซ่ี 440 

6 ขูดหินน้ าลาย ทั้งปาก (รวมขัดฟัน) ทั้งปาก 350 

7 เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก อายุ 12 ปีขึ้นไป ครั้ง 200 

8 เคลือบหลุมร่องฟัน (Pit & Fissure Sealant) อายุ 12 ปีขึ้นไป ซ่ี 300 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.5.7 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
               (1) การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ก าหนดให้มีการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน จังหวัดสมุทรปราการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 2 – 21  พฤษภาคม  2562 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   
เป็นประธานคณะผู้นิเทศฯ รายละเอียดตามก าหนดการ ดังนี้ 

โดยมขีั้นตอนการตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ดังนี้ 

ภาคเช้า  09.00 น.   คณะผู้นิเทศงานเดินทางถึงโรงพยาบาล  
09.00 น.– 10.30 น.   ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด 

ในงานที่เก่ียวข้องตามประเด็น  
10.30 น. – 11.00 น.   น าเสนอข้อมูลและผลการด าเนินงานของ คปสอ. 
11.00 น. – 12.00 น.   คณะผู้นิเทศงาน ให้ข้อเสนอแนะ และซักถามในประเด็นที่ส าคัญ 

และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
 
 
 
 

คปสอ. ก าหนดวันนิเทศงาน กิจกรรม 

บางบ่อ  
 

บางเสาธง 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.00 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน                               
                        ของ คปสอ. ณ ห้องประชุม รพ.บางบ่อ 
13.00 – 16.30 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน                               
                        ของ คปสอ. ณ ห้องประชุม รพ.บางเสาธง 

พระสมุทร
เจดีย์ 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.00 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                         ของ คปสอ. ณ ห้องประชุม รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 
13.00 – 16.30 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                         ณ รพ.สต.ในสังกัด  

บางพล ี วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.00 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                         ของ คปสอ. ณ ห้องประชุม รพ.บางพล ี
13.00 – 16.30 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                         ณ รพ.สต.ในสังกัด  

เมืองฯ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.00 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                         ของ คปสอ. ณ ห้องประชุม รพ.สมุทรปราการ 
13.00 – 16.30 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                         ณ รพ.สต.ในสังกัด  

พระประแดง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 09.00 – 12.00 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                         ของ คปสอ. ณ ห้องประชุม รพ.บางจาก 
13.00 – 16.30 : ติดตามผลการด าเนินงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
                         ณ รพ.สต.ในสังกัด  



๑๙ 
 

ภาคบ่าย 13.00 น.   คณะผู้นิเทศงานเดินทางถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
13.00 น. – 13.15 น.  ตรวจเยี่ยม รพ.สต. 
13.15 น. – 14.00 น.  น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและสิ่งต้องการ 

ขอรับการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  
14.00 น. – 16.30 น.   คณะผู้นิเทศงาน ให้ข้อเสนอแนะ และซักถามในประเด็นที่ส าคัญ  

และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
ประเด็นการน าเสนอคณะผู้นิเทศงาน คปสอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประเด็นในการน าเสนอภาพรวม คปสอ. ดังนี้ 

1. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
2. รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง 
3. น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ และตัวชี้วัด PA แยกเป็นรายต าบล 

พร้อมความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ รองรับตัวชี้วัด โดยเฉพาะกรณีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ระบุวิธีการ 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละตัวชี้วัดและโครงการในการแก้ไขปัญหา 

4. ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ/ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
6. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
7. สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและสว่นกลาง (ถ้ามี) 

ประเด็นในการน าเสนอของ รพสต. ดังนี้ 
1. ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
2. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
3. สถานการณ์การเงินการคลัง (ทุกแหล่งเงิน) 
4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและตัวชี้วัด PA ที่เก่ียวข้อง 
5. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
6. สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเหตุผลประกอบ 

ทั้งนี้ ขอให้โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเตรียมความพร้อม
รับการนิเทศงาน และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลรับการนิเทศงาน   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 (2) ติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม 
         การติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม โดยพบว่าการด าเนินงานงบค่าเสื่อมในงบ 70% และ  
งบ 20 % ภาพรวมอยู่ในระดับดี ส าหรับงบ 10 % ขอให้บันทึกผลการด าเนินงานในโปรแกรมของ สปสช.ให้เป็น
ปัจจุบัน  
ประธาน ให้แต่ละอ าเภอบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและขอให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย
ต่ าใหเ้ร่งรัดการเบิกจ่ายงบดังกล่าวฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองแจ้งเพื่อพิจารณา  

5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
      (1) พิจารณาข้าราชการ ขอย้ายไป จ านวน 6 ราย    

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/ระดับ อายุ
ตัว 
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ส่วนราชการ 
ปัจจุบันตาม  

จ.18 

ส่วนราชการ 
ที่ขอย้ายมา 

เหตุผล 

1.นางสาวโศรดา  
สวัสด ี

จพ.ธุรการ 
ปฏิบัติงาน 

33 4 ก.บริหารทรัพยากรบุคคล 
สสจ.สมุทรปราการ 

ก.บริหารทรัพยากรบุคคล 
สสจ.อทุัยธาน ี

เพื่อกลับภูมลิ าเนา  
ดูแลบิดา มารดา 

 หมายเหตุ ย้ายไปด ารงต าแหน่งว่างเลขท่ี 89304 สสจ.อุทัยธานี 
2.นางสาวเจนจิรา 
แดงศร ี

พยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติการ 

32 5 รพ.บางบ่อ 
สสจ.สมุทรปราการ 

รพ.วังจันทร์ 
สสจ.ระยอง 

ย้ายติดตามคูส่มรส 

 หมายเหตุ : ขอมติ ตัดโอน หรือปฏิบัติราชการ (ตัดต าแหน่งได้ภายในเขต 6) 
3.นางสาวจฑุาภรณ ์
กุละศรีธงชัย 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

30 4 รพ.สต.บางปูใหม่ หมู่ที่ 4 
สสอ.เมืองสุมทรปราการ 

สสจ.ลพบุร ี เพื่อกลับภูมลิ าเนา 
ดูแลบิดา มารดา 

 หมายเหตุ : ย้ายไปด ารงต าแหน่งว่างเลขท่ี 12115 สสจ.ลพบุรี 
4.นางซัยลา  
อิ่มโสภณ 

จพ.สาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน 

31 4 รพ.สต.คลองสี่ หมู่ที่ 14 
สสอ.บางพล ี

รพ.สต.เขาคันธมาทน์ 
สสอ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

ย้ายติดตามคูส่มรส
และเพิ่มโอกาสใน
การมีบุตร 

 หมายเหตุ : นางซัยลา ประสงค์ไปช่วยราชการ 
5.นางสาววิไลวรรณ 
สาสังข ์

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ช านาญการ 

33 7 สสอ.บางบ่อ 
จ.สมุทรปราการ 

สสจ.กระบี ่
 

 

 หมายเหตุ :ไปด ารงต าแหน่งว่างเลขที่ 126334 สสจ.กระบี่ (นางสาววิไลวรรณ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง สสจ.
กระบี่) 

6.นางสาวปนัดดา 
ภูบรรทดั 

พยาบาลวิชาชีพ 
ช านาญการ 

35 10 สอ.เฉลมิพระเกียรต ิ
60 พรรษา นวมินทราชิน ี
สาขาวัดบางปิ้ง 
สสอ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 

รพ.สต.บา้นเสยีว 
ต.หัวงัว 
สสอ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ ์

ดูแลมารดา ป่วย
เป็นโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต 

 หมายเหตุ : ย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 
      (2) พิจารณาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอย้ายมา จ านวน 1 ราย   

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/ระดับ 
อายุ
ตัว 
(ปี) 

อาย ุ
ราชการ 

(ปี) 

ส่วนราชการ 
ปัจจุบันตาม 

จ.18 

ส่วนราชการ 
ที่ขอย้ายมา 

 
เหตุผล 

1. นางสาวจนาพร  
ไทยจิตร 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

31  6  รพ.สต.หนองพลวง
มะนาว 
จังหวัดนครราชสีมา 

รพ.สต.ในคลองบางปลากด 
สสอ.พระสมุทรเจดีย ์
จังหวัดสมุทรปราการ 

- เพื่อดูแลน้า ซึ่งก าลังป่วย 
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหลัง
การผ่าตัด 

หมายเหตุ : สสอ.พระสมุทรเจดีย์ ยินดีรับย้าย โดยให้ลงเลขท่ีต าแหน่ง 1สป00888 ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ในคลองบางปลากด 



๒๑ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบในรูปเอกสาร 
         ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการด าเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 และสรุปผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและ
การรณรงค์ป้องกัน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
7.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ แจ้งการจัดสรรงบ on top ตามผลงานโครงการแก้ปัญหาเด็กซีด 

จังหวัดสมุทรปราการ งวดที่ 1 ปี 2562 ดังนี้ 
 

ล าดับ อ าเภอ รวมเงินทั้งหมด 45 % ของรวมเงิน
ทั้งหมด(บาท) 

1 เมือง 519,050 233,573 
2 บางพลี 209,020 94,059 
3 บางบ่อ 141,200 63,540 
4 พระประแดง 195,280 87,876 
5 พระสมุทรเจดีย์ 113,380 51,021 
6 บางเสาธง 108,310 48,740 
 รวมทั้งจังหวัด 1,286,240 578,808 

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

              (นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ) 
                                                       หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
                                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 


