รายงานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2562
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสิรินธร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
*********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
2. แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
3. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
4. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
5. นายสมบัติ สมบัติวงษ์
6. นางจามจุรี สมบัติวงษ
7. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
8. ทพ.เมทนี ปานเมทนี
9. ภก.สานิษ ศิริปิ่น
10. นายสมบัติ พึ่งเกษม
11. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
12. นายนพดล ทาทิตย์
13. นางภัทรา ผาแก้ว
14. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
15. นางสาวชญาภา กันพงษ์
16. นายสุรชัย เทียมพูล
17. นายอนุสรณ์ คัฒจรรย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางลอองจันทร์ คาภิรานนท์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
2. นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ
3. ทพญ.ศยา ศรีสามารถ
4. นายเอกชัย หอมชื่น
5. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช
6. นางสาวชุติญา บุญพงศ์ไพศาล
7. นายพิชิตชัย เชิดชู
8. นายปิยะณัฐ วิเชียร
9. นายสรณพ ลาดนอก

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข

ประชุมเวลา 14.30 น.
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปี 2562 และการเตรียมความ
พร้อมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 (สามารถ
ตรวจสอบได้จาก http://team.sko.moph.go.th)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องจาก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4.1.1 รองอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
มติทปี่ ระชุม ไม่มี
4.1.1 รองดารารัตน์ โห้วงศ์
มติที่ประชุม ไม่มี
4.1.2 รองไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
สภากาแฟ สสจ.สระแก้วจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน เดือน ก.ย.62 และจะมีการรับป้าย
เป็นเจ้าภาพในสภากาแฟเดือน ส.ค.62 ขอเชิญรองนพ.สสจ. และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมรับป้าย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1) การติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปี 2562
คุณกัลยารัตน์ : 11 กค. ได้งบคืน 726,784.- 31 กค. ได้งบคืน 509,447.- รวมงบที่ได้คืน 1,236,231 .มีแผนที่ต้องใช้งบ ได้แก่ ประชุมทาแผน ใช้งบ 315.420.- ประกวด สอน. 100,000 บาท คงเหลือ 820,811.กันงบไว้ประชุม/อบรม 200,000 บาท
รองดารารัตน์ : กลุ่มงานใดที่เขียนของบไปประชุมแล้วไม่ได้ไป ให้แจ้งกลุ่มทรัพย์ หรือไปกลับมาแล้วต้องเร่งส่งเบิก
ให้เสร็จภายใน 10 ส.ค.62 หากกลุ่มงานใดต้องการทากิจกรรมในแผนงาน/โครงการ หลังจากวันที่ 10 ส.ค.62
ให้ยืมเงินทากิจกรรม และให้แจ้งการเงินเรื่องการส่งหลักฐานรอบสุดท้ายว่าส่งภายในเมื่อใด
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ

5.2) การเตรียมความพร้อมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2563
กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 3 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อทบทวนและให้ได้ Gap ครั้งที่
สอง วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อตั้งเป้า ให้ได้ Key Results และวันที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อได้ How to
และยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการขับเคลื่อน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/
ผู้อานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอาเภอ/ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบแผนงานทุกระดับ
-ครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ช่วงเช้า นพ.สสจ.บรรยายและมอบนโยบาย/แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดย
ประเด็นยุทธ์ 1 และ 4 รองดารารัตน์ เป็นประธาน ประเด็นยุทธ์ 2 รองอรรัตน์ เป็นประธาน ประเด็นยุทธ์ 3 รอง
ไพรรัชต์วิริต เป็นประธาน วิเคราะห์ใบงานที่ 1 ผลงานตาม KPI กระทรวง และวิเคราะห์ใบงานที่ 2 ยุทธฯ จังหวัด
สระแก้ว
ช่วงบ่าย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยมีรองนพ.สสจ. ตาม Area เป็นประธาน วิเคราะห์ใบงานที่ 3
ผลการดาเนินงานระดับเครือข่ายและ รพ.สต. วิเคราะห์ใบงานที่ 4 ผลการดาเนินงานตามยุทธ์ฯ เครือข่ายฯ วิเคราะห์
ใบงานที่ 5 ผลงการดาเนินงาน Primary Care และวิเคราะห์ใบงานที่ 6 ผลการดาเนินงาน พชอ.อาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6.1.1 งานเกษียณ จังหวัดสระแก้ว กาหนดจัดงาน วันที่ 5 ก.ย.62
6.2.2 งานเกษียณ สสจ.สระแก้ว กาหนดจัดงาน วันที่ 21 ส.ค.62 (ช่วงกลางวัน) โดยมีผู้
เกษียณ 1 คน คือ นายดาวรุ่ง สาราญผล ลาออก 2 คน คือ นายมานัชย์ เวชบุญ และ ทพ.เมทนี ปานเมทนี ขอย้าย
2 คน คือ นางภัทรา ผาแก้ว และ นางสาวเรณุมาศ ชาญศิริ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2562 ให้ทุกกลุ่มงานส่งประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ให้กลุ่มงานทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 20 ส.ค.62 เนื่องจาก ผวจ.สระแก้ว จะเกษียณ ก.ย.62
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
**************************
ปิดประชุม เวลา 17.00 น.
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

