รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 8/2561
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 25๖1
ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
**********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4. นางจามจุรี สมบัติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
5. นางละอองจันทร์ คาภิรานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6. นายนพดล ทาทิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
7. นายมานัชย์ เวชบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
8. นางภัทรา ผาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต
และยาเสพติด
9. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
10. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
11. นายอิทธิวัฒน์ ภูริภูษิต
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
12. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
13. นายพิชิตชัย เชิดชู
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
14. นายเสกสรร คงอาชีวกิจ
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
15. นางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาล
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
16. นางสาวปรุงใจ ปาจรียานนท์
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุลีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. นายสมบัติ สมบัติวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นายณัฐกริช โกมลศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
5. นายปิยะณัฐ วิเชียร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6. นางสาววารุนี วงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นางสาววรางคณา ศิวิลัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เริ่มการประชุม เวลา 11.30 น.
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นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดาเนินการเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) จะประชุม
เดือนละครั้ง วาระสั้น ตรงประเด็น เป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการภายในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 7/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
๔.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4.1.1 นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
1) การให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตาม
คาสั่งมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จะดาเนินการจัดทา Flow Chart เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต่อไป
2) การลงนามอนุมัติแผนงาน/โครงการ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว ตามคาสั่งมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มอบอานาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สระแก้วแล้ว ทั้งนี้ ขอหารือกับกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และ กลุ่มงานนิติการ อีกครั้งว่าจะทา
เนินการอย่างไร และจะแจ้งให้ทราบ โดยทุกโครงการต้องได้รับการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภายใน
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ สาหรับการจัดประชุม อบรม ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ให้เบิกค่าอาหารมื้อละ 80 บาท/คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 20 บาท/คน การจัดประชุม อบรม
นอกสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้เบิกค่าอาหารมื้อละ 100 บาท/คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
มื้อละ 30 บาท/คน
4.1.2 นางดารารัตน์ โห้วงศ์
การคัดเลือกเรื่องนาเข้าที่ประชุม คปสจ. ขอให้นาเสนอในสัปดาห์ที่ 3
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
4.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.2.1 ค่าบริหารจัดการ (ค่า K ) ประจาปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1 )
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 สรุปการไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ 2561
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.4 กิจกรรม 60 day diet challenge (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4.3.1 สรุปงบประมาณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 สรุปงบประมาณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับจัดสรร ประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การขออนุมัติไปราชการ (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6)
มติที่ประชุม เห็นชอบ Flowchart การขออนุมัติไปราชการ ตามที่เสนอ และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานนิติการ กาหนดแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการใหม่ และแจ้งเวียนให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร ขอให้แนบต้นฉบับสาหรับถ่ายเอกสาร อย่างช้า 1 วัน ก่อน
จัดประชุม หากไม่มีต้นฉบับงานพัสดุจะไม่สามารถดาเนินการจัดจ้างให้ได้ สาหรับรายการวัสดุที่ใช้ในการ
ประชุม อบรม งานพัสดุจะรวบรวมข้อมูลรายการที่ขอเบิก และรายงานให้ทราบในสิ้นปีงบประมาณ 2562
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
5.2 การมอบหมายภารกิจหมอชวนวิ่ง จังหวัดสระแก้ว (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ปิดประชุม

เวลา 12.35 น.

