รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 9/2561
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 25๖1
ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
**********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. นางจามจุรี สมบัติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
4. นางกัลยารัตน์ จุตพงเจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5. นายนพดล ทาทิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
6. นายมานัชย์ เวชบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
8. นายสินิษ ศิริปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
9. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
10. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
11. นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
12.
13. นางนคลธร พิณแพทย์
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
14. นางสาวกัญญา เทพรัตนะ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
15. นายพิชิตชัย เชิดชู
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเอกชัย หอมชื่น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นายเสกสรร คงอาชีวกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4. นายสมบัติ พึ่งเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
5. นางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
6. นายอนุสรณ์ คัฒจรรย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7. นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
8. นางสาวสุภาวรรณ พวงษ์สัตย์
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
9. นางสาววารุนี วงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
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นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดาเนินการเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ครั้งที่ 8/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว จะต้องดาเนินการจัดทารายงานควบคุมภายในส่งให้จังหวัดสระแก้ว ภายใน 31 ธันวาคม ของ
ทุกปี รายงานที่ต้องจัดส่งประกอบด้วย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค. 4)
และ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 )
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานตรวจสอบภายใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้มีคาสั่ง แต่งตั้งคณะทางานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน(Integrity and Transparency Transparency Assessment :
ITA) ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วการดาเนินงาน ITA ประจาปี 2562 ดังนี้
ลาดับ
EBIT
หน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
1. EB1 - EB4
จากคู่มือITA หน้า18-24 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) / จามจุรี/ธัญวรัตม์
2. EB5 - EB7
จากคู่มือITA หน้า25-27 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข /เสกสรรค์
3. EB8
จากคู่มือITA หน้า29
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (งานIT) /ทรงพล
4. EB9
จากคู่มือITA หน้า30-31 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข /เสกสรรค์
กลุ่มงานนิติการ / พิชิตชัย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) / จามจุรี/ธัญวรัตม์
5. EB10 - EB12 จากคู่มือITA หน้า32-34 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข /เสกสรร
6. EB13 - EB14 จากคู่มือITA หน้า34-37 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
7. EB15 - EB17 จากคู่มือITA หน้า38-44 กลุ่มงานนิติการ / พิชิตชัย
8. EB18
จากคู่มือITA หน้า46-47 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล /ชุติญา
9. EB19 - EB24 จากคู่มือITA หน้า48-55 กลุ่มงานนิติการ / พิชิตชัย
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ลาดับ
EBIT
10. EB25

หน้าที่
จากคู่มือITA หน้า56-57

ผู้รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน /จามจุรี /วรางคณา

11. EB26

จากคู่มือITA หน้า57-58

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข /สานิษ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / นุชรี

มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4.4.1 การขับเคลื่อน Happy MOPH และ การพัฒนาบุคลากร (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 4)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4.5.1 นโยบายกากับดูแลองค์กรที่ดี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งโอนงบประมาณ งบดาเนินงานส่วนภูมิภาค ประจา
ปีงบประมาณ 2562 สาหรับจังหวัดสระแก้ว จานวน 2 รายการ (งวดที่ 1) จานวน 323,510 บาท (สามแสน
สองหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) และแจ้งยอดจัดสรรงบประมาณ (งวดที่ 2) จานวน 136,750 บาท (หนึ่ง
แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมยอดที่มีการจัดสรรให้จังหวัดสระแก้ว ทั้งสิ้น 460,260 บาท (สี่
แสนหกหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้
1) แผนงานบู ร ณาการพัฒ นาเมื องอุต สาหกรรมเชิ งนิ เ วศ และจัด การมลพิ ษและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ จานวน
389,630 บาท แบ่งเป็น โอนงบประมาณ งวดที่ 1 จานวน 289,630 บาท ยอดจัดสรร งวดที่ 2
จานวน 100,000 บาท
แนวทางการใช้งบประมาณ
- แต่ง ตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ พิจ ารณาและจั ด ทาแผนการดาเนิน การพัฒ นาระบบบริห ารจั ดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขและติดตามกากับการดาเนินงาน ทั้งนี้อาจใช้คณะกรรมการบริหารของ
จังหวัด
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเครือข่าย (จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอย
ติดเชื้อ กล่องเข็ม ถุงแดง / งบประมาณในการขนส่ง / กาจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- สนับสนุนงบประมาณการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย( GREEN & CLEAN Hospital) ใน
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
การพิจารณาจัดสรร
ยอดโอนงวดที่ 1
จานวน 289,630 บาท
- จัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ สาหรับ รพ.สต. 108 แห่ง จานวน 89,630 บาท ดังนี้
o ถุงแดง ขนาด 18x20 นิ้ว จานวน 509 แพ็ค เป็นเงิน 35,630 บาท
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o กล่องเข็มสาหรับใส่เข็ม จานวน 540 กล่อง ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
- สนับสนุนการดาเนินงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย GREEN & CLEAN
Hospital ในสถานบริการ รวม 3 อาเภอ จานวน 20 แห่ง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท
ดังนี้
o สสอ.คลองหาด จานวน 9 แห่ง รวม 90,000 บาท
o สสอ.วังน้าเย็น จานวน 5 แห่ง รวม 50,000 บาท
o สสอ.เขาฉกรรจ์ จานวน 6 แห่ง รวม 60,000 บาท
ยอดจัดสรรงวดที่ 2
จานวน 100,000 บาท (ยังไม่แจ้งโอน)
- สนับสนุนการดาเนินงานการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย GREEN & CLEAN
Hospital ในสถานบริการ ของ สสอ.โคกสูง จานวน จานวน 9 แห่ง รวม 100,000 บาท
2) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(GREEN&CLEAN Hospital) กิจกรรมพัฒนาและแก้ไขระบบบาบัดน้าเสียในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้
แนวทางการใช้งบประมาณ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมพัฒนาและวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้าเสีย
- สนับสนุนการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียในสถานบริการสาธารณสุข (การบารุงรักษาและส่งตรวจคุณภาพ
น้า)
การพิจารณาจัดสรร
โอนงบประมาณ งวดที่ 1 จานวน 33,880 บาท
พิจารณาดาเนินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจคุณภาพน้าเสียของโรงพยาบาลชุมชน
(รพ.เขาฉกรรจ์, รพ.วังน้าเย็น, รพ.วัฒนานคร, รพ.คลองหาด, รพ.ตาพระยา และ รพ.โคกสูง) จานวน 6 แห่งๆละ 3
ครั้งๆ ละ 1800 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท (คงเหลือ 1,480 บาท / ยอดยกไปรวมกับงวดที่ 2)
ยอดจัดสรร งวดที่ 2 จานวน 36,750 บาท (ยังไม่แจ้งโอน)พิจารณาสนับสนุนเป็นงบดาเนินงานสาหรับ
โรงพยาบาลโคกสูง ในพัฒนาและปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย (พัฒนาบ่อเติมคลอรีน) จานวน 38,230 บาท
(ยอดจัดสรรงวดที่ 2 และ ยอดเหลืองวดที่ 1)
มติที่ประชุม เห็นชอบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริให้มูลนิธิสงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย ได้ดาเนิน โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”ร่วมกับกองทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่
กิจกรรมตามโครงการ การตรวจสุขภาพให้บริการสาธารณสุข และตรวจรักษาฟัน กิจกรรมให้
เด็กร่วม การแสดงวงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศ เครื่องบินเล็ก 10 ลา บริการตัดผม
กลุ่มเป้าหมายการให้บริการ เด็กและเยาวชนอายุ 8 - 18 ปี ที่ด้อยโอกาสและห่างไกลใน
พื้นที่ชนบท จานวน 150 คน และประชาชนในชุมชน
กาหนดการออกพื้นที่ ในวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ

5
5.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบาดเจ็บทางถนนจังหวัดสระแก้ว ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561- 2 มกราคม 2562 การดาเนินการ มีดังนี้
5.2.1 รณรงค์ปอ้ งกันอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นนาเสนอข้อมูลอุบัติเหตุ/
วิเคราะห์จุดเสี่ยงร่วมทั้งกระตุ้นให้เกิดด่านชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ การแต่งกาย เสื้อฟ้า
สาธารณสุข
5.2.2 เตรียมความพร้อมสถานบริการ 24 ชม.
5.2.3 ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมความพร้อมขอระบบสื่อสาร
ตลอด 24 ชั่งโมง และเตรียมความพร้อมของระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้ง 3 ระดับ (ALS/BLS/EMR)
5.2.4 เฝ้าระวังและดาเนินการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
5.2.5 ปิดศูนย์ EOC จังหวัด และอาเภอ ซักซ้อมระบบ ICS อุบัติเหตุหมู่
และเตรียมความพร้อมทีม SAT เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดและสาธารณภัย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
5.2.6 เก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต โดยการจัดเวรรับส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต 24
ชั่วโมง
5.2.7 ออกตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขและจุดตรวจร่วม
เป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุต้องลดลงจาก 3 ปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 10 (ตายไม่เกิน 5 ราย
บาดเจ็บไม่เกิน 36 ราย เกิดเหตุไม่เกิน 37 ครั้ง) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5)
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ปิดประชุม

เวลา 16.53 น.

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

กองตรวจสอบภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- อาศัยอานาจตามความในมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
จึงได้มีหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
(ประกาศ 3 ต.ค. 2561 /บังคับใช้ 4 ต.ค. 2561)

..........................(๑)...................................
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ........................(๒).........................

(๓)
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
...............................................................
๒. การประเมินความเสี่ยง
...............................................................
๓. กิจกรรมการควบคุม
...............................................................
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
...............................................................
๕. กิจกรรมการติดตามผล
...............................................................
ผลการประเมินโดยรวม (๕)
.............................................................................

แบบ ปค. ๔

(๔)
ผลการประเมิน/ข้อสรุป

...............................................................
...............................................................

...............................................................
...............................................................

...............................................................

ลายมือชื่อ .........................(๖).............................
ตาแหน่ง .........................(๗).................................
วันที่ ....(๘).... เดือน …............... พ.ศ. ................

............................(๑)..............................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิน้ สุด............................(๒)..........................

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุม
ภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

แบบ ปค. ๕

(๘)
(๙)
การปรับปรุง หน่วยงาน
การควบคุม ที่รับผิดชอบ/
ภายใน
กาหนดเสร็จ

ลายมือชื่อ .........................(๑๐).............................
ตาแหน่ง .........................(๑๑).................................
วันที่ ....(๑๒).... เดือน …............... พ.ศ. ................

ร่าง
คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดสระแก้ว
ที่
/ 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
(Integrity and Transparency Transparency Assessment : ITA) ในสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
.............................
ตำมแนวทำงคำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุขด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยศูนย์ปฏิบัติต่อต้ำนกำรทุจริต
ได้จัดทำตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน ITA (ร้อยละ90) แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Integrity and Transparency Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นไป
ตำมนโยบำยด้ำนธรรมำภิบำลของหน่วยงำน ให้บรรลุเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำมข้อคำถำมแบบสำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์
(Evidence -Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ดังนี้
1.คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.๑ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
รองประธำน
1.3 นำยไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
กรรมกำร
1.4 นำงดำรำรัตน์ โห้วงศ์
รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
กรรมกำร
1.5 หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำนในสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว
กรรมกำร
1.6 นำงจำมจุรี สมบัติวงษ์
นักจัดกำรงำนทั่วไป
กรรมกำร/เลขำนุกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
๑.7 นำงสำววรำงคณำ ศิวิลัย
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
บทบำทหน้ำที่
๑. กำกับ ควบคุม ขับเคลื่อน เร่งรัดติดตำมกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว อย่ำงเป็นรูปธรรม
๒. วิเครำะห์ พัฒนำกำหนดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดระบบธรรมภิบำล ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) คือ ควำมโปร่งใส, ควำมรับผิดชอบ,
คุณธรรมในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำน, วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและคุณธรรมกำรทำงำนใน
หน่วยงำน
/3.ติดตำมและประเมินผล

๓. ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข
๒. คณะทำงำนในกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency
Assessment : EBIT) ดังนี้
ลำดับ
EBIT
1 EB1 - EB4
2 EB5 - EB7
3 EB8

หน้ำที่
จำกคู่มือITA หน้ำ18-24
จำกคู่มือITA หน้ำ25-27
จำกคู่มือITA หน้ำ29

4

EB9

จำกคู่มือITA หน้ำ30-31

5
6
7
8
9
10

EB10 - EB12
EB13 - EB14
EB15 - EB17
EB18
EB19 - EB24
EB25

จำกคู่มือITA หน้ำ32-34
จำกคู่มือITA หน้ำ34-37
จำกคู่มือITA หน้ำ38-44
จำกคู่มือITA หน้ำ46-47
จำกคู่มือITA หน้ำ48-55
จำกคู่มือITA หน้ำ56-57

11 EB26

จำกคู่มือITA หน้ำ57-58

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (งำนพัสดุ) / จำมจุรี/ธัญวรัตม์
กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข /เสกสรรค์
กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข (งำนIT) /ทรงพล
กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข /เสกสรรค์
กลุ่มงำนนิติกำร / พิชิตชัย
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (งำนพัสดุ) / จำมจุรี/ธัญวรัตม์
กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข /เสกสรร
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กลุ่มงำนนิติกำร / พิชิตชัย
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล /ชุติญำ
กลุ่มงำนนิติกำร / พิชิตชัย
งำนตรวจสอบภำยในและควบคุมภำยใน /จำมจุรี /วรำงคณำ
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสำธำรณสุข /สำนิษ
กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก / นุชรี

โดยให้ผู้ที่ได้มอบหมำยดำเนินกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประเมินประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำมแบบสำรวจหลักฐำน เชิงประจักษ์
(Evidence-Based Integrity & Transparency Assessment: EBIT) ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย หำกพบ
ปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว ทรำบทันที
3. บรรดำคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้ง ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

การขับเคลื่อน Happy MOPH, Happy Body
ใน สสจ.สระแก้ว
•
•
•
•

แต่งตัง้ คณะทางานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข
ประชุมทีมวางแผน และถอดบทเรียน
มอบหมายกลุม่ งานเป็ นเจ้าภาพขับเคลื่อนกิจกรรม
กลุม่ งานทรัพฯ เป็ นเลขาฯ

ร่าง แผนกิจกรรมพัฒนาองค์กร สสจ.สระแก้ว ปี 2562

ต.ค.61
-60day diet
challenge

ม.ค.62
-กีฬา สสจ.
-ปีใหม่
-OD วันที่ 17 – 18 ม.ค.
62
* ออกกาลังกายท ุกวันพุธ

พ.ย.-ธ.ค.61
-ประเมิน Happinometer& HPI

-คัดกรองส ุขภาพ 26
ธ.ค. 61

เม.ย.62
-สงกรานต์
-กีฬาพื้นบ้าน
-รณรงค์ความ
ปลอดภัย

มิ.ย.62
-วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ก.พ.62
พ.ค.62
- รอบรส้ ู ุขภาพ -สัปดาห์วิสาขบูชา
- สัปดาห์มาฆบูชา
(13-17พ.ค.)
(18-22 ก.พ.)

ส.ค.62
-วันแม่
-จิตอาสาทาความดี
เพื่อแม่

ก.ค. 62
-สัปดาห์
เข้าพรรษา
(15-19ก.ค.)

ก.ย.62
-งานเกษียณ

แผนพัฒนาบุคลากร สสจ.สระแก้ว ปี 2562

กิจกรรม

กลุม่ เป้ าหมาย

26 ธ.ค. 61
ตรวจคัดกรองสุขภาพบุคลากร

บุคลากร สสจ.ทุกคน

17-18 ม.ค.
พัฒนาบุคลากร สสจ. (OD)

บุคลากร สสจ.ทุกกลุม่ งาน

4 ก.พ. 62
อบรมการสร้าง Infographic
เพือ่ การนาเสนอ

พัฒนาศักยภาพ ผอ.รพ.สต.

กลุม่ งานละ 1-2 คน
รพ. 1-2 คน
สสอ.1 คน

ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

*อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว
18 ธันวาคม 2561
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ....
สนับสนุนงบดําเนินงานในสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ 2562 สําหรับจังหวัดสระแกว
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
โครงการ : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในสถานบริการสาธารณสุข
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ
แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดี
โครงการ : บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ( GREEN &CLEAN Hospital)
กิจกรรม : พัฒนาและแกไขระบบบําบัดน้ําเสียในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

งบดําเนินงานสวนภูมิภาค ปงบประมาณ 2562
จํานวน 298,630 บาท
บริหารจัดการขยะและสิง่ แวดลอม • โอนงวดที่ 1
• ยอดจัดสรรงวดที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

389,630 บาท

พัฒนาและแกไขระบบบําบัดน้ําเสีย • โอนงวดที่ 1

70,630 บาท

จํานวน 33,880 บาท
• ยอดจัดสรรงวดที่ 2 จํานวน 36,750 บาท

แนวทางการใชงบประมาณ

บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

พัฒนาและแกไขระบบบําบัดน้ําเสีย

- ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและจัดทํา
แผนการ หรือ ใชมติ กบห.

แตงตั้งคณะกรรมการ / จัดประชุมพัฒนาและ
วางแผนพัฒนาและแกไขปญหาน้าํ เสีย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเครือขาย (จัดหา
ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ กลองเข็ม ถุงแดง /
งบประมาณในการขนสง / กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

สนับสนุนการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใน
สถานบริการสาธารณสุข (การบํารุงรักษาและสง
ตรวจคุณภาพน้ํา)

สนับสนุนงบจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดลอม
ภายใตนโยบาย( GREEN & CLEAN Hospital)

การพิจารณาจัดสรร... บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

ยอดโอนงวดที่

1
ยอดจัดสรรงวดที่

2

• จัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ สําหรับ รพ.สต. 108 แหง จํานวน 89,630 บาท
• ถุงแดง ขนาด 18x20 นิ้ว 509 แพ็ค กลองเข็มสําหรับใสเข็ม 540 กลอง
• สนับสนุนGREEN & CLEAN Hospital 3 อําเภอ (20แหง) จํานวน 200,000 บาท
• สสอ.คลองหาด จํานวน 9 แหง รวม 90,000 บาท
• สสอ.วังน้ําเย็น จํานวน 5 แหง รวม 50,000 บาท
• สสอ.เขาฉกรรจ จํานวน 6 แหง รวม 60,000 บาท

• สนับสนุน GREEN & CLEAN Hospital สสอ.โคกสูง
รวม 9 แหง จํานวน 100,000 บาท

การพิจารณาจัดสรร... พัฒนาและแกไขระบบบําบัดน้ําเสีย

ยอดโอนงวดที่

1
ยอดจัดสรรงวดที่

2

• สนับสนุนคาใชจายในการสงตรวจคุณภาพน้ําเสียของโรงพยาบาล
ชุมชน (รพ.เขาฉกรรจ, รพ.วังน้ําเย็น, รพ.วัฒนานคร, รพ.คลองหาด, รพ.
ตาพระยา และ รพ.โคกสูง) จํานวน 6 แหง เปนเงิน 32,400 บาท
• คงเหลือ 1,480 บาท / ยอดยกไปรวมกับงวดที่ 2

• สนับสนุนเปนงบดําเนินงานสําหรับโรงพยาบาลโคกสูง พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย (พัฒนาบอเติมคลอรีน) จํานวน
38,230 บาท

นโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ี สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการปฏิบัติ
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1 จัดกิจกรรมจิตอาสาเพือ่ บาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
1.2 จัดทามาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก
1.3 จัดทามาตรการให้มีการคัดแยกขยะ
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/ กิจกรรม/ ผลงานของหน่วยงานให้
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
3. นโยบายด้านองค์การ
3.1 พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการทางานโดยสร้าง
นวัตกรรม/ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิ าน
4.1 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีม่ ีการดูแลสุขภาพตนเอง

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพือ่ บาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
จานวนมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติกทีถ่ ูกนาไปปฏิบัติ อย่างน้อย 1
มาตรการ
จานวนมาตรการคัดแยกขยะทีถ่ ูกนาไปปฏิบัติ อย่างน้อย 1 มาตรการ

กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมเพิม่ ขึ้น หรือไม่ต่ากว่า กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
ร้อยละ 75
บริการ และกลุ่มงานทีเ่ กี่ยวข้อง
จานวนนวัตกรรม/ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีพ่ ัฒนาขึ้น และมีการ
นามาใช้ อย่างน้อย 1 เรื่อง

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

จานวนกิจกรรมทีห่ น่วยงานส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีม่ ีการดูแล
สุขภาพตนเอง อย่างน้อย 1 กิจกรรม

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระราชด าริ ใ ห้ มู ล นิ ธิ
สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ดาเนิน โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
ร่วมกับกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่

โดยมีกิจกรรมดังนี้
การตรวจสุขภาพให้บริการสาธารณสุข และตรวจรักษาฟัน
มีกิจกรรมให้เด็กร่วม, การแสดงวงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศ, เครื่องบินเล็ก 10 ลา,
บริการตัดผม

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”
•
•

•
•
•
•
•

กลุ่มเป้าหมายการให้บริการ
เด็กและเยาวชนอายุ 8 - 18 ปี ที่ด้อยโอกาสและห่างไกลในพื้นที่ชนบท จานวน 150 คน
ประชาชนในชุมชน
กาหนดการออกพื้นที่ดังนี้
12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
วันที่ ๑3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
วันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียน อพป.คลองน้าใส ต.คลองน้าใส อ.อรัญประเทศ
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์
(หน่วยทันตกรรมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย)
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
( หน่วยแพทย์ และมีกิจกรรมให้เด็กร่วม, การแสดงวงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศ, เครื่องบิน
เล็ก 10 ลา, บริการตัดผม)

พิธีเปิ ดโครงการ
วันอังคาร ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
- พิธเี ปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรี
วัฒนาวิทยา
- ช่วงพิธีการ กองทัพอากาศและสภากาชาดไทย ดาเนินการ
- มีกิจกรรมให้เด็กร่วม, การแสดงวงดนตรีดุริยางค์ทหารอากาศ, เครื่องบินเล็ก
10 ลา, บริการตัดผม
- ตรวจสุขภาพ และบริการทันตกรรม เริ่ม 08.30 น.
**ประสานอาเภอช่วยในเรื่องอุปกรณ์ในวันเปิดงาน

รายละเอียดการจัดเตรียมหน่วยทันตกรรม
"สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562
ลาดับ
รายการ
1 อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน
2 แพทย์
3 พยาบาลวิชาชีพ
4 เภสัชกร
5 ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์

6
7
8
9
10
11
12
13

จานวน
วันละ 80 ชุด
1
2
2
อาเภอละ 1

โมบายยูนิต+เก้าอี้สนาม+โคมไฟ+เครื่องดูด
เสมหะ SUCTION

เจ้าหน้าที่ยกของขึ้นลงรถทันตกรรม
สื่อการสอน
น้าสะอาด
โต๊ะขาว ขนาด 180 ซม. X 75 ซม.
เก้าอี้พลาสติก
พัดลม
สถานที่ทาลายขยะติดเชื้อ
สถานที่อบเครื่องมือด้วย Autoclave สถานที่
สาหรับซักชุดกราวน์ทันตแพทย์, ผู้ช่วยทันต
14 แพทย์ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าเช็ดเครื่องมือ
สถานที่สาหรับอบเครื่องมือด้วยแก๊ส

10

หมายเหตุ

ขอความอนุเคราะห์ อาเภอ
ขอความอนุเคราะห์ ตามพื้นออกหน่วย
ขอความอนุเคราะห์ สสจ.
ออกทุกวัน ไม่จาเป็นต้องเป็นคนเดิม
ขอความอนุเคราะห์
รพ.วัฒนานคร + รพ.วังสมบูรณ์ + รพ.อรัญประเทศ (2 ชุด) +
รพ.คลองหาด
พื้นที่ช่วยประสาน อสม.

วันละ 5 ถัง
10
ขอความอนุเคราะห์ พื้นที่ช่วยจัดเตรียม
30
10
ขอความอนุเคราะห์ พื้นที่ช่วยนาขยะติดเชื้อไปทาลาย
สถานที่สาหรับอบเครื่องมือด้วยแก๊ส
ขอความอนุเคราะห์ รพร.

