รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 1 / ๒๕61
วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

ห้องประชุมปัญญานุสติ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

๒
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 1 / 2561 ประจาเดือนตุลาคม 2560
วันอังคารที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าประชุม
1. นพ.ประวิตร
2. นพ.ไพรัตน์
3. นางสาววิมลรัตน์
4. นายธงชัย
5. นายกิตติชัย
6. นางปราณีต
7. นางสายใจ
8. นายกฤช
9. นายณัฐพงษ์
10. นางสมปอง
11. นางถมญาณี
12. นางสุพัตรา
13. นายยุทธพล
14. นายสุพิน
15. นางสาวสุภัทรา
16. นพ.บรรพจน์
17. นายเชษฐา
18. นพ.สมานมิตร
19. นพ.วรวิทย์
20. นางพิสมัย
21. นางสาวรักชนก
22. นายปุณชาติ
23. นพ.พุทธรักษ์
24. นพ.ประธาน
25. นพ.พรพัฒน์
26. นพ.ธิติพงศ์
27. นพ.วิโรจน์
28. นพ.ไพฑูรย์
29. นพ.สัญญา
30. นพ.จารึก
31. นพ.เมธา
32. นพ.สุรเชษฐ์

ศรีบุญรัตน์
สงคราม
ภูผาสุข
ปัญญูรัตน์
ศิริบุตร
วงศ์สละ
อิ่มแมน
โชติการณ์
ลือฉาย
พลโคกก่อง
โชติการณ์
ไชยยา
ภูเลื่อน
ภูสง่า
สามัง
สุวรรณชาติ
สาระชัย
อัฐนาค
เจริญพร
ลุนพรหม
เจนวิริยะกุล
แผ่นศิลา
ดีสิน
ศรีจุลฮาด
ภูนากลม
มณีวงศ์
กอบางยาง
อุไรชื่น
สุปัญญาบุตร
ประคา
ดิเรกโภค
ภูลวรรณ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลคาม่วง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลยางตลาด
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
แทนรักษาการผู้อานวยการ รพร.กุฉินารายณ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าคันโท
ผู้อานวยการโรงพยาบาลร่องคา
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขาวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลหนองกุงศรี
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนจาน
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลสามชัย
รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย

๓
33. นางสาวดวงรัตน์
34. นายลาพูน
35. นายประสิทธิชัย
36. นายสายัณห์
37. นางอาพร
38. นายอาทิตย์
39. นายศิริศักดิ์
40. นายประสิทธิ์
41. นายอรรคเดช
42. นายอนันต์
43. นายนัฐวุฒิ
44. นายนพรัตน์
45. นายสง่า
46. นายสมพงษ์
47. นายวราวุฒิ
48. นายไชยา
49. นายชยุต
50. นายจักราวุฒิ
51. นายพานิช
52. นายอุทิศ
53. นางภัทรภร
54. นายเขมรัฐ
55. นางสาวถนอมนวล
56. นายธนาเดช
57. นายประสิทธิ์
58. นายสมพงษ์
59. นางศุภกาญจน์
60. นายศิริศักดิ์
61. นายสรรเพชญ์
62. นางกฤษณา
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางฉวีวรรณ

วรรณทอง
เสนาวัง
กัลยาสนธิ
ใจทาน
อนุทัย
เลิศล้า
บุญไชยแสน
สงกันหา
อรรคเศรษฐัง
ปุริพหะ
ไผ่ผาด
ไทยแท้
เพียรภายลุน
ภูผิวฟ้า
ตุลาพัฒน์
เวียงนนท์
หิรัญรักษ์
วงษ์ภักดี
แกมนิล
ปัญญาสิทธิ์
เลิศมงคล
ทัพธานี
สายเชื้อ
อัยวรรณ
นันสถิตย์
สาราญพงษ์
หระสิทธิ์
ดลพร
ฟุ้งเฟื่อง
เพียรภายลุน

แทนรักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลนาคู
สาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณสุขอาเภอยางตลาด
สาธารณสุขอาเภอคาม่วง
สาธารณสุขอาเภอกมลาไสย
แทนสาธารณสุขอาเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอาเภอนามน
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอดอนจาน
แทนสาธารณสุขอาเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอาเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอาเภอนาคู
สาธารณสุขอาเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง
สาธารณสุขอาเภอท่าคันโท
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอร่องคา
แทนสาธารณสุขอาเภอห้วยเม็ก
รักษาราชการแทนสาธารณสุขอาเภอเขาวง
แทนสาธารณสุขอาเภอสามชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชมภูเขา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.05 น.
วาระก่อนการประชุม
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ
เรื่องที่ 1 มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
และยอดเยี่ยมระดับโซน” ผลการออกเยี่ยมประเมินคุณภาพพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน 25๖๐ ดังนี้

๔
1. ผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด
๑) รพ.กมลาไสย
ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน
งานผู้ป่วยนอก
๒) รพ.ยางตลาด
“-------------------------------------------------“
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓) รพ.สมเด็จ
“-------------------------------------------------“
งานห้องคลอด
๔) รพ.เขาวง
“-------------------------------------------------“
งานผู้ป่วยใน
๒. ผลการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ยอดเยี่ยมระดับโซน
๒.๑ โซนท่า/ยาง/ห้วย/หนอง ดังนี้
๑) รพ.ท่าคันโท
ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน
งานผู้ป่วยนอก
๒) รพ.ห้วยเม็ก
“-------------------------------------------------“
งานห้องคลอด
๓) รพ.หนองกุงศรี
“-------------------------------------------------“
งานผู้ป่วยใน
๒.๒ โซนฆ้อง/คา/กมลา/ดอนจาน ดังนี้
๑) รพ.กมลาไสยได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน, งานห้องคลอด, งาน
ผู้ป่วยใน
๒.๓ โซนสม/คา/สหัส/ชัย/นามน ดังนี้
๑) รพ.สหัสขันธ์
ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน
งานผู้ป่วยนอก
๒) รพ.สมเด็จ
“-------------------------------------------------“
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓) รพ.คาม่วง
“-------------------------------------------------“
งานผู้ป่วยใน
๒.๔ โซนห้วย/เขา/คู/กุฉิ ดังนี้
๑) รพ.ห้วยผึ้ง
ได้รับรางวัลหน่วยงานทางการพยาบาลด้าน
งานผู้ป่วยนอก
๒) รพ.เขาวง
“-------------------------------------------------“
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
๓) รพ.ห้วยผึ้ง
“-------------------------------------------------“
งานห้องคลอด
เรื่องที่ 2 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลผลการประกวดตาบลที่มีการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน
ชุมชนเป็นเลิศ ประจาปี ๒๕60
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าเมือง ตาบลท่าคันโท
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตาบลหัวนาคา ตาบลหัวนาคา
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแคน ตาบลบ่อแก้ว
อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านคากุง ตาบลศรีสมเด็จ
อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ชุมชนกุดหว้า ตาบลกุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ชุมชนหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร
อาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่องที่ 3 มอบเกียรติ บัตรสาหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
OBGYN Crisis Rally เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ให้การบริการหญิง
ตั้งครรภ์และมารดาคลอด เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ชั้นคลินิก ชั้น ๙
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ดังต่อไปนี้

๕
ลาดับที่ 1 โรงพยาบาลห้วยเม็ก
ลาดับที่ 2 โรงพยาบาลกมลาไสย
ลาดับที่ 3 โรงพยาบาลเขาวง
มติที่ประชุม

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคคล/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
1. การประชุมควรให้ตรงเวลา/กระชับ คุมเวลาในการประชุม และผู้เข้าประชุมควรมาก่อนเวลาเพื่อศึกษา
วาระการประชุม
2. การทางานให้ทางานเป็นเครือข่าย การสื่อสารชัดเจน/กระชับ
3. แนวทางการทางาน ไม่กาหนดนโยบายใหม่ จะสานต่องานเดิมที่ได้วางแผนไว้ เป็นอย่างดีแล้ว กากับ
งานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข วางเป้าหมายในอนาคตไว้เพื่อลูกหลาน
4. สื่อสารเชิงนโยบายกับผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน
5. หลายองค์กรมีประเด็น/เป้าหมายที่สอดคล้องกัน เช่น เรื่องอาหารปลอดภัย ตลาดสดอินทรีย์ ดังนั้น
การดาเนินงานต้องบูรณาการทุกหน่วยงาน
6. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ แก่งดอน
กลาง เวลา 05.00 – 12.00 น. เป้าหมาย 1,000 คน สมัครได้ที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง
26 พฤศจิกายน 2560 ค่าสมัครทุกประเภท 350 บาท
7. ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
8. การประชุมสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ระหว่างวันที่
20 - 21 พฤศจิกายน ๒๕60 ณ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มอบหมาย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน)/ผู้อานวยการโรงพยาบาลนามน/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และกลุ่มงานควบคุมโรค เตรียม
จัดทาไฟล์ การบริหารด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (EOC) นาเสนอ
9. ในกรณีที่มีบุคลากรลาออกให้มีการสัมภาษณ์ผู้ที่ยื่นหนังสือลาออก ในด้านเหตุผลที่ต้องลาออก เป็น
เพราะอะไร เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป
10. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ตามกรอบ
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อ ประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เป้าประสงค์ : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
11. การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- กรอบประเด็น แนวทางตรวจราชการ เครื่องมือและมอบหมายภารกิจ ตค. – พย. 2560
- ประสานจัดเตรียมทีมและเตรียมความพร้อมผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและผู้นิเทศงาน พย. – ธค.
2560
- ประชุมชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการ ประจาปี 2561 15 พย. 2560
- ประชุมชี้แจงแผนและแนวทางการตรวจราชการในภาพเขตสุขภาพที่ 1-12 พย. – ธค. 2560
- การตรวจราชการ : หน่วยรับตรวจได้แก่ สสจ. รพศ. และ รพท. 2 รอบ/ปี
- รอบที่ 1 ธค. 60 – มีค. 61
- รอบที่ 2 มิย. – สค. 61
- วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 เมย. – พค. 61
- ประชุมสรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1/2561 สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พค. 61

๖
- วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2561 สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กย. 61
12. เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณและชื่นชมบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ในการดูแล ช่วยเหลือ ประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- สานต่อโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) คนดี เชิดชูคนดี ค่านิยมที่ดี/รายได้ดี
เกษตรนาการท่องเที่ยว
- กาฬสินธุ์เมืองดอกไม้ ให้ปลูกดอกไม้ตามฤดูกาล ออกดอกไม่เหมือนกันในแต่ละเดือน
- OTOP 1 แบรนด์ 1 อาเภอ
- การแต่งกาย สวมใส่ชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
- หน่วยงานมีความสะอาด/สวยงามต่อเนื่อง และจะมีการประกวดหน่วยงานสะอาด
- เน้นการดาเนิน งานภายใต้หลั กคุณธรรมและความโปร่งใส หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิ ด
ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ควรเบิกจ่ายให้เร็ว โดยมีรางวัลการเบิกจ่าย 3 อันดับแรก และ 3
อันดับสุดท้าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุข ครั้งที่แล้ว
หากมีเรื่องนาเข้าในวาระติดตาม ให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการก่อนทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่อง การขออนุมัติลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติม รวม 1 อัตรา และขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทน
ลาออก/เกษี ย ณอายุ ร าชการ จ านวน 36 อั ต รา และขออนุ มั ติ ป รั บ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง พกส.13 อั ต รา
รวม 50 อัตรา
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รวม 7 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก (อายุครบ 60 ปี)
3. ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
จานวน 2 อัตรา ทดแทนลาออก
4. ตาแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
จานวน 3 อัตรา ทดแทนลาออก
2. โรงพยาบาลเขาวง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) 3 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานเปล (รายวัน)
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
2. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (รายเดือน) จานวน 2 อัตรา ทดแทนลาออก
3. โรงพยาบาลกมลาไสย จ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 13 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานเปล
จานวน 2 อัตรา ทดแทนลาออก
2. ตาแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จานวน 4 อัตรา ทดแทนลาออก

๗
3. ตาแหน่ง พนักงานซักฟอก
4. ตาแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
5. ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
6. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
7. ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
2
2
1

อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก
อัตรา ทดแทนลาออก

4. โรงพยาบาลร่องคา จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักโภชนาการ
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
5. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 2 อัตรา
1. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2 อัตรา ทดแทนลาออก
6. สานักงานสาธารณสุขอาเภอคาม่วง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก (ลาออกอายุครบ
60 ปี )
7. สานักงานสาธารณสุขอาเภอยางตลาด จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 3 อัตรา พกส. 2 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานบริการ (ปรับจาก ลจช. เป็น พกส.) จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
(ลาออกอายุครบ 60 ปี)
2. ตาแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จานวน 3 อัตรา ทดแทนลาออก (ลาออกอายุครบ 60 ปี)
3. ตาแหน่ง พนักงานธุรการ (ปรับจาก ลจช. เป็น พกส.) จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก
(ไปบรรจุเข้ารับราชการ)
8. สานักงานสาธารณสุขอาเภอร่องคา ขอปรับลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เข้าสู่ตาแหน่ง พกส. 10 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
จานวน 5 อัตรา
2. ตาแหน่ง จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย) จานวน 1 อัตรา
3. ตาแหน่ง จพ.ทันตสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
4. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา
5. ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
จานวน 2 อัตรา
9. สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 5 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก (ลาออกอายุครบ
60 ปี)
2. ตาแหน่ง พนักงานบริการ
3. ตาแหน่ง พนักงานธุรการ

จานวน 3 อัตรา ทดแทนลาออก
จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก

10. สานักงานสาธารณสุขอาเภอฆ้องชัย จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1 อัตรา
1. ตาแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จานวน 1 อัตรา ทดแทนลาออก (ลาออกอายุครบ
60 ปี )
11. สานักงานสาธารณสุขอาเภอห้วยผึ้ง จ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และปรับ ลจช เป็น พกส. 2 อัตรา
1. ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปรับจาก ลจช.เป็น พกส.)
จานวน 1 อัตรา
2. ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ลจช. รายเดือน)
จานวน 1 อัตรา
* การขออนุมัติจ้างทดแทนและจ้างเพิ่มใหม่ พกส. ข้อ 1 – ข้อ 11 อยู่ภายในกรอบ FTE 2.75

๘
ไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยบริการ เป็นการทดแทนบุคลากรที่ลาออก และลาออกเนื่องจากอายุครบ 60 ปี
หมายเหตุ การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยบริการพิจารณา
ดังนี้
1. การเป็นหนี้องค์การเภสัชกรรม จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระก่อน 2 ปีงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ
2560 จะต้องไม่มีหนี้ค้างชาระในปี 2558-2559
2. สถานการณ์เงินบารุง จะต้องไม่ติดวิกฤติระดับ 7 ในไตรมาสที่ 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

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๕.๑ เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๕.๑.๑ เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ สสจ.กาฬสินธุ์ (นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม)
เรื่องที่ 1 แผนทางการเงินสาหรับหน่วยบริการ (Planfin)
ลำดับ
รำยกำร/หน่วยบริกำร
1 จำนวนประชำกรทัง้ หมด
2 จำนวนประชำกร สิทธิ "UC"
3 รำยได้รวม
4 ค่ำใช้จ่ำยรวม
5 ต้นทุนยำ
6 ต้นทุนเวชภัณฑ์มใิ ช่ยำและวัสดุกำรแพทย์
7 ต้นทุนวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
8 เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
9 ค่ำจ้ำงชั่วครำว/พกส./ค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกรอื่น
10 ค่ำตอบแทน
รำยงำนกำรเงิน ณ 30 มิถุนำยน 2560
ลำดับ
รำยกำร/หน่วยบริกำร
1 MC 1
2 LC
3 MC 2
4 CC

รพ.กำฬสินธุ์
155,693
112,109
1,303,009,300.00
1,153,916,000.00
160,000,000.00
80,100,000.00
35,000,000.00
332,500,000.00
91,000,000.00
176,200,000.00
รพ.กำฬสินธุ์
226,788,648.80
430,823,903.89
198,034,594.14
45,762,202.92

ผลการวิเคราะห์แผน planfin 2561
HGR Mean รพ.กุฉินำรำยณ์
HGR Mean
99,908
71,928
1,146,013,601.33 292,219,995.69 270,215,672.61
1,066,393,086.05 310,632,521.89 263,432,331.55
176,650,496.91 32,276,343.96 30,621,656.32
81,655,532.60 15,036,814.46 12,971,162.45
35,970,714.44 11,234,756.75 10,724,334.11
302,013,709.81 77,265,615.79 70,100,356.94
66,327,201.44 39,662,245.72 23,939,857.10
148,537,548.43 57,007,984.00 40,317,390.06
%

รพ.กุฉินำรำยณ์
23.6 44050711.59
44.8 132369336.7
20.6 31573804.54
4.8 18189792.6

%
19.5
58.5
14.0
8.0

รพ.ยำงตลำด
124,741
90,768
267,926,824.67
260,671,928.87
32,445,356.53
11,969,530.95
11,291,989.60
74,966,626.67
25,889,161.33
49,005,142.67
รพ.ยำงตลำด
42172167.08
116811221.4
26301858.12
14057825

HGR Mean

212,683,144.60
201,847,288.00
21,749,283.27
7,967,867.04
7,943,796.37
55,391,919.40
17,258,446.01
30,682,454.19
%
21.0
58.1
13.1
7.0

รพ.กมลำไสย
66,964
48,502
237,315,683.39
237,315,636.72
25,073,549.98
5,853,447.92
13,732,947.35
67,017,776.36
23,530,681.14
49,201,188.00

HGR Mean

166,779,740.76
163,580,370.30
16,333,411.29
5,358,050.76
6,087,308.05
51,664,427.77
14,172,091.21
24,709,071.85

รพ.คำม่วง
48,329
39,257
116,802,594.23
121,258,661.00
13,000,000.00
3,778,000.00
6,500,000.00
30,480,000.00
14,500,000.00
20,882,000.00

รพ.กมลำไสย
45588887.88
103719553.1
37686274.13
6954639.96

%
23.16352771
52.69948124
19.14824194
3.533624155

รพ.คำม่วง
17978136
49253025.07
14440079.42
6899085.95

HGR Mean

92,559,016.58
91,216,632.89
7,747,056.73
2,457,763.71
3,106,387.81
30,941,519.90
8,262,340.11
13,680,877.28

- ควรมีการวางแผนการเงินการคลังให้ดี ประมาณการรายรับ ควบคุมรายจ่าย โดยเฉพาะด้านการใช้ยา
อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤตทางการเงิน
- ทีมพี่เลี้ยง CFO จังหวัด จะลงไปช่วยดูแล หาแนวทางดาเนินการพัฒนาที่เหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

%
20.3
55.5
16.3
7.8

๙
๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เรื่องที่ 1 การดาเนินงานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์
คารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561

๑๐

๑๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๒
เรื่องที่ 2 แจ้งแนวทางการบริหารแผนและงบประมาณของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2561
ระดับ
ประเภท
งบประมาณ
การบริหาร
(บาท)
ร พ ท . / แผนงานโครงการประจาปี
รพช.

PCU

Fix Cost PCU 33,000
บาท/แห่ง/เดือน
(ประมาณการเท่ากรอบเดิม
ปี ๒๕๖๐)
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
รองรับงบ UC

รพ.สต. Fix Cost รพ.สต. 33,000
บาท/แห่ง/เดือน
(ประมาณการเท่ากรอบเดิม
ปี ๒๕๖๐)

เงินบารุง รพท./รพช. จัดทาแผนเงินบารุงและโครงการใช้จ่ายเงิน
บ ารุ ง เสนอโครงการเพื่ อ อนุ มั ติ ภายในวั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2560
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ นพ.เชี่ยวชาญ (ด้าน
เวชกรรมป้องกัน)
๓. ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด
PCU จัดทาโครงการบริหารจัดการหมวด Fix Cost และ
8,316,000 โครงการสร้างเสริมสุขภาพรองรับงบ UC เสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ หัวหน้า PCU
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ
คานวณ 15
2.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาล และ
บาท/ปชก.UC
2.2 นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๓. ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด
รพ.สต. จัดทาแผนเงินบารุง โครงการบริหารจั ด การ
62,172,000 หมวด Fix Cost และโครงการสร้างเสริมสุขภาพรองรับ
งบ UC เสนอโครงการผ่าน สสอ. เพื่ออนุมัติ ภายในวันที่
20 พฤศจิกายน 2560
๑. ผู้ลงนามเสนอโครงการ คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
๒. ผู้ลงนามเห็นชอบโครงการ คือ
๒.๑ ............................................สาธารณสุขอาเภอ
๒.๒ นายไพรัตน์ สงคราม นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวช
กรรมป้องกัน)
๓. ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด
งบประมาณจั ด สรรผ่ า น ระบบ CUP เบิ ก จ่ า ยตาม
ระเบียบเงินบารุงสถานบริการ

หมายเหตุ : โครงการหมวดรองรับยุทธศาสตร์อยู่ระหว่างเสนอรูปแบบและกรอบงบปรมาณต่อผู้บริหาร เมื่อได้รับ
อนุมัติหลักการแล้วจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑๓
5.3 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง การดาเนินงาน service plan สาขา RDU และเป้าหมายปี 2561

๑๔

๑๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต
เรื่อง การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานวันลอยกระทง ปี 2560
เนื่องจากวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ ในหลายพื้นที่จะจัดงานวันลอยกระทง ซึ่งเกือบทั้งหมดจะจัดใน
สวนสำธำรณะของพื้นที่นั้นๆ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ จึงขอให้สำนักงำนสำธำรณสุขทุกอำเภอ ซึ่ง
เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอควำมร่วมมือไปยังหน่วยงำนที่จะจัดงำนให้
เข้มงวดในกำรจัดงำน ประชำสัมพันธ์กฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้สำนักงำนสำธำรณสุขทุกอำเภอ
และภำคีเครือข่ำยเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยกับผู้ที่กระทำกำรละเมิดกฎหมำย ตำมมำตรำ ๒๗(๗) ห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสำธำรณะทั้งของรัฐและเอกชน และมำตรำ ๓๑(๖) ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สวนสำธำรณะทั้งของรัฐและเอกชน ของพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ผู้ใดฝ่ำฝืน
กฎหมำยมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ำตรวจพบว่ำมีกำรกระทำ
ผิดให้รำยงำนมำยังกลุ่มงำนยำเสพติดและสุขภำพจิต สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ทันที ที่คุณศัศวัต ไพร
พงษ์ โทร.๐๖๑ – ๐๙๑๗๓๗๖ ได้ทุกเวลำ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณ UC จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2561
ประเด็นการนาเสนอ
1. สถานการณ์การเงินการคลังวิกฤตระดับ 7

๑๖
2. การจัดสรรเงิน Contingency Fund (CF1 / CF2)
3. การกันเงิน Virtual Account (VA)
4. ประมาณการจัดสรรเงินรวมสุดท้าย
5. รายการสนับสนุนในแผนการเงิน (ขั้นต่า)
5.1 สนับสนุน รพ.สต.
5.2 งบสนับสนุนระดับ CUP
5.3 งบสนับสนุนอื่นๆ
1. สถานการณ์การเงินการคลังวิกฤตระดับ 7

๑๗

2. การจัดสรรเงิน Contingency Fund (CF1 / CF2)
หลักการจัดสรรเงิน CF “ข้อมูล สมดุลย์ ความเสี่ยง”
1. Evidence based allocation ข้อมูลบัญชี ข้อมูลสปสช. และข้อมูลกองเศรษฐกิจฯ
2. Sufficiency เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจาเป็น

๑๘
3. Risk protection and sharing ป้องกันและรับความเสี่ยงร่วมกัน
กาฬสินธุ์รับเงิน CF 1 และ CF 2
- CF 1 จานวนเงิน 27,500,000 บาท
- CF 2 จานวนเงิน 16,159,173 บาท
วิธีการจัดสรรเงิน CF1
จัดสรรต้นปี 17 ล้านบาท
1. จัดสรรเพื่อชดเชยภาระบริการ/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในภาพรวมจังหวัด
• ภาระบุคลากร
• ภาระการบริหารจัดการ CUP
• ภาระจัดบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) กรณีประชาชนขึ้นสิทธิ์ข้าม CUP
2. จัดสรรเพื่อให้ทุกหน่วยบริการเกิดความสมดุลย์รายรับกับรายจ่าย (EBITDA≥0) พิจารณาจาก
• PLANFIN
• HGR
• งบทดลอง 3 ปีย้อนหลัง
จัดสรรปลายปี 10.5 ล้านบาท
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง จึงจัดสรรไว้เป็นเงินรับฝากไว้ 10.5 ล้านบาท
เพื่อช่วยเหลือหน่วยบริการที่เกิดวิกฤตปลายปี โดยมีแนวทางดังนี้
1. จัดสรรเพิ่มกรณีเกิดเหตุการณ์พลิกผันซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือคาดการณ์ได้แต่ต้นปี
2. ไม่จัดสรรให้หากหน่วยบริการไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลัง
3. หากเหลือจะเกลี่ยคืนทุกหน่วยบริการในปลายปีตามสัดส่วนประชากร

3. การกันเงิน Virtual Account (VA) 55 ล้านบาท
“ข้อมูล สมดุลย์ ความเสี่ยง”

๑๙
กันเงิน VA ส่งต่อในจังหวัดให้พอเพียง
- เพิ่มจาก 28 ลบ. เป็น 29 ลบ. (ใช้จริงปี 60 = 28.1 ลบ.)
กันเงิน VA ส่งต่อต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นบางส่วน
- เพิ่มจาก 22 ลบ. เป็น 26 ลบ. (ใช้จริงปี 60 = 31.2 ลบ.)
รวมกันเงิน VA 55 ลบ. จากทุก CUP
- โดยคานวณตามสัดส่วนเงินหลัง Step-OP (80%) และตามใช้จริงปี 60 (20%)

4. ประมาณการจัดสรรเงินรวมสุดท้าย

๒๐
5. รายการสนับสนุนในแผนการเงิน (ขั้นต่า)
5.1 สนับสนุน รพ.สต./สสอ. (87,310,065 บาท)
- จัดสรร Fixed cost (33,000 บาท/เดือน)
- จัดสรรเงินตามประชากรUC (15 บาท)
- CF รพ.สต.บริหารโดย สสอ.(2,000บาท/เดือน)
- จัดสรรงบเชิงรุก สสอ.
5.2 งบสนับสนุนระดับCUP (121,832,452 บาท)
งบจัดทาแผน คปสอ.ปี 2561
ค่าจ้าง นร.ทุน+พกส. CUP 564 คน
ค่าจ้างนักเรียนทุนจบใหม่
5.3 งบสนับสนุนอื่นๆ
ค่าจ้าง นร.ทุน+พกส. (สสจ.กาฬสินธุ์) 41 คน
รวมงบผ่านCUP ทั้งหมด 215,603,317 บาท
มติที่ประชุม

= 70,488,000 บาท
= 10,750,065 บาท
= 4,272,000 บาท
= 1,800,000 บาท
= 6,000,000 บาท
= 112,426,476 บาท
= 3,405,976 บาท
=

6,460,800 บาท

รับทราบ

๕.6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน
เรื่องที่ 1 ขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
โรงพยาบาลหนองกุงศรี จะส่งเรื่อง ขออนุมัติดาเนินการทางระเบียบพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างอุป กรณ์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากทางโรงพยาบาลขอทางกรมพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในการเปลี่ยนแอร์
เป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ หลอดเป็นหลอดแอลอีดี ซึ่งได้รับการสนับสนุน 70% โรงพยาบาล 30% รวมมูลค่า
4 ล้านบาท โดยจะส่งเรื่องมาให้ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบเอกสาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ฉบับใหม่
ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น ในเรื่ อ งการตรวจรั บ งานก่ อ สร้ า ง เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการตรวจรับงานไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- หลังจากวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ระเบียบพัสดุฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ดังนั้น ต้องมีการทบทวนเรื่อง
ของการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และจะพยายามจัดอบรมเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการตรวจรับด้วย
- ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลร่วมกับสาธารณสุขอาเภอปรึกษาหารือ เรียนรู้และหาแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกัน
- ให้โรงพยาบาลชุมชนจัดทา checklist ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างว่าได้ทาครบถ้วนหรือไม่ โดยหัวหน้า
ฝ่ ายบริ ห าร/ผู้ อานวยการโรงพยาบาลต้ อ งลงลายมื อชื่อ ก ากั บการตรวจสอบ หากไม่ล งลายมื อชื่ อส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จะไม่ผ่านให้ โดยจะมีนิติกรช่วยตรวจสอบกลั่นกรองตาม checklist รวมทั้งการพิสูจน์
อักษร หากไม่ตรงตามขั้นตอนจะส่งกลับไปแก้ไข
- การตรวจรับ แนะนาให้ถ่ายภาพในเชิงอ้างอิงให้เห็นในบริเวณที่ก่อสร้าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๒๑
เรื่องที่ 3 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬาสาสุขสัมพันธ์
ประธานสหกรณ์ชี้แจงว่า สหกรณ์สนับสนุนกีฬาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเสมอมา โดยมีการจากัด
งบประมาณในการสนับสนุน ซึ่งได้สนับสนุนเป็นค่าจัดการ 100,000 บาท กีฬา Cup สนับสนุน 20,000 บาท
ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม
- ควรจัดแข่งขันกีฬาเป็นบางประเภทที่เป็นที่นิยม เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เป็นต้น
- ควรจัดร่วมกับงานวันขึ้นปีใหม่ โดยให้ร่วมกันซื้อโต๊ะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 4 แนวทางการปฏิบัติปี 2561 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 11 , 12
- ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้เกาะกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย) ระดับประเทศว่า นอกจากงบประมาณจัดสรร
มาจากส่วนกลาง แต่ละ CUP สามารถใช้เงินบารุงจ่ายได้อีกเท่าไร กี่เดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.7 เรื่องจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เรื่องที่ 1 การจัดอบรมเรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ สนับสนุนให้มีการจัดอบรมและมีการ
checklist ในการปฏิบัติ เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง ต้องดาเนินการอย่างไร ซึ่งจะได้สอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง
ว่าควรทาแผนงานโครงการใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
- เรื่องเงินใช้จ่ายตามโครงการ ต้องรอความชัดเจนหลังจากที่นาเสนอผู้บริหารแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2 การจ้างบุคลากรทดแทน ควรมีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ และมีหนังสือเวียนแจ้งไปยัง
พื้นที่
-

มติที่ประชุม

การจ้างบุคลากรทดแทน ได้รับการอนุมัติในที่ประชุม กวป. สามารถดาเนินการจ้างได้ทันที
รับทราบ

5.8 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
เรื่องที่ 1 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จากัด
1. กาไร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
112,337,744.75 บาท
2. ทุนสหกรณ์
1,532,217,334.07 บาท
3. ตั๋วสัญญาใช้เงิน
294,000,000.00 บาท
4. เงินฝากจากสมาชิก
437,283,004.59 บาท
5. ทุนดาเนินการ
4,665,220,022.36 บาท
6. จานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน กันยายน 2560 ดังนี้
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,005 คน
1,104 คน
รวม 4,109 คน
7. จานวนสมาชิก ฌกส. ณ ปัจจุบันถึงเดือน กันยายน 2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
3,208 คน
3,183 คน
รวม 6,391 คน

๒๒
เรื่องที่ 2 ประกาศรับสมัคร
1. รั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหากรรมการด าเนิ น การ ชุ ด ที่ 26/2561 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 – 10
พฤศจิกายน 2560 ในวันทาการ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์จากัด สรรหาจริงเดือน
ธันวาคม 2560
2. รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2560 ในวัน
และเวลาทาการ ณ ส านั กงานสหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์จากั ด ผู้ ส มัครต้องผ่ านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการ โดยสหกรณ์จะเสนอรายชื่อผู้สมัครให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เพื่อให้ผู้ แทนสมาชิกลงมติ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
3. รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน
2560 ทุกวันทาการ (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขกาฬสินธุ์จากัด
เรื่องที่ 3 การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งและประธานหน่วย
- ประชุมกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- ประชุมประธานหน่วยเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 16.25 น.
(ลงชื่อ) กฤษณา เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางกฤษณา เพียรภายลุน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ลงชื่อ)

ธงชัย ปัญญูรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธงชัย ปัญญูรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

