รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 25๖1
ณ ห้องประชุม cockpit ชั้น 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
**********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. นายสานิษ ศิริปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
4. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
6. นายมานัชย์ เวชบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7. นายนพดล ทาทิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
8. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
9. นางภัทรา ผาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต
และยาเสพติด
10. นางสาวปวีณภัสสร์ คล้าศิริ
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
11. นายประวิทย์ ค้านึง
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
12. นางสาวกิตติมา ชมสนธิ์
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
13. นางสาววารุนี วงษา
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
14. นางสาววรางคณา ศิวิลัย
(แทน)หัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นางญาณี นาคพงษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
5. นายอิทธิวัฒน์ ภูริภูษิต
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณัฐกริช โกมลศรี
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
2. นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
3. นางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาล
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
เริ่มการประชุม เวลา 10.45 น.
นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ด้าเนินการเปิดประชุมและ
ด้าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี
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ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 มอบหมายให้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ด้าเนินการเรื่อง
GREEN AND CLEAN ในส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยให้นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการด้าเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครังที่ 5/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครังที่ 5/2561 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังที่แล้ว
3.1 การซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเขาฉกรรจ์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จ้านวน 60,000 บาท และ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ้าเภอเขาฉกรรจ์ จ้านวน 40,000 บาท รวมทังสิน 100,000 บาท ซึ่งได้ด้าเนินการซ่อมแซม
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
๔.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.2.1 มาตรการประหยัดพลังงาน ของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ค.61) ลดลงจากปีงบประมาณ
2560 (ต.ค.59-ก.ค.60) จ้านวน 196,600.63 บาท
ค่าน้าประปา ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ค.61) ลดลงจากปีงบประมาณ
2560 (ต.ค.59-ก.ค.60) จ้านวน 62,416.47 บาท
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีนโยบายให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง ส้านักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอทุกอ้าเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ทุกแห่ง ด้าเนินการมาตรการประหยัด
พลังงาน ในปี 2562 โดยให้ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นต้นแบบในการด้าเนินการ
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
4.2.2 สรุปการไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 ใช้งบประมาณ ไปทังสิน
897,394.94 บาท ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทังนี ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จ้านวน
305,974.94 บาท รวมได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน 1,105,974.94 บาท ซึ่งในเดือนสิงหาคม-กันยายน
2561 มีงบประมาณคงเหลือส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 208,580 บาท จึงขอให้แต่ละกลุ่มงาน
ส้ารวจว่าต้องไปราชการเรื่องใดบ้าง และต้องใช้งบประมาณเท่าไร ส้าหรับผู้ที่ต้องไปราชการ ในเดือนสิงหาคมกันยายน 2561 ต้องยืมเงินไปราชการ ทุกราย เพื่อให้ทราบว่างบประมาณคงเหลือเพียงพอหรือไม่
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
4.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2.1 การประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 “100 ปี การสาธารณสุขบูรพา” ประจ้าปี
2561
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ด้วยเขตสุขภาพที่ 6 ก้าหนดจัดประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 “100 ปีการ
สาธารณสุขบูรพา” ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ้าเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยขอให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพส่งผลงานเข้าร่วมน้าเสนอดังนี
1) จัดบูธนิทรรศการ 8 จังหวัด ในหัวข้อ “วิวัฒนาการ 100 ปี การสาธารณสุขจังหวัด
(ชื่อจังหวัด)”จังหวัดละ 1 บูธ
2) ประกวดผลงานวิชาการ(วิจัย/R2R/CQI) น้าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) 3
ประเภทๆละ 1 เรื่อง
2.1) ผลงานด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ Service plan
2.2) ผลงานส่งเสริม/ป้องกัน/ควบคุมโรค/คุ้มครองผู้บริโภค
2.3) ผลงานการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ/Back office
3) ประกวดผลงานวิชาการ(วิจัย/R2R/CQI) น้าเสนอด้วยโปสเอตร์ (Poster
Presentation) 3 ประเภทๆละ 2 เรื่อง
3.1 Serviceplan และการพัฒนาระบบบริการ
3.2 ส่งเสริม/ป้องกัน/ควบคุมโรค/คุ้มครองผู้บริโภค
3.3 สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
4) Academic Sharing Forum(ICT 4.0) น้าเสนอผลงานผ่านระบบ ICT ของจังหวัด
จังหวัดละ 1 เรื่อง
ในการนี กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งผ่านกลุ่มไลน์ให้ทุกหน่วยงานส่งผลงาน
วิชาการเข้าร่วมน้าเสนอ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
5) การจัดสรรโควตาเข้าร่วมประชุม 70 คน ดังนี (เกินโควตาต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่ม)
ประเภท
จ้านวน
หมายเหตุ
1.ผู้เกษียณ 21 คน

42

ผู้ติดตาม 1 : 1

2. จัดบูธนิทรรศการ 100 ปี

3

คุณภาพฯ/สารนิเทศฯ

3. น้าเสนอผลงานแบบ Oral 3 เรื่อง

6

เรื่องละ 1-2 คน

4. น้าเสนอผลงานแบบ Poster 6 เรื่อง

12

เรื่องละ 1-2 คน

5. Academic Sharing Forum(ICT 4.0) 1 เรื่อง

2

IT + เจ้าของผลงาน

6. ผู้ประสานงาน (ทรัพฯ)

4

ภาพรวม/เกษียณ/วิชาการ/สสจ.

7. ถ่ายภาพ

1

สารนิเทศฯ

รวม

70
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6) การพิจารณามอบหมายงาน
มอบหมายงาน

ผู้รับผิดชอบ

1.การประสานงานในภาพรวมจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล(ชุติญา)

2.การประสาน ดูแลผู้เกษียณอายุราชการ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล(ไพลิน)

3.การจัดบูธนิทรรศการ“วิวัฒนาการ 100 ปี การสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพคุณภาพฯ
จังหวัดสระแก้ว”
/งานสารนิเทศฯ
4.ประสานการน้าเสนอผลงานวิชาการ R2R (Oral+Poster)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล(ณัฐภรณ์)

5. Academic sharing Forum (จัดบูธ+น้าเสนอ)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ/งานIT

6.ประสาน และด้าเนินการเบิกจ่ายการไปราชการใน สสจ.

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล(กฤษณี)

7. ถ่ายภาพตลอดงาน

งานสารนิเทศฯ

มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
4.2.2 การจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 สาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว
1) งานมุทิตาจิตระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรในสังกัด
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เกษียณอายุราชการจ้านวนรวม 22 คน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว ก้าหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 10 กันยายน 2561 (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 3)
2) งานมุทิตาจิตของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2561
มีบุคลากร ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เกษียณอายุราชการ จ้านวน 1 คน คือ นางญาณี นาคพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จึงก้าหนดจัดงานแสดง
มุทิตาจิตฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 4)
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
4.3.3 การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข MOPH R2R FORUM วันที่ 11 –
14 กันยายน 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน ใช้งบประมาณทังสิน 122,400 บาท (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 5 )
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4.3.1 การติดตามงบประมาณ ปี 2561
ในเบืองต้นมีกลุ่มงานที่คืนงบประมาณทังสิน 287,549 บาท หากกลุ่มงานใดมีความ
ประสงค์ต้องการคืนงบประมาณเพิ่มเติมให้แจ้งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
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4.3.2 การติดตามผลการด้าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 )
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีก้าหนดการด้าเนินการ ดงนี
10 สิงหาคม 2561 ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
24 สิงหาคม 2561 จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับอ้าเภอ
27 กันยายน 2561 น้าเสนอแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
3 ตุลาคม 2561 ด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562
ในการจัดท้าแผนปี 2562 ให้เน้น health literacy ภายใน 1-3 ปีนี ต้องให้ประชาชน
พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
4.3.4 การทบทวนและจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ส้านักงานจังหวัดสระแก้ว จะด้าเนินการจัดท้า
แผนพัฒนาจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเสนอ
แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอจ้างพนักงานขับรถยนต์เพื่อทดแทนคนที่ลาออก
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
6.2 ลดการประชุมให้น้อยลง โดยเฉพาะการเรียกเจ้าหน้าที่จากพืนที่มาประชุมที่จังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
6.3 โครงการที่จะด้าเนินการในปีงบประมาณ 2562 ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากการด้าเนินโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบและด้าเนินการ
ปิดประชุม

เวลา 12.30 น.

