รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 7/2561
วันอังคารที่ 4 กันยายน 25๖1
ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
**********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. นางญาณี นาคพงษ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
5. นางจามจุรี สมบัติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
6. นายสานิษ ศิริปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
7. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8. นางละอองจันทร์ คาภิรานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
9. นายนพดล ทาทิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
10. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
11. นายอิทธิวัฒน์ ภูริภูษิต
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
12. นางผ่องใส ม่วงประเสริฐ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
13. นางสาวสมใจ พันธุเวช
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
14. นายสมบัติ สมบัติวงษ์
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
15. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต
และยาเสพติด
16. นายประวิทย์ คานึง
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
17. นายสุรชัย เทียมพูล
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
18. นางสาวนุชรี บวงสวง
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุลีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4. นายปิยะณัฐ วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นายอนุสรณ์ คัฒจรรย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6. นางสาวหทัยชนก บุญปก
นักจัดการงานทั่วไป
7. นางสาววารุนี วงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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เริ่มการประชุม เวลา 10.50 น.
นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดาเนินการเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ขอให้รวบรวมค่าไฟฟ้า และน้าประปา ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ ที่ยังค้างจ่ายส่งให้ กบรส. ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. เพื่อจัดสรร
งบประมาณสาหรับจ่ายค่าไฟฟ้า และน้าประปา ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 5/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
๔.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.2.1 มาตรการประหยัดพลังงาน ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ส.ค.61) ลดลงจากปีงบประมาณ
2560 (ต.ค.59-ส.ค.60) จานวน 63,051.72 บาท
ค่าน้าประปา ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ส.ค.61) ลดลงจากปีงบประมาณ
2560 (ต.ค.59-ส.ค.60) จานวน 56,343.26 บาท
รวมทั้งสิ้น 119,394.98 บาท (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
4.2.2 สรุปการไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา
แบบไม่มีค่าลงทะเบียน จานวน 646 ครั้ง แบบมีค่าลงทะเบียน 59 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 705 ครั้ง ใช้งบประมาณ
ไปทั้งสิ้น 1,181,618.94 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 จานวน 800,000 บาท ครั้งที่ 2 จานวน
305,974.94 บาท ครั้งที่ 3 จานวน 550,101.56 บาท รวมทั้งสิ้น 1,656,076.50 บาท มีงบประมาณ
คงเหลือสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการ สาหรับเดือนกันยายน 2561 จานวน 474,457.56 บาท
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ไปราชการแล้วยังไม่ได้เบิกขอให้ส่งหลักฐานการเบิกที่งานการเงิน
และบัญชี โดยด่วน สาหรับผูท้ ี่จะไปราชการขอให้ยืมเงินทุกราย หากต้องไปประชุมแบบเร่งด่วนยืมเงินไม่ทัน
ให้แจ้งงานการเงินและบัญชี เพื่อกันเงินไว้ เมื่อกลับจากไปราชการแล้วให้ส่งหลักฐานการเบิกตามระเบียบ
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
4.2.3 การยืมเงิน ตามระเบียบของทางราชการมีขั้นตอนการดาเนินการ 18 ขั้นตอน
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 7 วัน 52 นาที ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินและเบิกเมื่อ
ถึงกาหนดหรือใกล้ถึงกาหนด การจ่ายเงินจะจ่ายก่อนมีการจัดประชุมหรือเดินทางไปราชการ 1 วันทาการ
หากมีความจาเป็นต้องใช้เงินยืมก่อน เช่น จ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้แจ้งงานการเงินทราบเพื่อจ่ายเงินให้ก่อน
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
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4.2.4 การเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 ข้อ15 กาหนดว่าให้เบิกค่าใช้จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินอัตราตามที่ระเบียบกาหนด
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม เข้าร่วมประชุมมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กาหนด ให้ทา
บันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่จะขอเบิกเกินกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดต่อนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมน้อยกว่าจานวนที่ตอบรับเข้าร่วมประชุม อบรม และผู้
จัดได้ทาความตกลงกับผู้รับจ้างตามจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้แล้ว แต่ในวันประชุม อบรม
กลุ่มเป้าหมายมาน้อยกว่าจานวนที่กาหนดไว้ ให้ทาบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่จะขอเบิกเกิน
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมแนบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ บักทึกข้อความเกี่ยวกับการยืมเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขอให้หัวหน้ากลุ่มเซ็นกากับ
ด้วยทุกครั้ง(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
4.2.5 การใช้รถราชการให้ใช้สาหรับงานราชการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขอใช้รถไปงาน
ส่วนตัว สาหรับผู้ที่ไม่ได้แต่งตั้งให้ขับรถราชการห้ามขับรถราชการ ทั้งนี้ จะมีการแก้ไขคาสั่งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์ราชการเป็นครั้งคราว
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4.2.1 สรุปงบประมาณเดือนสิงหาคม 2561
ขอให้กลุ่มงานที่ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการปี 2561 ยังไม่แล้วเสร็จ ทบทวนว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด มีงบประมาณที่ต้องคืนจานวนเท่าใด และรายงานให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขทราบภายในวันที่ 6 กันยายน 2561 เพื่อบริหารจัดการงบประมาณ และนางบประมาณที่กลุ่ม
งานคืนไปดาเนินการในส่วนที่จาเป็น เร่งด่วน ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
4.2.2 กรอบและปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6)
ในการนี้ ขอให้ลดการประชุม ประเมิน ประกวด เน้นการทางานแบบบูรณาการ ลดการ
เชิญหน่วยงานในพื้นที่มาประชุมที่จังหวัดให้น้อยที่สุด
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
4.3.3 การประเมินผลโครงการปี 2560
กลุ่มงานที่ส่งการประเมินผลโครงการปี 2560 คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ และ งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ทั้งนี้ สาหรับกลุ่มงานที่ยังไม่ส่งขอให้ส่งมายัง
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข
7)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ข้าราชการ มีความประสงค์ขอย้ายตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน จานวน 1
ราย คือ นางประไพ วงษ์ศรีแก้ว ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภค สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ปฏิบัติงานจริง กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว) ขอย้ายตัดโอนตาแหน่งและ
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อัตราเงินเดือนไปตั้งจ่ายที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ด้วยเหตุผลเพื่อตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติงานจริง
5.2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป มีความประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่งส่วน
ราชการแห่งใหม่ จานวน 1 ราย คือ นายยุทธพงษ์ ไชยศรี ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลตาหลังใน ม.1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว (ปฏิบัติงานจริง
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว) ขอย้ายไปที่ กลุ่มงานคลินิกหมอครอบครัว
ตาบลสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ด้วยเหตุผลเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไปทางานที่เดียวกับภรรยา และค่าตอบแทน
หมายเหตุ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ย้ายไป รพศ/รพท. ต้องมีตาแหน่งว่างรับย้าย
มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ
ปิดประชุม

เวลา 12.15 น.

ลงชื่อ..............................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววารุนี วงษา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางจามจุรี สมบัติวงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

