รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
**********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2. นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
4. นายสมเกียรติ ทองเล็ก
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
5. นางพาณี วสนาท
หัวหน้าลุ่มงานบริหารทั่วไป
6. นางกัลยารัตน์ จุตพรเจริญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7. นางกชพรรณ หาญชิงชัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
8. นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
9. นายสานิษ ศิริปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
10. นายสมบัติ พึ่งเกษม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
11. นายสมบัติ สมบัติวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
12. นายนพดล ทาทิตย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
13. นางสาวศยา ศรีสามารถ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
14. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
15. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
16. นางกฤษณา ฤทธิ์เดง
หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด
17. นายอนุสรณ์ คัฒจรรย์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
18. นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
19. นางสาวนุชรี บวงสวง
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก
ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากติดราชการ)
1. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิชิตชัย เชิดชู
นิติกรชำนาญการ
2. นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางสาวสมใจ พันธุเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4. นางสาววารุนี วงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 ให้เบา
บางลง ทั้งนี้ ขอให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 รอบที่ 2 ในวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การอยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ได้แจ้งเวียนแนวทางการอยู่เวรรักษาการณ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสรแก้วทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4.1.1 สรุปงบประมาณ ปี 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1) ทั้งนี้ มีการคืนเงินงบประมาณ 602,923 บาท จึงขอให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขวางแผนการใช้งบประมาณ ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4.2.1 นางสาววรรณวิมล สุรนิ ทร์ศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 33268 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว ขอย้ายไปที่ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การจัดตั้งกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด (เป็นการภายใน) กระทรวงสาธารณสุข เห็นควรให้จัดตั้งกลุ่มงานการ
สาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ขึ้นเป็นการภายใน โดยให้มีบุคลากรปฏิบัติงานรับผิดชอบ (ตาม
บริบทในพื้นที่ ไม่ติดกรอบอัตรากำลัง) โดยให้มีงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขภาพภาคประชาชน
- งานนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (สมัชชา/ธรรมนูญ)
- งานปฐมภูมิ
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)
- งานเทคโนโลยีสุขภาพภาคประชาชน
- งาน รพ.สต.ติดดาว
มติที่ประชุม เห็นควร รอโครงสร้างที่ชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4.2.3 การสรรหาหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และหัวหน้า
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
มติที่ประชุม เห็นควร สรรหาผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่ง โดยการประกาศรับสมัครทั้งจังหวัด
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4.2.4 การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
1)การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผล
งานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (ว246) (รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 2)
2)ตำแหน่ งว่างระดับ ชำนาญการพิเศษสำนั กงานสาธารณสุ ขจังหวั ด สระแก้ว
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
การรับสมัครบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 4)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เปิดรับสมัครบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
ให้มีการปฏิบัติงานจริงที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
5.2 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โครงการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแบบบูรณาการ จำนวน 140,456 บาท (หนึ่งแสนสี่
หมื่นแปดสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)
แนวทางการใช้งบประมาณ
- แต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาและจั ดทำแผนการดำเนิ น การพั ฒ นาระบบบริห าร
จัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขและติดตามกำกับการดำเนินงาน ทั้งนี้อาจใช้คณะกรรมการบริหารของ
จังหวัด
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเครือข่าย (จัดหาภาชนะรองรับมูล
ฝอยติดเชื้อ กล่องเข็ม ถุงแดง / งบประมาณในการขนส่ง / กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- สนับสนุนงบประมาณการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย( GREEN & CLEAN
Hospital) ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
การพิจารณาจัดสรร
▪ ยอดโอนงวดที่ 2
จำนวน 140,456 บาท
▪ ยอดคงเหลือจากการจัดสรรงวดที่ 1
จำนวน
798 บาท
▪ รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141,254 บาท
พิจารณาจัดซื้อภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับ โรงพยาบาล 7 แห่ง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 108 แห่ง รวม 115 แห่ง ในวงเงิน 141,255 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดสี่ร้อยห้าสิบหก
บาทถ้วน) ดังนี้
• กล่องเข็มสำหรับใส่เข็ม จำนวน 920 กล่อง ในวงเงิน 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพัน
บาท)
• ถุงแดง (สำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ) ขนาด 18x20 นิ้ว ในวงเงิน 49,254 บาท (สี่หมื่น
เก้าพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
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หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ได้ ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2
อำเภอ รวม เป็นเงิน 155,802 บาท ดังนี้ .
1.1 สสอ.เมืองสระแก้ว จำนวน 21 แห่ง รวม 3 เดือน ๆ ละ 1,286 บาท จำนวน 81,018 บาท
1.2 สสอ.อรัญประเทศ จำนวน 74,784 บาท
1.1.1 จำนวน 16 แห่ง รวม 4 เดือน ๆ ละ 1,312 บาท เป็นเงิน 62,976 บาท
1.1.2 จำนวน 9 แห่ง รวม 1 เดือน ๆ ละ 1,312 บาท เป็นเงิน 11,808 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่เสนอ และให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ตามที่ จังหวัดสระแก้ว ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) – 19) ใน
กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข5)
ตามคำสั่งดังกล่าว ในส่วนของคณะทำงานระดับจังหวัด มีผู้ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มอบหมาย เป็นเลขานุการ ทุกประเภทกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย จึงมอบหมายผู้แทนที่จะต้องออดติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) – 19) ในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตามมาตรการผ่อนคลาย
จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้
6.1.1 ตลาด (ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย) มอบหมาย
ผู้แทน ดังนี้
1) นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) ผู้แทนจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
3) ผู้แทนจากกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4) ผู้แทนจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
6.1.2 ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน
ไอศกรีม (นอกห้าง) ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ มอบหมายผู้แทน ดังนี้
1) นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) ผู้แทนจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
3) ผู้แทนจากกลุ่มงานนิติการ
6.1.3 กิจการค้าปลีก - ส่ง (ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่
จำเป็น รถเร่ หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม/ร้านค้าปลีกชมชน ร้านขายปลีกธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม) มอบหมายผู้แทน ดังนี้
1) นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) ผู้แทนจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป
3) ผู้แทนจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6.1.4 กีฬา สันทนาการ (เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อการเดิน วิ่ง ขี่ หรือปั่นจักรยาน หรือการ
ออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคล) มอบหมายผู้แทน ดังนี้
1) นายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) ผู้แทนจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3) ผู้แทนจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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6.1.5 ร้านตัดผม เสริมสวย (เฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม) มอบหมายผู้แทน ดังนี้
1) นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) ผู้แทนจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
3) ผู้แทนจากงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
4) ผู้แทนจากงานตรวจสอบภายใน
6.1.6 กิจการอื่น ๆ (สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับ
ฝากสัตว์) มอบหมายผู้แทน ดังนี้
1) นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2) ผู้แทนจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
3) ผู้แทนจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ที่ชำรุดให้แจ้ง
นางสาวสริญญา วันดีราช งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
6.3 การทำความสะอาดภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หากพบว่าแม่บ้านทำ
ความสะอาดไม่เรียบร้อยผู้พบเห็นสามารถแจ้งแม่บ้านได้ทันที หากแม่บ้านไม่ดำเนินการขอให้แจ้งกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป ชั้น 1 แจ้ง จ.ส.อ. นริศ ล้วนไพรินทร์ ชั้น 2 แจ้ง นางธัญวรัตม์ เจริญจิตต์ ชั้น 3 แจ้ง นางสาว
สุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม

เวลา 15.46 น.

