รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 10 / ๒๕60
วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 10 / 2560 ประจาเดือนมิถุนายน 2560
วันพุธที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.พีระ
2. นพ.ไพรัตน์
3. นางฉวีวรรณ
4. นายสม
5. นางสุระภา
6. นางสายใจ
7. นางเยาวมาลย์
8. นายณัฐพงษ์
9. นางนิศราวรรณ
10. นางถมญาณี
11. นางสุพัตรา
12. นายยุทธพล
13. นางศรัสนันทน์
14. นางสาวสุภัทรา
15. นพ.ภาคภูมิ
16. นพ.สุพัฒน์
17. นพ.สมานมิตร
18. นพ.วิษณุกร
19. นางสมจิตร
20. นพ.พรพัฒน์
21. นพ.ธิติพงศ์
22. นพ.วิโรจน์
23. นางสายสวาท
24. นายเอื้อการย์
25. นพ.จารึก
26. นพ.เมธา
27. นพ.สุรเชษฐ์
28. นพ.สุรพงษ์
29. นางเนาวรัตน์
30. นายประสิทธิชัย
31. นายสายัณห์
32. นายเดชา

อารีรัตน์
สงคราม
ชมภูเขา
นาสอ้าน
ฆารสว่าง
อิ่มแมน
วรรณสินธ์
ลือฉาย
รักโคตร
โชติการณ์
ไชยยา
ภูเลื่อน
ภูครองหิน
สามัง
มโนสิทธิศักดิ์
ธาตุเพชร
อัฐนาค
อ่อนประสงค์
พรมแพน
ภูนากลม
มณีวงศ์
กอบางยาง
คนหาญ
บุตรโพธิ์ศรี
ประคา
ดิเรกโภค
ภูลวรรณ
ลักษวุธ
จุฑาสงฆ์
กัลยาสนธิ
ใจทาน
วรสาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
แทนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
แทนรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคาม่วง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลร่องคา
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาวง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลสามชัย
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนาคู
แทนสาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอาเภอยางตลาด
สาธารณสุขอาเภอคาม่วง
แทนสาธารณสุขอาเภอกมลาไสย

๓
33. นายสุพรรณ
34. นายศิริศักดิ์
35. นายประสิทธิ์
36. นายอรรคเดช
37. นายสมบูรณ์
38. นายกันตภณ
39. นายนพรัตน์
40. นายอรรคราธร
41. นายชุมพล
42. นายวราวุฒิ
43. นายไชยา
44. นายชยุต
45. นายไกรทอง
46. นายพานิช
47. นายสงวน
48. นางอัญญา
49. นางณิชมน
50. นางสิริวรรณ
51. นายประยูร
52. นายประยัติ
53. นางสุกฤตา
54. นางถนอมนวล
55. นายวุฒิพงษ์
56. นางศุภกาญจน์
57. นายชัยพิพัฒน์
58. นายศิริศักดิ์
59. นายสรรเพชญ์
60. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางวิมลรัตน์
2. นางปราณีต
3. นพ.วรวิทย์
4. นพ.พุทธรักษ์
5. นพ.สมยศ

เขตบรรจง
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ไชยศรี
ใจศิริ
ไทยแท้
สงวนตระกูล
แสบงบาล
ตุลาพัฒน์
เวียงนนท์
หิรัญรักษ์
ไชยมัชชิม
แกมนิล
ดอนสินพูล
อุทรักษ์
สินสุวงศ์วัฒน์
ยนตรี
รัตน์วิเศษ
ศิริรักษ์
แสงเพชร
สายเชื้อ
ฆารวิพัฒน์
หระสิทธิ์
เถาวชารี
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

สาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
สาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
แทนสาธารณสุขอาเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอาเภอนาคู
แทนสาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอร่องคา
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยเม็ก
แทนรักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอเขาวง
แทนสาธารณสุขอาเภอสามชัย
ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดกาฬสินธุ์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าเพลิง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภูผาสุข
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
วงศ์สละ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
เจริญพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
ดีสิน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
เหรียญกิตติวัฒน์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

๔
เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ประจาปี 2560 จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. เทศบาลตาบลสมเด็จ
3. เทศบาลตาบลท่าคันโท
เรื่องที่ 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คปสอ.กมลาไสยที่ชนะเลิศการประกวดตาบลจัดการสุขภาพ
ดีเด่นระดับเขต ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้าดีปีงบประมาณ 2560
มติที่ประชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
๑. ขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ที่จัดนิทรรศการได้ส มพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
การเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชการที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ขอให้ผู้บริหารทุกคน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร โดยสวมชุดข้าราชการปกติขาวไว้ทุกข์
- การมอบเสื้ อพระราชทาน มอบให้ กับประชาชนเท่านั้น โดยให้ ผู้ มีความประสงค์จะรับเสื้อ
พระราชทานเตรียมบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วย ซึ่งจะให้สวมใส่ในการเดินเทิดพระเกียรติ (จากศาลากลาง ถึง
แก่งดอนกลาง) เพียงครั้งเดียวและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย โดยไม่นามาสวมใส่อีกครั้ง
๒. ขอบคุณทีมงานในการจัดการแถลงข่าว การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗
๓. ขอให้ คปสอ.สหัสชันธ์ และคปสอ.นามน เตรียมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ ๗ ในการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกาหนดการภาคเช้าที่โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ภาค
บ่ายที่โรงพยาบาลนามน
๔. ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข ทั้ง ๑๘ อาเภอที่ช่วยกันทาให้เขตสุขภาพที่ ๗ ไม่ติด
ภาวะวิกฤตการเงินระดับ ๗ ในไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้า
๕. ขอบคุณโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่ให้ ความร่วมมือตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังเรือนจาจังหวัด
กาฬสินธุ์
๖. เรื่ องงบลงทุน ปี ๒๕๖๑ ขอให้ ห น่ว ยงานสาธารณสุ ขในจังหวัดกาฬสิ นธุ์เตรียมพื้นที่ เตรียมสเป็ค
เครื่องมือไว้ จะได้ไม่ล่าช้าในการดาเนินการ เมื่อได้งบประมาณก้อนใหม่เข้ามา
๗. ประชาสัมพันธ์เรื่องรหัสโครงการ ๙๑๐๑ ความหมายคือ
9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (ร.9)
10 หมายถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
1 หมายถึง ปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน
๘. งานสาธารณสุข อยู่ในขบวนสังคม ในขบวนรถไฟการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
9. การร่วมเป็นเจ้าภาพในการบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ทางสานักพระราชวังแจ้งว่า ให้ไปถึงก่อนครึ่ งชั่วโมง โดยรถออก
เดินทางจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 05.00 น.

๕
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
3.๑ ติดตามตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ารายอาเภอ
จากผลการจับฉลาก คปสอ.สมเด็จ ได้นาเสนอตัวชี้วัดที่มีผลงานต่ารายอาเภอ ดังนี้
1. ร้อยละการคัดกรอง เด็กอายุ 0 – 5 ปี ( 9,18,30,42 เดือน) มีพัฒนาการสมวัย
1.1 ร้อยละการตรวจพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการ และสงสัยล่าช้า
(1B261)
ผลงานคือ ร้อยละ 17.02 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
1.2 ร้อยละเด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการ ผลงานคือ ร้อยละ 60.34 (เมษายน
2560 – พฤษภาคม 2560)
1.3 ร้อยละการตรวจพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42 เดือน ที่สงสัยล่าช้า และได้รับการติดตามได้
สมวัย ผลงานคือ ร้อยละ 45.16 (เมษายน 2560 – พฤษภาคม 2560)
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ร้อยละ 51
ผลการดาเนินงาน ได้ ร้อยละ 43
2.1 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 10 ( ผลงาน ร้อยละ 22.29 )
2.2 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5 ( ผลงาน ร้อยละ 5.99 )
2.3 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ( ผลงาน ร้อยละ 3.50 )
3. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 ( ผลงาน ร้อยละ 61.84 )
4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ < 12 สัปดาห์
ปีงบ 2560 ผลงานคือร้อยละ 55.56
ปีงบ 2561 (ไตรมาส ที่ 1) ผลงานคือร้อยละ 3.85
5. เยี่ยมบ้านกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
ปีงบ 2560 ผลงานคือร้อยละ 59.26
ปีงบ 2561 (ไตรมาส ที่ 1) ผลงานคือร้อยละ 24.72
6. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ มากกว่าร้อยละ 40 ( ผลงาน ร้อยละ 14.75 )
7. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ มากกว่าร้อยละ 50 ( ผลงาน ร้อยละ 57.77 )
มติทปี่ ระชุม รับทราบ ในการติดตามตัวชี้วัดที่มีผลงานต่าครั้งต่อไปขอให้ทุก คปสอ. สรุปเป็น One Pange ใน
ตัวชี้วัดที่มีผลงานต่า และเป็นปัญหาของพื้นที่มากที่สุด และวิเคราะห์ Root Cause Analysis และวิธีแก้ไข
3.2 การร่วมเดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทาหนังสือชี้แจงรายละเอียดการร่วมเดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระ
บรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 รอบเวลา 17.00 น. ณ สนามหลวง ให้กับโรงพยาบาล
ชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง โดยมีรถตู้ออกเดินทางจาก สสจ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560
เวลา 05.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖
3.3 การบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ให้ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชกุ ฉิ น ารายณ์ แ จ้ ง รายละเอี ย ดเข้ า ร่ ว มงาน
เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และให้จัดทา
ป้ายเชิญชวน โต๊ะรับบริจาค และนิทรรศการ
- ดาเนินการแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ ในการเดินเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ไม่ควรมีป้ายหรือจุดรับบริจาค ในการ
บริจาคนั้นให้หน่วยงานที่มีความประสงค์ติดต่อขอบริจาคได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกุฉนารายณ์ เพื่อเป็นการรวบรวมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉนารายณ์และส่วนหนึ่งมอบให้โรงเรียน ICU
3.4 เร่งรัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
กลุ่ มงานควบคุมโรค ได้ดาเนิ น การทาหนังสื อไปยังหน่วยงานสาธารณสุข 3 อาเภอ ที่ยังไม่มีผ ลงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานในส่วนของการทาอัลตร้าซาวด์แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การจัดสรรเงิน UC
จัดสรรเงิน/แจ้งยอดการจัดสรร ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ดาเนินการ
โอนเงินให้หน่วยบริการต่อไป
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) กรณีส่งต่ออุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน
ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (Vertual Account) ครั้งที่ 2/2560 ประจาปี 2560 จานวนเงิน 19,861,393.00
บาท และแจ้ งส านั กงานหลั ก ประกั น สุ ขภาพแห่ งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ดาเนินการโอนให้ ห น่ว ยบริ การแล้ ว
รายละเอี ย ด ตา ม หนั งสื อ ส านั ก งานสาธ า ร ณสุ ขจั งหวั ด กา ฬ สิ น ธุ์ ที่ กส 0032. 005/50 1 /
ว 8274 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และชุดตรวจปัสสาวะ
3.6.1 เปรียบเทียบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560
ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๒๕๖๐
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ๒๕๓๕ พ.ร.บ.
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี่ ๒๕๓๕
(เก่า)
อายุของผู้ซื้อ/ *ห้ามขาย/ให้ผลิตภัณฑ์
ขายผลิตภัณฑ์ ยาสูบแก่บุคคลอายุต่ากว่า
ยาสูบ
๑๘ ปี
(ม. ๔)

บทลงโทษ

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
๒๕๖๐

(ใหม่)
จ่าคุก ๑ เดือน - ห้ามขาย/ให้ แก่บุคคลอายุต่ากว่า
หรือปรับไม่เกิน ๒๐ ปี (-แสดงบัตร)
๒,๐๐๐ บาท
- ห้ามใช้/จ้าง/วานให้บุคคลอายุต่า
หรือทั้ง จ/ป
กว่า ๑๘ ปี ขาย (ม. ๒๖)

บทลงโทษ

จ่าคุก ๓ เดือน
หรือปรับไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐
บาท หรือ ทั้ง
จ/ป

๗
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ ๒๕๓๕ พ.ร.บ.
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ
บุหรี่ ๒๕๓๕
(เก่า)
ไม่มี

บทลงโทษ

สถานทีห้าม
ขายผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
ห้ามแสดง
ไม่มี
ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
ณ จุดขาย

-

ห้ามแบ่งขาย
ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
สภาพและ
ลักษณะ
เขตปลอด
บุหรี
สภาพและ
ลักษณะ
เขตสูบบุหรี

-

หน้าทีของ
ผู้ด่าเนินการ

ไม่มี

-

พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
๒๕๖๐
(ใหม่)
-ห้ามขายในวัด สถานบริการสธ.
ศึกษา สวนสาธารณะ สถานทีอืนฯ
(ม.๒๙)
*ห้ามผู้ขายปลีก แสดง ในทีขาย
*ห้ามแสดงชือ/ราคา
*แสดงสือรณรงค์ลด/ละ/เลิก (ม.๓๖)

*ห้ามขายยาสูบ/บุหรีทีบรรจุต่ากว่า
๒๐ มวน/ซอง
*ห้ามแบ่งขายบุหรีฯ (ม.๓๙)
รมต.เป็นผู้ก่าหนด
จ่าคุก ๑ เดือน *มีเครืองหมายชัดเจน
ลักษณะและมาตรฐานของ หรือปรับไม่เกิน *ไม่มีสิงอ่านวยความสะดวกฯ (ม.
เขตฯ
๒,๐๐๐ บาท
๔๓)
หรือทั้ง จ/ป
รมต.เป็นผู้ก่าหนด
ปรับไม่เกิน
*มีเครืองหมายชัดเจน
ลักษณะและมาตรฐานของ ๒๐,๐๐๐ บาท *ไม่อยู่บริเวณทางเข้า-ออก
เขตฯ
*ไม่เกิดความเดือดร้อนร่าคาญ
*แสดงสือรณรงค์ลด/ละ/เลิก (ม.๔๔)
ไม่มี
*ให้ผู้ด่าเนินการ ปชส. ควบคุม/ห้าม
ปรามหรือสิงอืนใด เพือไม่ให้มีการ
สูบบุหรีบริเวณนั้น (ม.๔๖)

บทลงโทษ

ปรับไม่เกิน
๔๐,๐๐๐
บาท
(๑)ปรับไม่เกิน
๔๐,๐๐๐
บาท
(๒-๓)ปรับไม่
เกิน ๕,๐๐๐
บาท
ปรับไม่เกิน
๔๐,๐๐๐
บาท
ปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐
บาท
ปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐
บาท
ปรับไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท

3.6.2 ให้ กลุ่ มงานส ารวจพื้นที่ที่ต้องการรับการสนับสนุนชุดตรวจ พร้อมทั้งจัดซื้อชุดตรวจ
ปัสสาวะสนับสนุนพื้นที่
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และให้กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิตดาเนินการ ดังนี้
1. ทาหนังสือแจ้งไปยังพื้นที่เพื่อให้เตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติทาบัตร พนักงานตาม พ.ร.บ.

ยาสูบ 2560
2. เตรียมนาเสนอกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณการบาบัดยาเสพติด ค่าใช้จ่าย LAB เป็นต้น
3. ร่วมกับกลุ่มงานนิติการ ศึกษาระเบียบวินัยข้าราชการ/ลูกจ้างและบุคลากรสาธารณสุข ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพ ค้า หรือทั้งเสพทั้งค้ายาเสพติด ว่ามีความผิด/บทลงโทษหรือไม่อย่างไร

๘
3.7 ระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ
กลุ่มงานนิติการชี้แจงระเบียบการใช้รถราชการ ตามประเด็นดังนี้
การอนุญาตให้ใช้รถราชการ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการใช้ ร ถราชการ พ.ศ. 2523 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2541
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
1. การใช้รถราชการของส่วนภูมิภาค
ในการอนุมัติ อนุญาต การใช้รถราชการ เป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ ในราชการบริหารงานส่วน
ภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบอานาจให้ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน เป็นผู้มีอานาจ
การอนุมัติ อนุญาต การใช้รถราชการ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด ตามคาสั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๑๙๗๗ /๒๕๖๐
เรื่อง การมอบอานาจของผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หั วหน้า
ส่วนราชการประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอาเภอ ปฏิบัติราชการแทน และ
ระเบียบสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2526 อนุญาตให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอาเภอ และหัวหน้า
สถานีอนามัย อนุญาต ให้ใช้รถไปราชการเป็นส่วนรวมของหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ทั่วราชอาณาจักร (อนุญาตให้ใช้รถราชการเท่านั้น)
2. การเก็บรักษา
การเก็บรักษารถส่วนกลาง ให้อยู่ในความครอบคลุมและรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยเก็บรักษาใน
สถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากหัวหน้าส่วนราชการ จะพิจารณาอนุญาต ให้นารถไปเก็บ
รักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือครั้งคราว ได้ในกรณีต่อไปนี้
1. ส่วนราชการไม่มีสถานทีเ่ ก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ
2. มีราชการจาเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการลับ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง จัดทารายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลและ
ความจาเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนารถส่วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความ
ปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจอนุญาตด้วยทุกครั้ง
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ส่วนราชการรายงานผู้รักษาการตามระเบียบและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติขออนุมัติลูกจ้างชั่วคราวทดแทนบุคลากรที่ลาออก จานวน 8 อัตรา และการขอ
อนุมัติปรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จานวน 15 อัตรา รวม 23
อัตรา
1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าคันโท ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 1 อัตรา ทดแทนลาออก
1.1 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา

๙
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว รวม 3 อัตรา ทดแทนลาออก
2.1 ตาแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน 1 อัตรา
2.2 ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 1 อัตรา
2.3 ตาแหน่ง พนักงานบริการ (พขร.)
จานวน 1 อัตรา
3. โรงพยาบาลห้วยเม็ก จ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ทดแทนลาออก
3.1 ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 อัตรา
4. โรงพยาบาลคาม่วง ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ทดแทนลาออก
4.1 ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 อัตรา
5. โรงพยาบาลเขาวง ขอปรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 7 อัตรา
5.1 ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 3 อัตรา
5.2 ตาแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค
จานวน 1 อัตรา
5.3 ตาแหน่ง พนักงานเปล
จานวน 1 อัตรา
5.4 ตาแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
จานวน 1 อัตรา
5.5 ตาแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
จานวน 1 อัตรา
6. โรงพยาบาลนามน ขอปรับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเข้าสู่ตาแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 8 อัตรา
6.1 ตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด
จานวน 2 อัตรา
6.2 ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
จานวน 1 อัตรา
6.3 ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 4 อัตรา
6.4 ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
7. โรงพยาบาลสหัสขันธ์ ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 2 อัตรา ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ
7.1 ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
7.2 ตาแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
จานวน 1 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 7 อยู่ภายในกรอบ FTE 2
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ เป็นการทดแทนบุคลากรที่ลาออก
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี้
1. การเป็นหนี้องค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระในปี 2558-2559
2. สถานการณ์เงินบารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาศที่ 4 ของงบประมาณที่ผ่านมา
3. กรอบอัตรากาลัง FTE โดยระบุจานวนปฏิบัติงานจริง (ใช้กรอบ FTE 2.75)
4. ระบุเหตุผลความจาเป็นประกอบการจ้างงาน และภาระงาน
5. Labour cost ของหน่วยงานไม่ควรเกิน ร้อยละ 55
6. กรณีเกิน FTE 80% ให้จังหวัดเสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุภาพที่ 7 พิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติจ้างงานของสถานบริการ และเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
เพื่อพิจารณาการอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
เรื่องที่ 1 สถานะการเงินการคลัง และการพิจารณาค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ 11) งวด
3/2560
โรงพยาบาลในเขต 7 ไม่มีโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินระดับ 7 (Risk Scoring) เดือน
มิถุนายน 2560 (ไตรมาส 3/2560)

๑๑

สรุปข้อเสนอแนะ CFO
1. จัดสรรเงินงบประมาณ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ 11 (งวด 3) ให้ รพช. และ รพ.สต.ทุกแห่ง ๆ ละ 1 เดือน
(ประมาณ 7.5 ล้าน) ที่เหลือ (ประมาณ 4.5 ล้าน) จัดสรรให้ CUP ที่มีวิกฤตการเงิน
- โดยให้นาหนี้ค้างจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายก่อนเดือน ก.ค.60 มาตั้งเบิก
2. ให้พิจารณาสนับสนุนเงินบารุงภายใน CUP เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสาหรับลูกจ้าง/ พกส.สาย
วิชาชีพ ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันภายใน CUP
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 ผลงานการเจาะ HbA1c ต่า ทาให้ไม่ Coverange
สาเหตุเกิดจากผู้รับผิดชอบงานไม่เข้าใจงานการบันทึกข้อมูล และปัญหาด้านโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
ทาให้ผลงานการเจาะ HbA1c ไม่ขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ ให้ทาเป็นแนวทางการดาเนินงานแจ้งไปยัง รพช.ทุกแห่ง

3. การดาเนินงานวัณโรคจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๒

แนวทางการดาเนินงานวัณโรคจังหวัดกาฬสินธุ์
- การค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง เพื่อนาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาวัณโรค เช่น ผู้สัมผัสวัณโรค ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ผู้ต้องขังในเรือนจา ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
- พัฒนาคลินิกวัณโรคคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมควบคุมโรค
- รักษาวัณโรคด้วยสูตรยาระยะสั้น

๑๓

Depression 1 ราย
Schizophrenia รายใหม่ 3 ราย
Schizophrenia รายเก่า 12 ราย
รวมผู้ป่วยทั้งหมด 16 ราย
(ทั้งหมดนี้อยู่ในการดูแลของจิตแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์)
ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจาครั้งนี้ ไม่มีการตรวจสารเสพติดแต่อย่างใด

สิ่งที่จะดาเนินการต่อไป
• เร่งค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ
- ผู้สูงอายุ (61.50%)
- ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์
- บุคลากรทางสาธารณสุข
• เพิ่มเป้าหมายการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ให้ใกล้เคียงกับ Incident rate ของประเทศ (171/แสน
ประชากร)
• จังหวัดกาฬสินธุ์มีเครื่องตรวจยีนเอ็กซ์เปิร์ต ตรวจหา เชื้อวัณโรค
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๔
๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่ อ งที่ 1 การประเมิ น ผลค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการและประเมิ น เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห น่ ว ยงาน
สาธารณสุขในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลคารับรองการปฏิบัติ
ราชการและประเมิน ผลเชิงยุ ทธศาสตร์ หน่ว ยงานในสั งกัดส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาฬสิ นธุ์ รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2560 ในระหว่างวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การติดตามประเมินผลดังกล่าว เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงขอให้ท่านดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งให้ทีมประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (SAT อาเภอ) ดาเนินการประเมินตนเองตามเครื่องมือที่
จังหวัดกาหนด และส่งผลการประเมินให้จังหวัด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ทีมประเมินระดับจังหวัด
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตามประเมินตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
2. ส่ งข้อมูล ผลการประเมินตนเองของตัว ชี้วัด การจั ดการสุ ขภาพตามกลุ่ มวัย (ตัว ชี้วัดที่ 1)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสุ่มประเมินพื้นที่ในระดับตาบล โดยให้ส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบงานของกลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 หากอาเภอใดไม่ส่งข้อมูลผลการประเมินภายใน กาหนด
ดังกล่าว จังหวัดจะสุ่มพื้นที่ระดับตาบลเพื่อดาเนินการประเมินต่อไป
3. ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรมในเขตรับผิดชอบของ รพ./รพ.สต.
แห่งละ 1 หมู่บ้าน โดยจะใช้หมู่บ้านต้นแบบของตาบลที่สุ่มประเมินได้จากข้อ 2 เป็นตัวแทนการประเมิน อาเภอ
ละ 1 หมู่บ้าน หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขข้อมูลส่ง สสจ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
4. แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้เกี่ยวข้องใน คปสอ. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินระดับ
จั ง หวั ด ตามเครื่ อ งมื อ ที่ ก าหนดให้ โดยให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ตั ด ยอดผลง าน ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ดาวน์โหลดเครื่องมือประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บ ไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์ และจัดส่งข้อมูลผลการประเมิน
ตนเองได้ที่ระบบ UPCOCKPIT หรืออีเมล์ nsk518@yahoo.co.th
5. ขอเชิญผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอและ/หรือผู้รับผิดชอบงานประเมินผลของ คปสอ.ๆละ 2 คน
เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ
2) แนวทางการประเมิน ผลคารั บรองการปฏิบั ติราชการและประเมิ นผลเชิงยุ ทธศาสตร์ ฯ รอบที่ 2
ปีงบประมาณ 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1) ขอบเขต/พื้นที่ประเมิน
ระดับอาเภอ ประเมินตนเอง ในระดับตาบลและหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่ง ในเขตรับผิดชอบ (ตาม
จานวนเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่กาหนดไว้)
ระดับจังหวัด ประเมินเชิงยุทธศาสตร์ ระดับ คปสอ. 18 แห่ง สุ่มประเมินอาเภอละ ๑ ตาบล
รวม 18 ตาบลๆ ละ 1 หมู่บ้าน
เกณฑ์และเงื่อนไขในการสุ่มประเมินระดับตาบลและหมู่บ้าน คือ
1) ตาบลที่นามาสุ่มจับสลาก ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑ “ตาบลจัดการสุขภาพกลุ่ม
วัย” โดยอาเภอส่งข้อมูลประเมินตนเอง (ตามแบบฟอร์มเครื่องมือประเมิน)
2) หมู่บ้านที่ใช้ในการประเมิน ให้ใช้บัญชีรายชื่อ “หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม” ของ
รพ./รพ.สต.เป้ าหมายแห่ งละ ๑ หมู่บ้ าน รวม ๑๗๖ หมู่บ้าน โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลื อก คือ เป็นหมู่บ้าน
รับผิดชอบของสถานบริการ ในตาบลที่สุ่มประเมินได้ ในข้อ ๑ (ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สสจ.กส.)
2.2) ทีมประเมิน
ระดับอาเภอ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับอาเภอ (ผอ.รพ./สสอ./ผช.สสอ.) และผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ในระดับอาเภอ/ตาบล

๑๕
ระดั บ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ยผู้ จั ด การเป้ า ประสงค์ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานและผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้วัด
ใน สสจ.กาฬสินธุ์ การแบ่งทีมประเมิน เป็น 2 ทีม โดยมี สสจ.โซน เป็นประธานการประเมิน ในพื้นที่ คปสอ.
ในเขตรับผิดชอบ โดยกาหนดประเมินวันละ 2 อาเภอ ตามโปรแกรมดังนี้
วันเดือนปี
15 ส.ค. 2560
16 ส.ค. 2560
17 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
21 ส.ค. 2560
22 ส.ค. 2560
23 ส.ค. 2560
24 ส.ค. 2560
25 ส.ค. 2560

ทีม 1 /คปสอ.
กมลาไสย
ยางตลาด
สหัสขันธ์
หนองกุงศรี
เมือง
ห้วยเม็ก
ดอนจาน
ร่องคา
ท่าคันโท

ประธาน (สสจ.โซน)
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
ผอ.รพ.กาฬสินธุ์
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นพ.พีระ อารีรัตน์
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
ผอ.รพ.กาฬสินธุ์
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นพ.ไพรัตน์ สงคราม

ทีม 2 /คปสอ.
ห้วยผึ้ง
นามน
นาคู
สมเด็จ
เขาวง
สามชัย
ฆ้องชัย
คาม่วง
กุฉินารายณ์

ประธาน (สสจ.โซน)
นส.วิมลรัตน์ ภูผาสุข
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นส.วิมลรัตน์ ภูผาสุข
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นส.วิมลรัตน์ ภูผาสุข
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
นางฉวีวรรณ ชมภูเขา
นส.วิมลรัตน์ ภูผาสุข

* สาหรับรายชื่อหมู่บ้าน/ตาบลที่จะสุ่มประเมินจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่อาเภอส่งข้อมูลประเมินตนเองแล้ว
2.3) รูปแบบการประเมิน
ระดั บ อ าเภอ/ต าบล/ชุ ม ชน ให้ ทุ ก อ าเภอ แต่ ง ตั้ ง ที ม ติ ด ตามประเมิ น ผลระดั บ อ าเภอ เพื่ อ
ดาเนินการประเมินตนเอง โดยใช้เครื่องมือประเมินผลยุทธศาสตร์ของทุกเป้าประสงค์ และนาเสนอสรุปผลการ
ประเมิน ในเวทีระดับตาบลและระดับ คปสอ. จัดทาสรุปรายงานการประเมินผลและภาพกิจกรรมการออกประเมิน
เพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับอาเภอและจังหวัดทราบ ดังนี้
- ส่งรายงานผลการประเมินให้ สสจ.กาฬสินธุ์ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่กาหนด
- รวบรวมส่งรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment) เป็นภาพรวมระดับ คปสอ. ส่งให้
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ เป็นอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ (ภายในวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๐)
ระดับจังหวัด เป็นการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการและ
การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผล โดยทีมประเมินยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด (SAT)
กาหนดการและขั้นตอนการประเมินผลยุทธศาสตร์ ดังนี้
ภาคเช้า ประเมินผลการดาเนินงานในระดับตาบลและชุมชน
- สถานที่รับการประเมิน คือ สุขศาลาต้นแบบของหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
- ผู้รับการประเมิน คือ กลุ่มเป้าหมายตามที่เป้าประสงค์กาหนด ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการประเมินพบปะแนะนาทีมประเมินและชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน
2. แบ่งกลุ่มรายเป้าประสงค์ เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่เ กี่ยวข้อง ตามเครื่องมือที่กาหนด
(โดยไม่ต้องมีการนาเสนอ)
ภาคบ่าย ประเมินผลการดาเนินงาน ในระดับ คปสอ.
- สถานที่รับการประเมิน คือ โรงพยาบาลหรือสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
- ผู้รับการประเมินคือ ผู้บริหาร คณะกรรมการ คปสอ. ผู้จัดการเป้าประสงค์ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
และคณะกรรมการ DHS ระดับอาเภอ มีขั้นตอนดังนี้
1. คปสอ.กล่าวต้อนรับ และนาเสนอผลการดาเนินงานภาพรวม (ไม่เกิน 20 นาที)
2. ประธานคณะกรรมการประเมิน พบปะ แนะนาทีมประเมินและชี้แจงวัตถุประสงค์

๑๖
3. ทีมประเมินแบ่งกลุ่มย่อยรายเป้าประสงค์ ตรวจประเมินรายตัวชี้วัดตามกรอบการประเมิน
คารับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 2560 ทั้ง 5 เป้าประสงค์ เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานและตรวจเอกสาร
หลั ก ฐานประกอบ (ยกเว้ น ตั ว ชี้ วั ด ตามพั น ธกิ จ ของ คปสอ. จะใช้ ข้ อ มู ล จากระบบรายงานในระดั บ จั ง หวั ด
ประกอบการประเมิน)
4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินผลในกลุ่มย่อย จะไม่มีการสรุปผลการประเมินให้ คปสอ.
ทราบ แต่จะแจ้งผลการประเมินภายหลังจากการประชุมสรุปผลฯของคณะกรรมการฯระดับจังหวัด
5. ประธานคณะกรรมการ มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมิน สรุปผลของแต่ละ คปสอ.
โดยสรุปภาพรวมรายเป้าประสงค์ ในประเด็น ข้อค้นพบ ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและ
โอกาสพัฒนา เพื่อให้เลขาฯทีมประเมินรายงานผลการประเมินในเบื้องต้น เสนอผู้บริหารรับทราบ ตามลาดับ
2.4 เครื่องมือการประเมิน (รายละเอียดแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดที่เวปไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์)
1) คู่มือกรอบการประเมินคารับรองผลการปฏิบัติราชการ สสจ.กาฬสินธุ์ ได้แจ้งให้ทุก คปสอ.
สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่เวปไซต์ สสจ.กาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว
๒) แบบสรุปผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการฯ ของ คปสอ. แจ้งให้ คปสอ.ทุกแห่ง
จัดทาเอกสารสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยขอให้ส่งอิเลคทรอนิกส์ไฟล์ ให้จังหวัด ภายหลัง
จากประเมินตนเอง ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
๓) เครื่องมือประเมิน Checklist รายเป้าประสงค์ โดยให้ทุกกลุ่มงานดาเนินการตรวจสอบและ
ทบทวนรายละเอีย ดเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการประเมิน ของแต่ล ะเป้า ประสงค์ หากมีการแก้ ไ ขปรั บปรุง ให้ จัดส่ ง
รายละเอียดที่ถูกต้องให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
๔) แบบรายงานผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินเชิงยุทธศาสตร์
เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการสรุปข้อมูลสถานการณ์ ข้อค้นพบ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ ไ ข โดยให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด เป็ น ผู้ ส รุ ป ผลการประเมิ น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในแต่ ล ะวั น ที่ มี ก ารประเมิ น
ส่งเอกสารให้เลขาฯ ทีมประเมิน เพื่อรวบรวมข้อมูล เสนอ ผู้บริหารทุกระดับรับทราบตามลาดับ (ให้สาเนาเอกสาร
เก็บไว้ 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัดทาแบบสรุปภาพรวมรายเป้าประสงค์ต่อไป)
๕) แบบสรุปรายงานผลการประเมินรายเป้าประสงค์ภาพรวมจังหวัด ขอให้ผู้รับผิดชอบงานจัดทา
เอกสารฯ สรุปผลการประเมินภาพรวมจังหวัดรายเป้าประสงค์ ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายหลังจากการ
ประเมินแล้วเสร็จ
๖) แบบสรุปรายงานผลการประเมินภาพรวม คปสอ. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูล
ผลการประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ.จากทีมประเมิน เพื่อจัดทาสรุปรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ
ผู้บริหารทุกระดับ รับทราบต่อไป
2.5 เกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมิน
๑) จาแนกการประเมิน เป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ ๑ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ จานวน 9 ตัวชี้วัด
- ส่วนที่ ๒ ตัวชี้วัดตามพันธกิจ ของ คปสอ. จานวน 6 ตัวชี้วัด
๒) ขอบเขตการประเมิน ๔ มิติ คือ
- มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
- มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ
- มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
- มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร
๓) ผลการประเมินนามาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ จัดระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ

๑๗
- ระดับดีเยี่ยม
คะแนนร้อยละ 9๐ - ๑๐๐
- ระดับดีมาก
คะแนนร้อยละ 8๐ - 8๙
- ระดับดี
คะแนนร้อยละ 7๐ - 7๙
- ระดับพอใช้
คะแนนร้อยละ 6๐ - 6๙
- ระดับต้องปรับปรุง
คะแนนต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๔) สรุปผลการประเมินได้คะแนนแล้ว นามาจัดกลุ่มการให้คะแนนเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจาก
ค่าคะแนนผลงานของหน่วยงาน (ค่าร้อยละเฉลี่ยภาพรวมทุกมิติ) ระดับ คปสอ./รพ./สสอ. ดังนี้
- กลุ่ม A หน่วยงานที่มีคะแนนมากกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัด
- กลุ่ม B หน่วยงานที่มีคะแนนเท่ากับคะแนนค่าเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัด (±1S.D.)
- กลุ่ม C หน่วยงานที่มีคะแนนน้อยกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัด
๕) การตรวจสอบผลการประเมิน เมื่อดาเนินการประเมินเสร็จสิ้น คณะทางานได้จัดทาคะแนนผล
การประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเวทีนาเสนอผลการประเมิน เพื่อชี้แจงผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับรับทราบ
และเปิดโอกาสให้อาเภอตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผลการประเมินร่วมด้วยก่อนการตัดสินผลคะแนน
2.6) การนาไปใช้ประโยชน์
๑) ใช้คะแนนผลการประเมินเป็นข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของผู้บริหาร ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องมี
ระดับคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จึงจะได้พิจารณาคะแนน ในการเลื่อนเงินเดือน
๒) ใช้ประโยชน์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัตราชการ ปี 2560 ตรวจราชการ/PAข้อมูล ตุลาคม
2559 – มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2560
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary)
1.1 ตัว ชี้วัด ตรวจราชการ คารั บรองของนายแพทย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด กาฬสิ นธุ์ กับปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 43 ตัว 2 ข้อยังไม่ครบกาหนดส่งผลงาน ยังไม่บันทึก 2 ข้อ
แหล่งข้อมูล HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 9 ตัว ผ่านเกณฑ์ 5 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 6 ตัว ผ่านเกณฑ์ 5 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 28 ตัว ผ่านเกณฑ์ 19 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัว ยังบันทึกไม่
ครบ 5 ตัว (Service plan)
1.2 ตัวชี้วัด PA คารับรองของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กับปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัว
HDC สสจ.กาฬสินธุ์ 11 ตัว ผ่านเกณฑ์ 8 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัว
ทะเบียนราษฎร์/สนย./อื่นๆ 3 ตัว ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัว
KeyIN Cockpit R7 สสจ.กาฬสินธุ์ 17 ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว
1.3 Baseline ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม Excellent จานวน 30 ตัวชี้วัด
ดูรายละเอียดที่เว็บ 203.157.186.112/kps60 ผลงาน ไตรมาสที่ 3
1.4 Good ตัวชี้วัดที่ทาได้ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จานวน 2 ตัว
Moph/PA 32.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (PA) ร้อยละ 40.91 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50)
ผ่านเกณฑ์ 4 อาเภอ คือ ห้วยเม็ก (57.67) สหัสขันธ์ (57) หนองกุงศรี (52.49) สมเด็จ (54.6)

๑๘
Moph/PA 49 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของeGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละ 59.51
(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 65) ผ่านเกณฑ์ 4 อาเภอ คือ ร่องคา (82.24) หนองกุงศรี (68.22)
1.5 OFI เป็นโอกาสพัฒนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และ severe /Hard ตัวชี้วัดที่ทายาก และไม่ผ่าน
เกณฑ์ จานวน 8 ตัว
moph1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ปี 2560 ไม่เกิน 20 ต่อแสนเกิดมี
ชีพ) จังหวัดกาฬสินธุ์ 37.33 ต่อแสนคน ไม่ผ่าน 2 รพ. รพท.กาฬสินธุ์ (50.43) คาม่วง (500)
moph3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 51) ประเทศไทย
ร้อยละ 49.59 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 51.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 46.89) ผ่านเกณฑ์ 2
อาเภอ คือ ท่าคันโท (63.36) ดอนจาน (59.7)
moph4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66) ประเทศไทยร้อยละ 65.45 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ
68.40 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 64.68 ผ่านเกณฑ์ 6 อาเภอ คือ อาเภอเมือง (69.25) นามน (74.21) กุฉิ
นารายณ์ (67.47) ท่าคันโท (67.33) สามชัย (68.50) ดอนจาน (72.92)
moph/PA 13 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (ร้อยละ 80) จังหวัดกาฬสินธุ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอาเภอ
Moph/PA 14 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ร้อยละ 14.43 (เกณฑ์ร้อยละ 40)
ผ่าน 1 อาเภอ คือ ฆ้องชัย 44.99
moph/PA 15 อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้าร้อยละ 58.12
(มากกว่าเกณฑ์ 85) ผ่าน 1 อาเภอ คือ สมเด็จร้อยละ 95.24
moph/PA 47.อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (ต่อแสน) ร้อยละ 25.78 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 23.5)
ผ่าน 6 อาเภอ กุฉินารายณ์ (6.9) คาม่วง (4.1) หนองกุงศรี (13.47) ห้วยผึ้ง (3.27)
นาคู (19.13) ดอนจาน (19.32)
moph/PA 83.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สาเหตุการตาย ร้อยละ 29.78 (เกณฑ์น้อย
กว่าร้อยละ 25) ผ่าน 1 อาเภอ คือ ห้วยผึ้ง ร้อยละ 12.2
moph/PA 83.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล เวชระเบียน ร้อยละ 8.43 (เกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 80) ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกอาเภอ
มติที่ประชุม
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เรื่องที่ 3 การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
ขอเชิญผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง และสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ สวมเสื้อขาว เข้าร่วมงานในวันที่ 2
สิงหาคม 2560 ในพิธีเปิด เวลา 09.00 น. และขอความร่วมมือในการชาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์
1. คัดกรอง ประเทศร้อยละ 70.95 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 92.28 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ 93.17
สูงสุดอาเภอฆ้องชัย ร้อยละ 100 ต่าสุดอาเภอร่องคา ร้อยละ 66.67
2. พบสงสัยล่าช้า ประเทศร้อยละ 21.25 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 29.83 จังหวัดกาฬสินธุ์ร้อยละ
28.88 สูงสุดอาเภอร่องคา ร้อยละ 50 ต่าสุดอาเภอสามชัย ร้อยละ 12.66

๑๙
3. การบันทึก Social risk ประเทศร้อยละ 67.61 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 86.66 จังหวัดกาฬสินธุ์
ร้อยละ 93.17 สูงสุดอาเภอกมลาไสย ห้วยเม็ก ท่าคันโท ร้อยละ 100 ต่าสุดอาเภอคาม่วง ร้อยละ
67.13
4. เปรียบเทียบร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จาแนกตาม Social Risk (ผู้ปกครอง) ประเทศ/เขต
สุขภาพ/จังหวัด/รายอาเภอ
4.1 ระดับประเทศ เด็กสมวัยเมื่ออาศัยอยู่กับแต่ละบุคลใกล้เคียงกัน
เด็กสมวัยมากที่สุดอาศัยอยู่กับพ่อแม่ร้อยละ 68.31 รองลงมาอยู่กับปู่ย่าตายายร้อยละ 67.21
อาศัยอยู่กับแม่ 66.62 อยู่กับพ่อ 63.95 และอาศัยอยู่กับญาติ 62.31
4.2 ระดับเขต เด็กสมวัยเมื่ออาศัยอยู่กับแต่ละบุคลใกล้เคียงกัน
เด็กสมวัยมากที่สุดอาศัยอยู่กับพ่อ 73.11 รองลงมาอยู่กับพ่อแม่ร้อยละ 71.29
อาศัยอยู่กับแม่ 71.21 อยู่กับปู่ย่าตายายร้อยละ 70.42 และอาศัยอยู่กับญาติ 66.67
4.3 จังหวัดกาฬสินธุ์ เด็กสมวัยเมื่ออาศัยอยู่กับแต่ละบุคลใกล้เคียงกัน
เด็กสมวัยมากที่สุดอาศัยอยู่กับพ่อ 78.57 รองลงมาอยู่กับปู่ย่าตายายร้อยละ 72.42
อยู่กับพ่อแม่ร้อยละ 70.18 อาศัยอยู่กับแม่ 69.60 และอาศัยอยู่กับญาติ 53.33
5. ปัญหาและอุปสรรค ในการบันทึกรายงาน
5.1 ประชากรซ้าซ้อน เกิดเป้าหมายที่มากกว่าความเป็นจริง แต่สามารถให้บริการได้
เฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่จริง
5.2 บันทึก Social risk on เว็บ HDC ลืมกดบันทึก เมื่อ HDC
ประมวลผลทุกวันก็ไม่พบข้อมูลความเสี่ยง
5.3 ระบบการสมัครสมาชิก ยังไม่ทันใจผู้สมัครใช้งาน ต้องแจ้ง ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กับ
Admin จังหวัด จึงจะสมัครเข้าระบบได้ หาก Admin พิมพ์ชื่อ – สกุลผิดก็ไม่สามารถสมัครได้
6. แนวทางแก้ไข
6.1 กระทรวงจัดทาระบบตรวจสอบความซ้าซ้อน ประชากร ในเว็บไซด์ รายงาน EH เอ๊ะ!
(http://203.157.186.112/eh) เพื่อแสดงรายชื่อ ประชากรให้หน่วยบริการตรวจสอบแก้ไข
6.2 กระทรวง ชี้แจง แนวทางการบันทึก พร้อม สไลด์ภาพการบันทึกรายงาน Social risk
6.3 จัดทาระบบรายงานตัวชี้วัดจาก HDC (http://203.157.186.112/cockpit60) เพื่อติดตาม
รายชื่อเด็กที่ซ้าซ้อน และเก็บตกผลงานที่ให้บริการไม่ตรงช่วงเวลาที่กาหนด
***สามารถตรวจสอบและปรับปรุงผลงานให้อยู่ในระหว่างช่วงรณรงค์ ได้ถึง 30 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม
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๕.4 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่อง ติดตามความคืบหน้าผลการจัดทาคาสั่งจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รพร.กุฉินารายณ์)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้ส่งผลการคัดเลือกสรรหาบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2560 เพื่อจัดทาคาสั่งจ้าง จานวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2560
จ านวน 13 อั ต รา และรอบที่ 2 วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2560 จ านวน 2 อั ต รา รวมทั้ ง สิ้ น 15 อั ต รา
จึงขอติดตามความคืบหน้าผลการจัดทาคาสั่งจ้างดังกล่าว
- อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาคาสั่ง
มติที่ประชุม รับทราบ สาหรับหน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์จะจ้างบุคลากร ขอให้จัดเตรียมเอกสารของ
บุคคลที่จะจ้างให้สมบูรณ์ ครบถ้วน จะได้ไม่เกิดความล่าช้า ในการดาเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในกรอบ FTE

๒๐
5.5 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
เรื่องที่ ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. กาไร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
74,604,681.27 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,474,144,010.59 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
411,423,775.14 บาท
5. ทุนดาเนินการ
4,469,497,022.22 บาท
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน มิถุนายน 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
2,934 คน
1,014 คน
รวม 3,948 คน
7. จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน มิถุนายน 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,152 คน
3,170 คน
รวม 6,322 คน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

สม นาสอ้าน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสม นาสอ้าน)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

