ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
ครั้งที่ 1 / 2562
วันพุธที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕62
ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
----------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 มาตรา17/1 ให้มีคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข 1)
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(2) อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ
(3) นายกเทศมนตรี จานวนหนึ่งคน และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์ด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม จานวนไม่ เกินสี่คน และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งประธาน
กรรมการแต่งตั้ง จานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ
(5) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) ข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มติที่ประชุม ...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 คาสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 18 / 2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง
ยกเลิกคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างคาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบัน พรบ.
การสาธารณสุข (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 2)
มติที่ประชุม ...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจาก
ตาแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการ
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 แล้วนั้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 32 ง
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (เอกสารหมายเลข 3)
มติที่ประชุม ...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
……………………………………………………………….. - ไม่มี - ..............................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตาม / สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
……………………………………………………………….. - ไม่มี - ...............................................................................................
2 / ระเบียบวาระ...

-๒ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดารง
ต าแหน่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และกรรมการผู้ แ ทนภาคประชาชน ใน
คณะกรรมการสาธารณสุ ขจั งหวัด เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลื อกเพื่อแต่งตั้ง เป็น
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของ
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ลงวันที่
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (เอกสารหมายเลข 4)
เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีจานวนครบถ้วน และให้มีการสรรหากรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขดั ง กล่ า วข้ า งต้น และสามารถจั ด การประชุ ม และมี ม ติ ต่า งๆ ที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายถู ก ต้อ งและมี ผ ลตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการสรรหา (จังหวัดสระแก้ว) เห็นควรออกประกาศ เรื่อง รับสมัครหรือรับการ
เสนอชื่ อ บุ ค คลเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการสาธารณสุ ข จั ง หวัด ตามพระราชบั ญ ญั ติ การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน โดยกาหนดคุณสมบัติตามข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฯ โดยการรับสมัคร หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ในระหว่างวันที่ 10 -24
พฤษภาคม 2561 สรุปรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลการรับสมัคร / เสนอรายชื่อ
1.1 กรรมการผู้ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดาดงตาแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบล มีผู้สมัคร / เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
2. นางสาวรัตนา โตเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเกวียน อ.วัฒนานคร
3. นายบัญชา บัวคา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองน้าใส อ.อรัญประเทศ
4. นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์
1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้สมัคร/เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายจักรพันธ์ นาน่วม ประธานสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2. นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว
3. นางสาวยุภาพรรณ วรรณชัยวงศ์ ข้าราชการบานาญ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4. นางสาวฐิติมา มีช้าง หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
1.3 กรรมการผู้แทนภาคประชาชน มีผู้สมัคร / เสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา
จานวน 3ท่าน ดังนี้
1. นายละอองดาว ลีลาน้าเที่ยง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ.วังน้าเย็น
2. นายธนโชติ ห่วงไทย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ.เขาฉกรรจ์
3. นายอินตา พันธุ์แดง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว
2. ผลการคัดสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสาธารณสุ ขจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน
2.1 นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 ท่าน
3 / 1. นายวันชัย ...

-๓ 1. นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น
2. นายกิตติ ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์
ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด สระแก้ ว ที่ 2828 / 2561 ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน 2561 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
นายกเทศมนตรี กรรมการผู้ ด ารงต าแหน่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น กรรมการในคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (เอกสารหมายเลข 5)
2.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 4 ท่าน
1. นายจักรพันธ์ นาน่วม ประธานสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2. นายพัฒนา พรมเผ่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 บ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว
3. นางสาวยุภาพรรณ วรรณชัยวงศ์ ข้าราชการบานาญ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4.นางสาวฐิติมา มีช้าง หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2.3 กรรมการผู้แทนภาคประชาชน จานวน 2 ท่าน
1. นายละอองดาว ลีลาน้าเที่ยง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ.วังน้าเย็น
2. นายอินตา พันธุ์แดง อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว
ตามคาสั่ งคณะกรรมการสาธารณสุ ขจังหวัดสระแก้ว ที่ 2829 / 2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนภาคประชาชน เป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เอกสารหมายเลข 6)
มติที่ประชุม ...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
4.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขาคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด แต่งตั้ง
ข้ า ราชการในสั ง กั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร จ านวน 2 ท่ า น ตามค าสั่ ง ส านั ก งาน
สาธารณสุ ขจั งหวัดสระแก้ว ที่ 80 / 2561 ลงวันที่ 26 ตุล าคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ ช่ว ยเลขานุ ก ารใน
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (เอกสารหมายเลข 7)
4.4.1 นายพิชิตชัย เชิดชู
ตาแหน่งนิติการชานาญการ
4.4.2 นายเอกชัย หอมชื่น
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.๑ คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามมาตรา 85 แห่ง พรบ.การสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 และที่แก้เพิ่มเติม กาหนดให้ มี
คณะกรรมการเปรียบเทียบ ในส่วนของจังหวัดอื่นประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับ การ
ตารวจภูธรจังหวัด เป็นกรรมการ และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขา และให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน 2 คน
มติที่ประชุม ...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
5.2 นายแพทย์ ส าธารณสุ ขจังหวัดสระแก้ว ในฐานะเลขาคณะกรรมการเปรียบเทียบ แต่งตั้ง
ข้าราชการในสั ง กัด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด เป็นผู้ ช่ว ยเลขานุ การอีก ไม่ เกิ นสองคน ตามคาสั่ งส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด สระแก้ ว ที่ 81 / 2561 ลงวั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2561 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารใน
คณะกรรมการเปรียบเทียบ (เอกสารหมายเลข 8)
5.2.1 นายพิชิตชัย เชิดชู
ตาแหน่งนิติการชานาญการ
5.2.2 นายเอกชัย หอมชื่น
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
มติที่ประชุม ...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
4. / 5.3 การพิจาณา...

-๔ 5.3 การพิจารณามอบอานาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
โดย พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 มาตรา 85 วรรค 3 สาหรับความผิด
ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมี
อานาจเปรียบเทียบได้ด้วย
กรณี คณะกรรมการเปรียบเทียบ (ผู้ ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้ บังคับการ
ตารวจภูธรจั งหวัด) มีมติเห็ นควรมอบหมายให้ เจ้า พนั กงานท้ อ งถิ่น หรือผู้ ที่เจ้าพนั กงานท้ อ งถิ่น มอบหมายให้
ดาเนินการเปรียบเทียบแทน ฝ่ายเลขา (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) จะต้องดาเนินการเสนอหนังสือมอบหมาย
ต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบ เพื่อลงลายมือชื่อ มอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้ องถิ่น
มอบหมาย มีอานาจเปรียบเทียบคดีที่เป็นความผิดตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีอัตราโทษโทษปรับ
สถานเดียว หรือความผิดที่มีโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ต่อไป (เอกสารหมายเลข 9)
มติที่ประชุม ...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
5.4 การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5
(เอกสารหมายเลข 10)
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .....................................
5.5 เรื่องจากคณะกรรมสาธารณสุข .................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
บรรยากาศ (เอกสารหมายเลข 11)
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ............................
6.2 ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะ
ดาเนินการแจ้งประสานไปที่สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว และสาเนาแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และอบต.) ในจังหวัดสระแก้วเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
(เอกสารหมายเลข 12)
มติที่ประชุม ................................................................................................................... ......................................

ปิดประชุม เวลา ........................... น.

