
รายงานการประชุมประจ าเดือน ตุลาคม 2563 
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  
............................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
2. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
3. นายประชา   สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
4. นายสกนธ์ เปาทุ้ย  ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
5. นางจรรยา บัวพ่ึง  ผอ.รพ.สต.โพหัก 
6. นายมานิตย์ อยู่เย็น  ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม    
7. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ.รพ.สต.ดอนคา      
8. นางวัลธนา แก้วป่อง  ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
9. นางอมรรัตน์ เอมอาจ  ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
10. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
11. จ่าเอกพิศาล  พ่ึงผัน  รก.ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
12. นายประวิทย์ เอมอาจ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
13. นายชัยพร  จันทร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ   
14. นางสาวสุธนา  สว่างศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.บางแพ 
15. นางสาวธันย์ชนก  มณีค า  พนักงานธุรการ  สสอ.บางแพ 

     เริ่มประชุม  เวลา   13.50 น. 
ก่อนวาระการประชุม 

สวดมนต์ก่อนประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 แนะน าบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานที่ สสอ.บางแพ  

-นางสาวสุธนา สว่างศิลป์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการ)  
  เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 
-นายสมบัติ เสียมทอง ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงาน       
บริหารงานปกครอง ย้ายมาจากที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านคา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
-นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ย้ายไปเป็นผอ.ส านักบริหารสาธารณสุข 
-ประกวดคนดีศรีพยาบาล นางสาวพัชรา รงค์ทอง รพ.สต.ดอนคา 
-ผลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนต าบลวัดแก้ว รักษามาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 3 
-การพัฒนาวัคซีน COVID-19 ปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตได้ วิธีป้องกันได้ดีที่สุดคือ การสวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม 
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 64 ประชาชนมีหมอดูแล 3 คน   
1.อสม. 2.หมอ (รพ.สต.) 3.หมอปฐมภูมิ  
PCC ส่งเสริมการใช้ สมุนไพร กัญชา เพ่ือสุขภาพ พัฒนาหน่วยบริการ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า องค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ควยคุมการด าเนินงาน
ให้ถูกต้อง โปร่งใส 



-ค าแนะน าจากกลุ่มงานบริหาร สสจ.รบ. เนื่องจากมีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบภายใน รพ./สสอ./รพ.สต. 
พบการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
รวมถึงระเบียบที่เก่ียวข้องที่พบใน รพ.สต.วิธีเฉพาะเจาะจง ยังไม่ถูกต้องตามล าดับและขั้นตอน 

เรื่องแจ้ง จากอ าเภอบางแพ 
-นางสาวชินานาฏ วงศ์ทวีทรัพย์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลบางแพ  
ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
-จ่าเอกสุรวุฒิ พ่ึงพงษ์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวโพ ย้ายมาจากต าบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 
-วันที่ 13 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ          
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด 
สีเหลือง รัศม ี1 เมตร. 
-วันที่ 23 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลาดอกไม้สด  

 -เรื่องจากพัฒนาการ เชิญชวนอุดหนุนสินค้าตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อ าเภอบางแพ  
วันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม          
............................................................................................................................. ............................................. 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
.......................................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1 จากค าแนะน าจากกลุ่มงานบริหาร เนื่องจากมีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบภายใน 
  ทบทวนแนวทางการด าเนินงานตาม พ.ร.บ./ระเบียบพัสดุปี 2560 (รายละเอียดแนบท้ายวาระ) 
  การใช้ใบเสร็จรับเงิน เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม ่
 4.2 กระทรวงสาธารณสุขประกาศแนวทางป้องกันการทุจริต เรื่องหลัก 4 เรื่อง 
  -  การใช้รถราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ต้องขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) บันทึกเลขไมล์ ระยะทาง 
(แบบ4) และบันทึกการการใช้น้ ามัน บันทึกประวัติการซ่อมแซม 
  -  การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เช่นการอยู่เวรรักษาพยาบาลนอกเวลา อ่ืน ๆ 
  -  การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 
   -  การจัดซือ้/จ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุ/ระเบียบพัสดุ 2560 และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 4.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ประกาศแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
.......................................................................... 
 4.4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  
   ระดับประเทศ ผู้ป่วย 57,476 ราย อัตราป่วย 86.54 ต่อแสนประชากร ตาย 37 ราย 
   จังหวัดราชบุรี ป่วย 783 ราย อัตราป่วย 92.37 ต่อแสนประชากร มีแนวโน้มลดลง 
   อัตราป่วยสะสม อันดับ 29 ของประเทศ 
   ผู้ป่วยสะสมน้อยกว่าช่วงเดียวกันปี 62 (605 ราย) 
   ผู้ป่วยร้อยละ 44.06 เป็นนักเรียน 
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4.5 สถานการณ์การระบาด COVID-19 
   ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
   ทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อ 33,841,645 คน เสียชีวิตรวม 1,012,631 คน 
   ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 137 มีผู้ป่วย 3,564 คน เสียชีวิต 59 คน 
   สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดราชบุรี ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 528 ราย 
   ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน 8 ราย รักษาหาย 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
4.6 ร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี/ตัวชี้วัดการด าเนินงาน/ค่าเป้าหมาย ปี2564 
 วิสัยทัศน์  
 “ระบบสุขภาพชั้นน าในเขตสุขภาพที่ 5 เพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข ภายในปี 2565” 
4.7 ตัวชี้วัดการด าเนินงานสาธารณสุข ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ ปี 2564  
      สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ระยะที่ 4 ปี พ.ศ.2562-2565 
4.8 แผนปฏิบัติการ รพ.สต.ก าหนดส่งให้สสอ.อนุมัติภายใน 31 ตุลาคม 2563 (สสจ.รบ.เป็นผู้ก าหนด) 
      แผนต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คปสอ./ตัวชี้วัด ก าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
      ให้ส่ง สสอ.บางแพ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ตรวจความถูกต้อง 
  แผนปฏิบัติงานถูกต้อง  -> อนุมัต ิ
  แผนปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง  -> ส่งกลับแก้ไข (ส่งที่แก้ไขแล้วภายใน 30 ตค. 63) 
4.9 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ และตามรูปแบบที่สสจ.รบ.ก าหนด โหลดเอกสารได้ท่ี  
     https://www.rbpho.moph.go.th/planyut.php  

 แบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติการ สสจ..xlsx (45 KB) 
 แบบฟอร์มจัดท าแผนปฏิบัติการ คปสอ. ปีงบประมาณ 2564.xlsx (127 KB) 
 แบบฟอร์มใบตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564.docx (13 KB) 
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564.xlsx (137 KB) 
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2564.doc (57 KB) 

แบบฟอร์มแผนหน้าเดียว.docx (20 KB) 
4.10 รพ.สต.จัดท าแผนการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ แผนการใช้เงินบ ารุง ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
4.11 การขออนุญาตไปราชการ (รูปแบบตามที่อ าเภอบางแพก าหนด)  
การส่งใบลาพักผ่อน รพ.สต.ให้ส่งก่อนวันที่จะลา ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ท าใบระบบ E-Office  
และส่งฉบับลงนามจริง (เนื่องจากอาจติดขั้นตอนการแก้ไขและระยะเวลาที่นายอ าเภอจะอนุมัติ) 
4.12 สสจ.รบแจ้งแผนการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ผู้รับผิดชอบงาน สสอ. 

1.นายประวิทย์ เอมอาจ 
         -มอบเกียรติบัตร GREEN & CLEAN 9 รพ.สต. 
 -รพ.สต.รับเครื่องฟอกอากาศ 
 -ทุกรพ.สต.รับวัสดุด้านล่างสสอ (ถุงแดง,ถุงมือยาง) 
 -ตรวจพัสดุประจ าปีเริ่มวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
 -ประชุม CBTX บ าบัดผู้ติดยาเสพติด อ าเภอบางแพเป็นเจ้าภาพ ต.หัวโพ 
 -การเลื่อนข้ัน พกส. 
 ดีเด่น 3.9 
 ดีมาก 3.5 
 ดี 3.0 
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 พอใช้ 2.5 
 ปรับปรุง 2.0 
 แบบประเมิน พกส ส่งภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563  
 2.นายชัยพร จันทร 
          -การจัดท ารายงานจ่ายเงินบ ารุง ส่งกรมบัญชีกลาง ส่งส าเนาเอกสารเฉพาะเดือน กันยายน 2563 
 -งานประกันสังคม ต้องลงชื่อรับรองหน้าที่มียอดเงินรวมหน้าสุดท้าย 

3.นางวัลธนา แก้วป่อง (ช่วยปฏิบัติราชการ สสอ.) 
 -ขอขอบคุณอบรมความรู้ พระ ผ่านการอบรม 24 รูป   
            ท าเอกสารบันทึกส่งจังหวัดเรียบร้อย เหลือมอบใบประกาศ 

-คนดีศรีพยาบาล นางสาวพัชรา รงค์ทอง รพ.สต.ดอนคา 
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เชิญพ่ี ๆ น้อง ๆ พยาบาลไปร่วมงาน 
-สมัครห้อง LAP รับสมัคร ตค.30พย.63 มี QR-Code  
หลักฐานการโอน เงิน 1,000 เอกสารส่งในระบบแล้ว  
4.นางสาวสุธนา สว่างศิลป์ 
.................................................................................................................. ................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ...................................... 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 ผลการคัดเลือก อสมดีเด่นปี 2564 รพ.สต.ดอนคา 
 ลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบเงินบ ารุง -> ให้จ้างไม่ต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ า การขึ้นค่าแรงให้ผ่ามติ
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ  และไม่เกินขั้นสูงของต าแหน่งนั้น 
 เรื่องจาก รพ.สต. 

 สสอ.       - 
 รพ.สต.วังเย็น   -  

รพ.สต.บ้านหนองม่วง  - 
 รพ.สต.วัดแก้ว                แจ้งเรื่องย้ายข้าราชการ นางนัยนา ทรงพัฒนาศิลป์  

จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน ย้ายไปรพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 รพ.สต.ดอนคา   - 
 รพ.สต.บ้านดอนใหญ่           - 
 รพ.สต.ดอนใหญ่   - 
 รพ.สต.โพหัก   - 
 รพ.สต.บ้านวังกุ่ม   วัดสามัคคีธรรม จัดงานกฐิน วันที่ 18 ตุลาคม 2563 
 รพ.สต.หัวโพ            - 
 
ปิดประชุม เวลา 16 น. 

 
        

   ผู้จดบันทึกการประชุม                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
     น.ส.ธันย์ชนก มณีค า                                                 นายประดิษฐ์ สาลียงพวย  
             พนักงานธุรการ                                                      สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 


