เอกสารหมายเลข ๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กบห.) ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 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
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
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. นางสาวศยา ศรีสามารถ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
13. นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
14. นางอรพิน ภัทรกรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
15. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
16. นายอนุสรณ์ คัฒจรรย์
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
17. นายประวิทย์ คำนึง
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย
18. นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากติดราชการ)
1. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเสกสรร คงอาชวกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางสาววารุนี วงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.
นายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเปิดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ขณะนี้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มงาน และ หัวหน้างาน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ
มาสมัครตำแหน่งหัวหน้างานที่ว่าง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ตามที่ จังหวัดสระแก้ว อนุมัติให้ นางสาววรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 33268 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ย้ายไปที่ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ปลายทางจังหวัดปราจีนบุรี มีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสาธารณสุข เต็ม
กรอบอัตรากำลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่อนุมัติให้ย้าย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก และหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ผู้ดำรงตำแหน่ง
ดังนี้
1) นางกฤษณา ฤทธิ์เดช ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้รับการคัดเลือกให้
ปฏิบัติหน้าที หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563
2) นายประวิทย์ คำนึง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้รับการคัดเลือกให้
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และให้
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการ ดังนี้
1) จัดทำคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 15 ราย (ผู้สมัครทั้งสิ้น 15 ราย)
2) มอบหมายงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้ผู้สมัคร ทั้ง 15 เรียบร้อย
แล้ว
ทั้งนี้ มอบหมายให้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ให้ผู้สมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้ง 15 ราย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำผลงานมาประกอบการพิจารณาคัดเลือก
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4.1.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะเริ่มใช้ระบบลา และ ระบบเบิกจ่าย
พัสดุ ในโปรแกรม Hos office ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 หากใช้โปรแกรมแล้วเกิดปัญหาให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ดังนี้
1) โปรแกรม Hos office นายธนกฤต นิธิตันติปัญญา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2) ระบบลา นางสาว เกษราพร จันทร์ศิริ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3) ระบบเบิกจ่ายพัสดุ นางเอื้องพร ภัคคะธารา งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ทั้งนี้ ขอให้สรุปความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม Hos office ของหน่วยงานในสังกัด
เข้าประชุม คปสจ. ทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การส่งหนังสือราชการหน่วยราชการใกล้เคียง หากกลุ่มงานใดมีหนังสือด่วน
ที่ต้องส่งหน่วยงานภายนอกขอให้แจ้งงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
4.2.1 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัด
สระแก้ว(เอกสารหมายเลข 1)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร
หมายเลข 2) ขอให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่ดำเนินการ ซึง่ แต่ละกิจกรรมต้อง
กำหนดการใช้งบประมาณที่ชัดเจน งบประมาณที่จัดสรรให้พื้นที่ดำเนินการ ให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบติดตาม
การดำเนินงาน หากมีการคืนเงินงบประมาณให้แจ้งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อจัดสรรไปใช้ใน
กิจกรรมที่สำคัญเร่งด่วน ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 งานตรวจสอบภายใน
4.3.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ข้อกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้กลุ่มงานใช้เป็น
แนวทางการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข 3) สำหรับการเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1) การจัดประชุม อรม เจ้าหน้าที่ในสังสักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อาหารกลางวัน มื้อละ 60 บาท/คน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท/คน
2) การจัดประชุม อรม บุคคลภายนอก
อาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท/คน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท/คน
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานนิติ
การ และงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป โดยได้รวบรวมระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ทั้งทางด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และกฎหมายต่างๆ เพื่อไว้ใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว
http://team.sko.moph.go.th/content/view/?id=661&ContentSearch%5Bcat_id%5D=44
หรือ QR Code

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 รายงานผลข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
1) ภาพรวมผลการตรวจสอบภายใน ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในปีที่ผ่านได้รับ
การแก้ไขเรียบร้อย
2) ด้านโครงการฝึกอบรม บางหน่วยงานไม่จัดทำรายงานผลการจัดฝึกอบรม ภายใน
60 วันตามที่ระเบียบกำหนด ปี 2564 ขอให้ทุกหน่วยงาน รพ./สสอ./กลุ่มงาน ใน สสจ.สระแก้ว จัดทำ
รายงานผลการจัดฝึกอบรมแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
3) เสนอแนะให้หน่วยงานทุกแห่งนำผลการตรวจสอบภายในไปจัดทำระบบควบคุม
ภายในในด้านที่เป็นปัญหา
แนวทางการดำเนินงานกรณีจังหวัดจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่/อำเภอ
1) กรณีจังหวัดแจ้งจัดสรรงบฯให้พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ต้องเขียนโครงการและแผนส่งให้
นพ.สสจ.สระแก้วอนุมัติ
2) กรณีพื้นที่ไม่ต้องเขียนโครงการ จังหวัดต้องเขียนโครงการและแผน กำหนดกิจกรรม/
รายการค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้าราชการขอโอนไปดำรงตำแหน่งส่วนราชการแห่งใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้
5.1.1 นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการ
ทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ 33278 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอโอนไปดำรงตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่
1042 กลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย (โดยเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)

5
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางสาวปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ) โอนย้ายตามที่เสนอ
5.1.2 นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทาง
วิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ 33969 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว ขอโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่
741 กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการ
ทางวิชาการ) โอนย้ายตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 สรรหาบุคลากรทดแทนคนที่โอน ย้าย เกษียณ ดังนี้
6.1.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 คน
6.1.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 คน
6.1.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จำนวน 1 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 ให้นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ
นางสาวจันทนี สัตยรุ่งเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ย้ายไปปฏิบัติงานกลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และให้กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ทีก่ ลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
ปิดประชุม

เวลา 11.30 น.

