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รายงานการประชุมผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสารสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

ครั้งท่ี 1/๒๕61 

ในวันท่ี 16 มีนาคม ๒๕61  เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐  น. 

ณ หองประชุม  1  ชั้น  3  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

 
*********************** 

 
ผูมาประชุม  

1. นางสาววันเพ็ญ  ชางเชื้อ  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

2. นายทวีป  ทองเนื้อแปด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

3. นางสาวพีรญา ปานสอน  ทันตแพทยปฏิบัติการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

4. นางเฉลิมศรี ใยบัว   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

5. นางสาววราภรณ สิทธิบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

6. นายเสกสรรค สวัสดี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

7. นางปุณฑริกา  การกสิขวิธี  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

8. นางสาวออนนุช หมวดคูณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

9. นาวสาวนิศากร จํานงคเวช  นักวิชาการสาธารณสุข  
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

10. นางสาวรัตติยา เฉลิมโภชน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

11. นายศุภฤกษ ผาสุตะ   เจาพนักงานธุรการ   โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 
12. นางสาวปุณนภา  นิ่งนึก  เจาพนักงานพัสดุ   โรงพยาบาลแสวงหา 
13. นางสาวปุณฑริก  จันทรหอม  นักวิชาการคอมพิวเตอร  โรงพยาบาลแสวงหา 
14. นายกฤษณุนันท  มีสงา   นักวิชาการคอมพิวเตอร  โรงพยาบาลสามโก 

 
 
 



๒ 
 

15. นายสายัน คงเจริญ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      โรงพยบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจําปาหลอ 

16. นายวรวุฒิ บัวทอง   เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   
      โรงพยบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานยาง 

17. นางสาวสุนันท สีนวล   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
      โรงพยาบาลสงเสริมสงสุขภาพตําบลบานแห 

18. นายพิเชษฐ  เชื้อขํา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
      สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 

19. นายฐิรวัฒน บุญจวง   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไชโย 

20. นายประชา สะใบแพร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาโมก 

21. นายคมกฤช พอควร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปลากด  

22. นายประชา สะใบแพร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาโมก 

23. นายคมกฤช  พอควร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
      โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปลากด 

24. นายพัฒนพงษ ฟองเพช็ร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแสวงหา 

25. นายเทอดเกียรติ กันทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      โรงพยาบาลสงเสริมสงสุขภาพตําบลมวงเตี้ย 

26. นายธานินทร แกวประพล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      โรงพยาบาลสงเสริมสงสุขภาพตําบลตลาดใหม 

27.  นายวินัย มีเมือง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

28. นางสาวรัชนีย จิตรกระจาง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

29. นางรพีภรณ  ธรรมจารย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

30. นายชัชชัย นาคยศ   นิติกรชํานาญการ  
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

31. นางวิมลวรรณ โสธนะ   เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

32. นางสาวนิศารัตน จันทาพูน  เภสัชกรปฏิบัติการ   
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  
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33. นายอิสริพงษ แยมนารี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

34. นางศรีสุรางค ภัทรคามินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

35. นางเมตตา ธีระนิธิ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

36. นางสาวฐิติรัตน ชุบศรี   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

37. นางสาวสุวภัทร คําโตนด  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

38. นางสาวสุนันท  สีนวล   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
      โรงพยาบาลสงเสริมสงสุขภาพตําบลบานแห 

39. นายธีรพล  พ่ึงศรี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 

40. นายบัญชา  แกวสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  

41. นายคงกฤช  ภูบําเพ็ญ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  
 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นางจันทนา  สัตยฐิติกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  
2. นายจิรพงษ  เกิดฤทธิ์   เภสัชกรปฏิบัติการ  
        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง  
3. นายสราวุธ  ศรีคุมวงษ   เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน  
       โรงพยาบาลโพธิ์ทอง  
4. นายอัมพร ทองคําชู   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
       โรงพยาบาลสามโก  
5. นายนภดล นวลละออง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
       โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาง้ิว  
6. นายณัฐชัย ตะวันนา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
       โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศาลาแดง  
7. นายอภิชาติ เกรียงสิทธิชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
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เริ่มประชุมเวลา 08.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ    
   ๑.๑ การประชุมผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสารสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อางทอง ในปงบประมาณ 2561 จะมีการจัดประชุม จํานวน 3 ครั้ง ซ่ึงวันท่ี 16 มีนาคม 2561 เปนการประชุม
ครั้งท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงค คือ 
   1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2. เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อางทอง 
    -  แจง กําหนดการประชุม ระบบงานการจองหองประชุม การใชรถของสํานักงาน และ
การทํา Website ท้ังของกลุมงานในภายสํานักงานสาธารสุขจังหวัดอางทอง และเครือขายอําเภอ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 
   -  

มติท่ีประชุม : - 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
   -  
มติท่ีประชุม : -  
    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ 
   4.1 ติดตามการใชงาน โปรแกรมจองรถ โปรแกรมจองหองประชุม  
    - โปรแกรมจองหองประชุม  ซ่ึงจองผาน Website จองแลวไมตองอนุมัติ จะอนุมัติให
หลังจากจองเรียบรอยแลว และสามารถยกเลิกการจองได ไมตองเขียนใบจอง เพราะสามารถปริ้นจากโปรแกรมได
เลย ซ่ึงใชงานมาประมาณ 1 ป อาจมีปญหาบางเชน ลืม Username Password และการยกเลิกหองประชุม คือ 
ไดทําการจองไวแลวแตลืมยกเลิก อีกประเด็น ยกเลิกแลวไมไดแจงคนจัด แตปจจุบันไมมีปญหานี้แลว จากสถิติการ
ใชงานหองประชุม โดยประมาณ 300 กวาครั้ง หองท่ีใชปริมาณมากท่ีสุด คือ หอง 1 หอง 2  
    - โปรแกรมจองรถ มีการใชงานยังไมมาก เริ่ม ตุลาคม 2560 ซ่ึงกลุมงานบริหารจะจัด
รถกับคนขับรถให  และคนท่ีขอใชรถสามารถตรวจสอบวาไดอนุมัติรถท่ีขอใชหรือไม ทางเว็บไซตจองรถไดเลย ถา
อนุมัติแลวผูจองจะไมสามารถยกเลิกได แตตองแจงผูจัดวายกเลิกแลว ผูจัดจะดําเนินการตอเอง และตองพิมพใบจอง
รถยนตจากโปรแกรมไดเลย และรายงานคนขับไดวาใครขับมากท่ีสุด และเรื่องการเดินทางรวมจะไมสามารถทําได
ตองแจงผูจัดรถเอง 
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  4.2 การใชงานอุปกรณโสตของหองประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง   
   การแสดงขอมูลนําเสนอ ข้ึนจอ Projector ซ่ึงปกติจะแสดงโดยอัตโนมัติ แตถาไมแสดง        
อัตโนมัติ ใหทําข้ันตอนดังนี้  
    1. วิธีเช่ือมตอ Notebook ข้ึนจอ Projector  
     วิธีท่ี 1. กดปุมฟงกช่ันคีย ซ่ึงแตละรุน ย่ีหอจะไมเหมือนกัน เชน   

        Dell, Epson ใหกดปุม Fn+F8 
        HP, Sharp, Toshiba  ใหกดปุม Fn+F5 
        Fujitsu  ใหกดปุม Fn+F10 
       IBM,Sony  ใหกดปุม Fn+F17  

        Apple  ใหกดปุม F7 
  วิธีท่ี 2.  ใหคลิกขวาท่ีหนาจอ Desktop > Screen resolution ดังรูป  

     
     จากนั้นจะปรากฏหนาจอ Screen resolution ข้ึนมา ดังรูป  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

เลือกเมนู Connect to a 

Projector   ลูกศรชี ้ 

หรือกดปุ่ม Windows+P บนคีย์บอร์ด  
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จะปรากฏหนาจอตัวเลือกข้ึนมาใหเลือกเช่ือมตอ Projector ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 ใหคลิกเลือก Duplicate  ดังรูปขางตน จากนั้นหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร / โนตบุค  
 ก็จะแสดงผลไปท่ีProjector   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   5.1 โปรแกรมติดตามตัวชี้วัด 2561 (Cockpit61) ซ่ึงเปนโปรแกรมของจังหวัดสิงหบุรี 
สําหรับผูบริหารติดตามตัวชี้วัดทุกตัว ซ่ึงสามารถเขาไดท่ีหนาเว็บ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง ซ่ึงมี
วัตถุประสงค คือ สรางจุดรวมนับพบของตัวชี้วัด เพ่ือสะดวกตอการติดตาม  กํากับ และผูรับผิดชอบงานตองเอา
ขอมูลจากแตละแหลงนํามาบันทึกใสโปรแกรม เชน จากการสํารวจ HDC เปนตน บันทึกเปนรายไตรมาส โดยมี
สถานะสี แดง คือยังไมผานเกณฑ สีเขียว คือ ผานเกณฑ  
   - Time line Cockpit61 โปรแกรมติดตามตัวชี้วัด 2561 

   - 16 มี.ค. 61    ประชุมชี้แจงโปรแกรม Cockpit61 
   - 19-28 มี.ค. 61   ทดสอบระบบ และปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด 
   - 29 มี.ค.-5 เม.ย. 61  บันทึกขอมูล 
   - 9 เม.ย.61    ประเมินปญหาอุปสรรคการบันทึกขอมูล 
       สรุปผลในการประชุมครั้งตอไป 

   5.2 Time line การจัดทําเว็บไซตของกลุมงาน 
    - มี.ค. 61   ประชุมชี้แจงการจัดทําเว็บไซต 
    - 19 มี.ค.-20 เม.ย. 61 วิเคราะหและออกแบบระบบ 
    - 10 พ.ค. 61  บล็อกประชาสัมพันธ เอกสารดาวนโหลด บุคลากร 
    - 15 พ.ค.61  สรุปปญหาอุปสรรค และแกไขการจัดทําเว็บไซต 
    - 15 มิ.ย.61   ประเมินผล     
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 

    
 



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   -  
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
  (นาย บัญชา  แกวสุวรรณ)       (นา งสาววันเพ็ญ  ชางเชื้อ) 
   นักวิชาการคอมพิวเตอร               หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
          ผูจดรายงานการประชุม            ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


