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วาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10 / 255๙ 
วันที่  31 ตุลาคม 255๙ เวลา 13.30 – 16.30น.  

ณ ห้องประชุมพญาแถน (อาคารหลังเก่า ชั้น 3) สสจ.ยโสธร 
วาระท่ี เรื่อง เอกสาร

(หน้า) 
ผู้น าเสนอ 

1 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ   
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 3 นพ.สสจ.ยส. 

- 1.2 เรื่องจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลยโสธร 3 ผอ.รพ.ยส. 
- 1.3 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (1) 3 นพ.ชช.ว. 
- 1.4 เรื่องจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 4 ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน 

1.5 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 4 ผู้แทนสาธารณสุขอ าเภอ 
2 - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 4 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
3 ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 14  
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งเพื่อทราบจากกลุ่มงาน 15  
4.๑ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
        4.1.1 แนวทางการด าเนินงานยาเสพติดประจ าปี
งบประมาณ 2560 
        4.1.2 รายงานผลการด าเนินงาน EOC /MCATT                            

15 หน.กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อสุขภาพจิตและ
ยาเสพติด 
 

4.2  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
        4.2.1 การจัดการสิทธิว่าง 
        4.๒.2 การโอนเงินงบ UC ปี ๒๕๖๐ 
        4.2.3 งบ QOF ปี ๒๕๖๐ 

16 หน.กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 
 

4.3  กลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        4.3.1 การจัดสรรงบด าเนินงานของ สสอ.ปี 2560 
        4.3.2 ผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อมปี 58 – 59           
                (ณ วันที่ 28  ตุลาคม  2559) 
        4.3.3  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข (2560-
2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 

19 หน.กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

4.4  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
       4.4.1 รายงานสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพ HA 
       4.4.2 แผนบริจาคโลหติประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๕๙ 
       4.4.3 โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ าเภอ (District Health System Management 
Learning : DHML) 

21 หน.กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบ
บริการ 
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วาระท่ี เรื่อง เอกสาร
(หน้า) 

ผู้น าเสนอ 

 4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      4.5.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสชิกา จังหวัดยโสธร 

22 หน.กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ 

4.2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      4.6.1 งานควบคุมภายใน 
               1)  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 
               2)  แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปี 2560            

26 หน.กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

5 เรื่องเพื่อพิจารณา 27 
 
 
 

 

6 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 

 
27 
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เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

ครั้งที่ 10/255๙ 
วันที่  31  ตุลาคม  255๙ เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมพญาแถน (อาคารหลังเก่า ชั้น 3) สสจ.ยโสธร 
------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งท่ีประชุม 
 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ : โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
            
   
 
 
 
 
 
 
              มติที่ประชุม:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 1.2 เรื่องจากโรงพยาบาลยโสธร : โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยโสธร  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (1) : โดย นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์ 
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1.4 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน  : โดย นายแพทย์สมชาติ  อาจกมล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ : โดย นายวิระมิตร  บุญโถน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่  30 กันยายน 2559 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  
         รับรองรายงานการประชุม 
         แก้ไขรายงานการประชุม 
     ............................................................................................................................. ........................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9/2559 

 ประธานให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม กวป. ครั้งที ่9 /2559 ซึ่งประชุมในวันที่  30 กันยายน  
2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพญาแถน (อาคารหลังเก่า ชั้น 3)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
รายละเอียดตามรายงานการประชุมต่อไปนี้ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2559   

วันที่  30  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
 ณ ห้องประชุมพญาแถน (อาคารหลังเก่า ชั้น 3)  

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 

รายชื่อผู้มาประชุม  
1 นายวันชัย  เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร   ประธาน 
2 นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมปูองกัน) กรรมการ 
3 นายองอาจ  แสนศรี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ                 

(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
กรรมการ 

4 นางเยาวดี  ชาญศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ                 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

กรรมการ 

5 นางสาวรุ่งฤดี  ตั้งวงศ์ไชย นายแพทย์เช่ียวชาญ รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ รพท.ยโสธร กรรมการ 
6 นายสุชาติ  ไชยสัจ นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รอง นพ.สสจ.ด้านบริหาร) กรรมการ 
7 นางทัศนีย์  บุญล้น  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
8 นางประชุมพร  กวีกรณ์                 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด                                               กรรมการ 
9 นางชฎาภรณ์  ชื่นตา หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กรรมการ 

10 นายบรรจบ  แสนสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กรรมการ 
11 นางสุวรรณี  แสนสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กรรมการ 
12 นายปรัชญ์  ขวัญค า หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข กรรมการ 
13 นางอัญชลี  ชคัตตรัย หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กรรมการ 
14 นางสุภาพร  แก้วใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ 
15 นางจรรยา  ดวงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กรรมการ 
16 นางจิตรทิพย์  ชนาเทพาพร  หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  กรรมการ 
17 นายทองค า  ศรีเนตร หัวหน้ากลุม่งานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
18 นางพิมพรรณ  พรประสิทธิ์ หัวหน้ากลุม่งานนิติการ กรรมการ 
19 นายวิเชียร ชนะชัย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
20 นายวิระมิตร  บุญโถน สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย กรรมการ 
21 นายวิทยา  เพชรรัตน์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองยโสธร กรรมการ 
22 นายอิสระ  ยาวะโนภาส สาธารณสุขอ าเภอเลิงนกทา กรรมการ 
23 นายรัศมี  ตรีแสน สาธารณสุขอ าเภอกุดชุม กรรมการ 
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24 นายสง่า  อยู่คง สาธารณสุขอ าเภอปุาติ้ว กรรมการ 
25 นายช านาญ  มาลัย สาธารณสุขอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  กรรมการ 
26 นายพรชัย  ทองบ่อ สาธารณสุขอ าเภอทรายมูล กรรมการ 
27 นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง สาธารณสุขอ าเภอค้อวัง กรรมการ 
28 นายสงบ ชื่นตา สาธารณสุขอ าเภอไทยเจริญ กรรมการ 
29 นายสมชาติ  อาจกมล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา กรรมการ 
30 นายปกาสิต  โอวาทกานนท์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายมูล กรรมการ 
31 นางสาวนันทิยา  เข็มเพชร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดชุม กรรมการ 
32 นายพรพล  รัตนอาภา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปุาติ้ว กรรมการ 
33 นายภาณุพันธุ์  ธนะปฐมสินชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค้อวัง กรรมการ 
34 นางสาวชุรีพร  ชื่นตา แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทยเจริญ กรรมการ 
35 นางธิดารัตน์ จิตรมาส รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาชนะชัย กรรมการ 
36 นายปรีชา  ลากวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและ 

   เลขานุการ 
   
ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายธนิต  สุขผ่องศรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาชนะชัย ติดราชการ 
2 นางสาวกัญญาภัค  ศรีหล้า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทยเจริญ ติดราชการ 
    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายพัลลภ  เพ่ิมพูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ยโสธร 
2 นางณัฎฐพัชร วิทยะโชติพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ สสจ.ยโสธร 
3 นายพัชรวาท  พงษ์สนิท จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ยโสธร 
4 นางรักชนก  น้อยอาษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ยโสธร 
5 นายเวคิน  อดกลั้น นักทรัพยากรบุคคล สสจ.ยโสธร 
๖ นางณัทฐฌาย์   จรรยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.ยโสธร 
7 นางลัดดาวัลย์  อินทะนนท์ จพ.ธุรการช านาญงาน สสจ.ยโสธร 
8 นายอิสพงษ์  กวีกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.ยโสธร 
9 นายไมตรี  ทองสถิตย์ จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.ยโสธร 

10 นายประยงค์  ศรีภักดี จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช านาญงาน สสจ.ยโสธร 
11 นางรุ้งรังษี  วงศ์อนันต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพท.ยโสธร 

 

เปิดประชุม  เวลา  13.30  น. 
 ประธานการประชุม นายวันชัย  เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
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วาระก่อนการประชุม 
๑. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน  ๔ ราย  ดังนี้ 

 1.1 นางทัศนีย์  บุญล้น  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 1.2 นายวิรัตน์  พุฒพันธ์  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าพยาบาล  (พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ) โรงพยาบาลค้อวัง ตั้งแต่วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

 1.3 นางสาวชุลีพร  ชื่นตา ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ) โรงพยาบาลไทยเจริญ  ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 1.4 นางรัชนี  สุทธิธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการพิเศษ) โรงพยาบาลทรายมูล, ต้ังแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘   

2. แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุขและได้รับรางวั ล
ดีเด่น ปี 2559 

 2.1 ประเภทการน าเสนอด้วยวาจาที่ผ่านการคัดเลือก  ได้แก่  นายถนอม  นามวงศ์  จาก กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ  ชื่อผลงาน  “การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV กับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย  จ.ยโสธร” 

 2.2 ประเภทการน าเสนอด้วยวาจาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล  ได้แก่  นางณกมน  มีธรรม  จาก 
รพ.สต.เมืองยโสธร  ชื่อผลงาน  “รูปแบบการควบคุมความดันโลหิต  โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิต ด้วยตัวเองที่บ้าน 
ของผู้ปุวยความดันโลหิตสูง  รพ.สต.เมืองยโสธร 
      2.3  ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล  ได้แก่ เภสัชกร ชาญชัย  
บุญเชิด จาก รพ.กุดชุม ชื่อผลงาน “ การติดตามผู้ปุวยพิการ ติดเตียง มะเร็งและผลิตภัณฑ์สุขภาพกับงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ โดยใช้แอฟพลิเคชั่นไลน์ ใน พ้ืนที่ อ.กุดชุม” 
 3. พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ  
(Ranking) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จังหวัดยโสธร จ าแนกรางวัลเป็นดังนี้ 

 3.1 ประเภทคะแนนรวม    
  3.1.1 อันดับ ๑ ได้แก่  คปสอ.เมืองยโสธร 
  3.1.2 อันดับ ๒ ได้แก่  คปสอ. ค้อวัง 
  3.1.3 อันดับ ๓  ได้แก่  คปสอ. กุดชุม        
 3.2 ประเภทคะแนนพัฒนาการ 
   3.1.3 อันดับ ๑  ได้แก่  คปสอ.ค าเข่ือนแก้ว 
  3.1.2 อันดับ ๒  ได้แก่  คปสอ. ทรายมูล 
  3.1.1 อันดับ ๓  ไดแ้ก่  คปสอ. ไทยเจริญ 
 และในการประเมินพบว่า มีหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุข ที่ได้พัฒนารูปแบบการด าเนินงานใน

พ้ืนที่  ทั้งด้านกระบวนการ การบริหารจัดการ  การบริการ งานวิจัย  และนวัตกรรม จนเกิดเป็นจุดเด่นที่น่าชื่นชมเป็น 
Best Practice  ที่สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือการขยายผล  ดังนี้ 

 ๑) ประเภทการพัฒนาระบบงาน  จ านวน  ๑๔  รางวัล  ดังนี้ 
  ๑.๑)  ต าบล Long Term Care บูรณาการ ๕ กลุ่มวัย รพ.สต.แคนน้อย  อ.ค าเขื่อนแก้ว 
   ๑.๒) การบริหารจัดการคุณภาพการบันทึกบัญชีหน่วยบริการระดับ รพ.สต. อ าเภอเมือง 
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  ๑.๓)  ต าบล Long Term Care บูรณาการ ๕ กลุ่มวัย รพ.สต.กระจาย  อ าเภอปุาติ้ว 
  ๑.๔)  การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  อ าเภอทรายมูล 
  ๑.๕)  ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนาเด็กไทยคนกุดชุม คปสอ.กุดชุม 
  ๑.๖)  คลินิกเฝูาระวังพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่แรกเกิด – ๒ ปี รพร.เลิงนกทา 
  ๑.๗)  การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ต.กุดน้ าใส อ.ค้อวัง 
  ๑.๘)  กระบวนการห้าห้ายี่สิบห้าสามัคคี  พิชิตไข้เลือดออก  บ้านสามเพีย อ.เมือง 
  ๑.๙)  การพัฒนาระบบงานบริการบ าบัดยาเสพติดครบวงจรและไร้รอยต่อ รพ.ยส. 
  ๑.๑๐) Kudchum Model  ฝึกอาชีพสร้างรายได้ห่างไกลยาเสพติด รพ.กุดชุม 
  ๑.๑๑) การด าเนินงานแก้ไขปัญหาการควบคุมระดับน้ าตาล/ระดับความดัน โลหิตสูง   สุดซอย 

ด้วยแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม  คปสอ.ค าเข่ือนแก้ว 
  ๑.๑๒) ๕๕๕ ขับเคลื่อนวาระ ๕ ดี คนค าเข่ือนแก้วสุขภาพดียั่งยืน  คปสอ.ค าเข่ือนแก้ว 
  ๑.๑๓) การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย 
  ๑.๑๔) รูปแบบการบ าบัดยาเสพติดในสถานศึกษาอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
 ๒) ประเภทงานวิจัย  จ านวน  ๒  รางวัล  ดังนี ้
     ๒.๑)  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน ต าบลสวาท  อ าเภอเลิงนกทา 
    ๒.๒)  วิถีชวีิตของวัยรุ่นผู้เสพยาบ้า : กรณีศึกษาในวัยรุ่นที่เข้ารับการบ าบัด ณ คลินิกสารเสพติด 

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธร (รพ.ปุาติ้ว) 
 ๓)  ประเภทนวัตกรรม   จ านวน  ๒  รางวลั  ดังนี ้
    ๓.๒)  ปฏิทินเตือนความจ า ๔ ช่วงวัย โดย รพ.สต.เซซ่ง  อ าเภอปุาติ้ว 
   ๓.๓)  การบ าบัดทางจิตรายบุคคลด้วยซาเทียร์โมเดลบนถาดทราย “Satir model  in the 

sandtray” ในคลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (YFHS) รพ.ไทยเจริญ  
4.  แสดงความยินดีกับรางวัลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น ปี ๒๕๕๙ ได้แก่  
  ส านักงานสาธารณสุข าเภอทรายมูล ได้รับคัดเลือกให้เป็นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเด่นระดับ

จังหวัดยโสธร เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ และได้รับรางวัล
รองชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ 

5. แสดงความยินดีกับรางวัลการประกวดการจัดการความรู้ ( KM) ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ได้แก่ โรงพยาบาลยโสธรได้ส่งผลงานเรื่องการจัดการความรู้ในงานวิกฤติสุขภาพจิตเครือข่ายยโสธร และได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับเขต โดยมี นางสุภาพร จันทร์สาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลยโสธร เป็น
ผู้น าเสนอ 

6. การมอบเกียรติบัตรอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง และ SRRTปี2559 ผู้ได้รับเกียรติบัตรจ านวน 5 รางวัล  
    6.1 คปสอ.ค าเขื่อนแก้ว ผ่านการประเมินรับรองอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบ

สุขภาพอ าเภอ “ระดับ ดีเด่นเข้มข้นสุดยอด 10 โรค” ปี 2559 
  6.2 ทีม SRRT อ าเภอค้อวัง ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับดี   
  6.3 ทีม SRRT อ าเภอปุาติ้ว ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับด ี
  6.4 ทีม SRRT อ าเภอกุดชุม ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับพ้ืนฐาน 
  6.5 ทีม SRRT อ าเภอไทยเจริญ ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับพ้ืนฐาน 
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7. การมอบปูายรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ดังนี้ 
       7.1 มอบปูายรับรองโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

แก่ครู อย.น้อย ของโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ดังนี้  
  7.1.1 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม  อ.ค้อวัง จ.ยโสธร และครูผู้ด าเนินกิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียน 

อาจารย์ สถาภรณ์ เขียวศรี       
  7.1.2 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา อ.ปุาติ้ว จ.ยโสธร และครูผู้ด าเนินกิจกรรม     อย.น้อย 

ของโรงเรียน อาจารย์ อรพิน  เข็มเพชร    
  7.1.3 โรงเรียนค าเตยวิทยา  อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร และครูผู้ด าเนินกิจกรรม อย.น้อย ของ

โรงเรียน อาจารย์ สุริยา ทวะชารี       
  7.1.4 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม  อ.ทรายมูล จ.ยโสธร และครูผู้ด าเนินกิจกรรม       อย.น้อย 

ของโรงเรียน อาจารย์ จิตบุญย์ แก้วกาหลง      
 7.2 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสมเหตุผลระดับดีเด่นและเป็นต้นแบบการพัฒนางาน

ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ได้แก่ โรงพยาบาลกุดชุมและโรงพยาบาลทรายมูล 
 7.3 รพ.สต.พ้ืนที่ต้นแบบพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิจังหวัดยโสธร ได้แก่ รพ.สต.ทุ่งนางโอก   อ.เมือง   

จังหวัดยโสธร 
 7.4 รพ.สต.ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ระดับดีมาก ได้แก่ 
  7.4.1 รพ.สต.นาโส่  อ.กุดชุม  ร้อยละ 88.05 % 
  7.4.2 รพ.สต.โนนค้อ       อ.เมือง            ร้อยละ 88.05 % 
  7.4.3 รพ.สต.เหล่าใหญ่     อ.มหาชนะชัย    ร้อยละ 85.07 % 
  7.4.4 รพ.สต.ค าน้ าสร้าง     อ.เมือง             ร้อยละ 83.58 % 
8. การมอบเกียรติบัตร และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรางวัล กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
        8.1 ผลการด าเนินงานต าบลต้นแบบการดูแลสุขภาพระยะยาว ( Long Term Care)  บูรณาการ 

๕ กลุ่มวัย เขตสุขภาพท่ี ๑๐ ได้แก่ 
  8.1.1 รางวัลชนะเลิศ คือ ต าบลกระจาย ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล  

๑๕,๐๐๐  บาท 
  8.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ต าบลแคนน้อย ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงิน

รางวัล ๗,๐๐๐ บาท 
       8.2 การมอบโล่รางวัลโรงพยาบาลพื้นท่ีต้นแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้แก่ คปสอ.ทรายมูล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร 
พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนางพฤษภา  บุญโสม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ      
ศูนย์สุขภาพชุมชนทรายมูล เป็นผู้น าเสนอผลงาน 

 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่างๆทุกรางวัล ซึ่ง

ขอให้รักษามาตรฐานการด าเนินงานเหล่านี้ตลอดไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุม 
 

  ๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด (กรมการจังหวัด) 
 1.๑.1 การก าหนดแผนพัฒนาจังหวัดปี 2561 – 2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จังหวัดยโสธรเริ่มใช้

วิสัยทัศน์จังหวัดใหม่ คือ ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองวิถีอีสาน  
   ๑.1.2 แจ้งเรื่องการย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
คือ นายแพทย์บัญชา  สรรพโส  ต าแหน่งเดิม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ  ในส่วนของนายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรคนปัจจุบันใน
ขณะนั้น  ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศีรสะเกษ โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลง
นามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1549/2559 ในวันที่ 16  กันยายน  2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 เป็นต้นไป 
   1.3.3 แจ้งเรื่องมีคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
2559 จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
    1)  นายองอาจ   แสนศรี   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   (ด้าน
ส่งเสริมพัฒนา)  สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
    2)  นายเยาวดี  ชาญศิลป์  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   (ด้านบริการ
ทางวิชาการ)  สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
    3) นายสุชาติ  ไชยสัจ       ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ      
(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านการบริหาร)   สังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
    ๔) นางทัศนีย์  บุญล้น       ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
   หลังจากนั้นท่านประธานในที่ประชุมให้ผู้เกษียณท้ัง 4 ท่าน กล่าวแสดงความรูสึกและฝากข้อคิด
ส าคัญในการด าเนินชีวิตของการเป็นข้าราชการให้กับรุ่นน้องได้ยึดแนวทางและปฏิบัติต่อไป 
       
    มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

 1.๒ เรื่องจากการประชุมกระทรวงเขตบริการสุขภาพ 
   -ไม่มี- 
 1.๓ เรื่องจากโรงพยาบาลยโสธร  
              -ไม่มี- 
 1.4 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ            
                ด้านเวชกรรมปูองกัน) 
   นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  ที่เกษียณอายุราชการ ตลอดจนขอขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือในการ
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขต่างๆท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังขอให้ผู้ที่เกษียณดูแลสุขภาพของตัวเอง
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป   
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 1.๕ เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
                  นายองอาจ  แสนศรี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  

  - ไม่มี - 
 
 

 1.๖ เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
    นางเยาวดี  ชาญศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 

  - ไม่มี - 
 
    1.7 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
                  นายสุชาติ  ไชยสัจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   

  - ไม่มี - 
  

 1.8 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน   
       นายสมชาติ  อาจกมล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เป็นตัวแทนจาก

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กล่าวขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลที่เกษียณอายุราชการ
รวมทั้งอวยพรให้มีความสุข สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ภายหลังเกษียณอายุราชการตลอดไป 

 
  

 1.9 เรื่องจากสาธารณสุขอ าเภอ 
       นายวิระมิตร  บุญโถน  สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  เป็นตัวแทนจากสาธารณสุขอ าเภอทุก
อ าเภอ กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลที่เกษียณอายุราชการ โดยเฉพาะการท างานที่
ผ่านมาในอดีตนั้นจะมีความเป็นกันเองในลักษณะพ่ีกับน้องท าให้งานสาธารณสุขส าเร็จด้วยดี หากมีสิ่งใดที่จะให้
ช่วยเหลือภายหลังที่เกษียณราชการแล้วก็ยินดีให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เหมือนเดิม ในโอกาสนี้ได้อวยพรให้ผู้ที่
เกษียณอายุราชการจงมีแต่ความสุขและมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป  
 
 1.10 เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
    นางประชุมพร  กวีกรณ์   หั วหน้ากลุ่ มงานโรคไม่ติดต่อ ยาเสพติด และสุขภาพจิต             
 เป็นตัวแทนจากหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลที่เกษียณอายุราชการ. และขออวยพรให้ผู้เกษียณทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป 
 
  มติที่ประชุม: รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2559 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    - ไม่มี -   
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน  

4.๑ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  ๔.1.1 สรุปการผลการด าเนินงานเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 29 กันยายน  2559)   
   จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานจากโปรแกรมออนไลน์ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พบว่าในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 10 มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 98.89 จ าแนก
เป็นรายจังหวัดดังนี้  จังหวัดยโสธร ร้อยละ 99.83 ซึ่งสูงที่สุดในเขต รองลงมาได้แก่ อ านาจเจริญ ร้อยละ 99.31
อุบลราชธานี ร้อยละ 99.09 ศีรสะเกษ  ร้อยละ 98.36 และ มุกดาหาร ร้อยละ 97.96  แต่หากพิจารณาใน
ขั้นตอนตรวจรับพบว่า อุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานสูงที่สุดในเขต ร้อยละ 86.92 รองลงมา จังหวัดยโสธร  
อ านาจเจริญ ศีรสะเกษ และ มุกดาหาร  ร้อยละ 86.86, 70.91, 70.76 และ 69.49 ตามล าดับ   
    ส าหรับจังหวัดยโสธร มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 99.83 เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.24  โดยมีหน่วยบริการที่ด าเนินงานครบถ้วนทุกรายการ (100%)  ได้แก่  โรงพยาบาล
นายแพทย์หาญ  มหาชนะชัย ทรายมูล  กุดชุม ค าเขื่อนแก้ว  ปุาติ้ว   ค้อวั ง และไทยเจริญ รองลงมา                   
โรงพยาบาลเลิงนกทา และ  ยโสธร ร้อยละ 99.99 และ 99.58 ตามล าดับ ในส่วนหน่วยบริการที่ด าเนินการไปแล้ว  
ซึ่งหากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งรัดด าเนินการ โดยส่งขออนุมัติใช้งบดังกล่าวมาที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะ
รวบรวมส่ง สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  เพ่ือรวบรวมเสนอให้ อปสข. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนสิงหาคม 
2559  จากนั้นให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ  ภายในเดือนกันยายน 2559 ต่อไป 
  4.1.2 สรุปการผลการด าเนินงานเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 29 กันยายน  2559)   
   จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานจากโปรแกรมออนไลน์ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พบว่าในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 10 มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 92.09 จ าแนก
เป็นรายจังหวัดดังนี้  จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 99.91 ซึ่งสูงที่สุดในเขต รองลงมาได้แก่ อ านาจเจริญ ร้อยละ 99.64
ยโสธร 96.28 อุบลราชธานี ร้อยละ 92.27 และ ศีรสะเกษ  ร้อยละ 86.44 
    ส าหรับจังหวัดยโสธร มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 96.28 โดยมีหน่วย
บริการที่ด าเนินงานได้สูงสุด ได้แก่  โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ และหาญอินเตอร์ โดยน าเข้าข้อมูลตามแผนครบถ้วน
ทุกรายการ  รองลงมา โรงพยาบาลเลิงนกทา ไทยเจริญ ทรายมูล ปุาติ้ว กุดชุม มหาชนะชัย ค าเข่ือนแก้ว  ยโสธร และ 
ค้อวัง ร้อยละ 99.94, 99.93, 98.77, 98.67, 98.38, 98.23, 94.85, 93.43 และ 91.52   ตามล าดับ 
นอกจากนั้นหากมีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแผนหรือขออนุมัติใช้งบเหลือจ่าย  ให้หน่วยบริการส่งเรื่องมาผ่านที่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะรวบรวมส่ง สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  เพ่ือรวบรวมเสนอให้ อปสข. เป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนมีนาคม 2560 ต่อไปตามมติ อปสข. ครั้งที่ 6/2559 วันที่  21  กันยายน 2559 
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สรุปมาตรการ/แนวทาง  
   1. หน่วยบริการที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน/ใช้เงินเหลือจ่ายของปี 2557 - 
2558 ให้เร่งรัดด าเนินการส่งเรื่องมาที่ สสจ.เพ่ือรวบรวมส่ง สปสช.เขต และเสนอ อปสข.พิจารณาอนุมัติ ภายใน 
สิงหาคม 2559 และ ก่อหนี้ผูกพันภายใน กันยายน 2559 ในส่วนของปีงบประมาณ 2559 ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
จนถึง 31 มีนาคม  2560 
   2. หากการด าเนินการตามข้อ 1 เสร็จแล้วให้หน่วยบริการเร่งรัดน าเข้าข้อมูลที่เป็นปัจุ
บัน ในโปรแกรมออนไลน์ของ สปสช. ต่อไป  
   3. ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอ โปรดติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบในโปรแกรม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (http://ucapps.nhso.go.th/bdcons/status_report) 
            4.1.3 ขยายเวลาก่อหนี้งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2559 
   ตามท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี แจ้งมติ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่ เขต 10 อุบลราชธานี (อปสข.) ครั้งที่ 6 /2559 วันที่ 21  
กันยายน 2559  ให้หน่วยบริการที่ได้รับอนุมัติแผนงบลงทุนฯ ปีงบประมาณ 2559 ขยายเวลาด าเนินการก่อหนี้
ผูกพัน  รายละเอียดดังนี้  
   ๑)  ให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนฯ ปีงบประมาณ 2559  ได้ถึงไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ 2560 หรือ ภายในเดือน มีนาคม 2560  
   2) การเสนอขออนุมัติปรับแผน หรือ ใช้งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2559 ให้เสนอ
ผ่าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ ก่อนส่งถึง สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการอนุมัติ 
ตามมติให้ทันก่อหนี้ผูกพันตาม ข้อ ๑   
   3)  เมื่อด าเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้บันทึกผลการด าเนินการในระบบรายงานการ
ใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ในเวปไซต์ของ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
             4.1.4 การจัดสรรงบลงทุนปีงบประมาณ 2560   
   ตามท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น  117,083,500.00 บาท โดยจ าแนกเป็นงบผูกพันเดิม 
(อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลยโสธร) จ านวน  51,899,800.00 บาท งบก่อหนี้ผูกพันใหม่ จ านวน  
65,183,700.00 บาท ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจะต้องเร่งรัดด าเนินการดังนี้  
     1) รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ลงนามสัญญาภายใน
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2559 
     2) รายการที่มีวงเงินเกิน 2 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 
ให้ลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หรืออย่างช้าภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559    
 
  มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ 
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4.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๔.2.๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณาขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  มีหน่วยงานที่ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  9 แห่ง  ได้แก่
โรงพยาบาลทรายมูล  ปุาติ้ว  ค้อวัง เลิงนกทา  ไทยเจริญ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองยโสธร ทรายมูล          
ค าเข่ือนแก้ว และ มหาชนะชัย จ านวน  33  อัตรา เข้าหลักเกณฑ์อนุมัติให้จ้างได้ จ านวน  23 อัตรา ร้อยละ 69.69  
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

   -ไม่มี- 
 
 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

   -ไม่มี- 
 
 
   ปิดประชุม เวลา  16.30  น. 

  
          นายปรชีา  ลากวงษ์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                            ผู้บันทึกและจดรายงานการประชุม 

                           ายบรรจบ  แสนสุข   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน 
 4.๑ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด 
          4.1.1 แนวทางการด าเนินงานยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 2560 
   1) มาตรการด้านส่งเสริมปูองกัน 
    - โครงการ TO BE NUMBER ONE 
   2) มาตรการด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ปุวยยาเสพติด 
   - มาตรการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด โรงพยาบาลทุกแห่ง (ท าแผนตามเปูาหมาย) 
   - นโยบายเน้นให้มีความครอบคลุมการบ าบัดรักษา BA BI ใน รพ.สต.ทุกแห่งเริ่ม 1
พ.ย.59*คะแนนแบบV2 ไม่เกิน3 
   - มาตรการด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู ในรพช./รพท.คะแนน V2: 4-26 
   - ส่งศูนย์บริการเฉพาะทางคะแนน≥27ขึ้นไป 
   3) มาตรการด้านการเยี่ยมติดตาม ระบบสมัครใจหน่วยงานสาธารณสุขเยี่ยมบังคับ
บ าบัดมหาดไทยเยี่ยม 
   4) การให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจความตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเอง
ต่อการปูองกันการติดเชื้อ HIV/AIDS, Hepatitis B และ C ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขึ้นไป จัดบริการ 
Methadone ระยะยาว ในโรงพยาบาลทั่วไป 
          4.1.2 รายงานผลการด าเนินงาน EOC /MCATT                            
   ระยะที่ ๑  ภายใน ๗๒ ชั่วโมงแรก (๑๔ - ๑๗ ต.ค. ๕๙) 
    - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  เพ่ือเตรียมรายงาน  
สถานการณ์ทั่วไปทุกอ าเภอ  
    - จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ านวน 1 ทีม และทีม MCATT จ านวน 1 ทีม 
เพ่ือให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธี  ณ วัดมหาธาตุพระอารามหลวง จังหวัดยโสธร และทุกอ าเภอที่กิจกรรมทาง
ศาสนา 
    - ไม่มี CASE ผู้ปุวย  
    - เหตุการณ์ปกติ 
   ระยะที่ ๒ ช่วงที่ ๑ (๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๕๙) 
    - จัดกิจกรรมเช่นกับระยะที่ 1 
    - เน้นเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยจิตเวช) โดยมีการออกพ้ืนที่
ให้บริการ ตามหลัก  ๓ L (LOOK LISTEN LINK) ทุกอ าเภอ 
    - ไม่มี CASE ผู้ปุวย 
        - เหตุการณ์ปกติ 
   ระยะที่ ๒ ช่วงที่ ๒ (๒๔ - ๓๑ ต.ค. ๕๙) 
    - อยู่ระหว่างรวบรวมรายงาน 
    - ขณะนี้ไม่มี CASE ผู้ปุวย 
    - เหตุการณ์ปกติ 
 
  มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………… 
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4.2  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
        4.2.1 การจัดการสิทธิว่าง 
 

  อ าเภออ าเภอ ตค. ตค.  พย. พย.  ธค. ธค.  มค. มค.  กพ. กพ.  มีค. มีค.  เมย. เมย.  พค. พค.  มิย. มิย.  กค. กค.  สค. สค.  กย กย  รวมรวม อันดับอันดับ 

เมืองยโสธร 91.65 96.99 97.11 77.16 97.26 100 100 100 100 99.7 100 100 96.66 2 

ทรายมูล 100 93.06 92.47 89.87 81.71 100 96.7 100 100 100 97.59 98.61 95.83 6 

กุดชุม 88.12 87.37 85.59 86.7 92.97 100 100 100 100 100 96.08 100 94.74 8 

ค าเขื่อนแก้ว 87.14 91.34 90.85 90.36 82.18 100 98.25 100 100 100 99.51 100 94.97 7 

ป่าต้ิว 85.42 100 97.65 84.78 100 100 92.13 98.85 98.82 100 100 100 96.47 3 

มหาชนะชัย 100 100 97.3 100 100 100 100 100 100 98.91 100 100 99.68 1 

ค้อวัง 98.77 100 100 88.41 82.43 100 84.13 100 100 100 100 100 96.15 4 

เลิงนกทา 98.51 83.27 90.25 98.55 88.89 100 97.31 100 98.7 98.74 98.3 98.26 95.90 5 

ไทยเจริญ 85.88 86.17 88.64 81.82 94.52 100 96.1 97.7 88.24 100 100 100 93.26 9 

 รวม 92.75 92.82 92.7 87.67 92.79  100  97.74  99.8 99.15 99.61 99.1 99.65 95.96   
     
   4.๒.2 การโอนเงินงบ UC ปี ๒๕๖๐ 

 
 
 

ร้อยละการจัดการสิทธิว่างรายเดือน  จ าแนกตามอ าเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร 
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        4.2.3 งบ QOF ปี ๒๕๖๐ 
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  มติที่ประชุม :………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.3  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        4.3.1 การจัดสรรงบด าเนินงานของ สสอ.ปี 2560 
  ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  การจัดสรรงบด าเนินงานส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ      
ตามนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน  อ าเภอละ  30๐,๐๐๐ บาท ในภาพรวมทั้งปี  ซึ่งจัดสรรในงวดแรก    
ร้อยละ ๕๐  เป็นเงิน จ านวน   ๑๕๐,0๐๐ บาท  โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตาม
เปูาหมาย คือ ร้อยละ 33 ของเงินที่ได้รับจัดสรรในงวดแรก เป็นเงินจ านวน  49,500 บาท 
   ๔.1.1 สรุปการผลการด าเนินงานเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 28 ตุลาคม  2559)   
   จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานจากโปรแกรมออนไลน์ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พบว่าในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 10 มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 99.20จ าแนก
เป็นรายจังหวัดดังนี้  จังหวัดศีรสะเกษ  ร้อยละ 99.98 ซึ่งสูงที่สุดในเขต รองลงมาได้แก่ ยโสธร ร้อยละ 99.94 
อ านาจเจริญ ร้อยละ 99.93 อุบลราชธานี ร้อยละ 98.57 และ มุกดาหาร ร้อยละ 97.80 แต่หากพิจารณาใน
ขั้นตอนตรวจรับพบว่า อ านาจเจริญ มีผลการด าเนินงานสูงที่สุดในเขต ร้อยละ 97.07 รองลงมา จังหวัดมุกดาหาร 
อุบลราชธานี  ยโสธร  และ ศีรสะเกษ  ร้อยละ 93.75, 89.00, 88.65 และ 72.63 ตามล าดับ   
    ส าหรับจังหวัดยโสธร มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 99.94 เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 0.11  โดยมีหน่วยบริการที่ด าเนินงานครบถ้วนทุกรายการ (100%)  ได้แก่  โรงพยาบาล
นายแพทย์หาญ  มหาชนะชัย ทรายมูล  กุดชุม ค าเขื่อนแก้ว  ปุาติ้ว  ค้อวัง ยโสธร และไทยเจริญ รองลงมา                   
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โรงพยาบาลเลิงนกทา   ร้อยละ  99.60  ในส่วนหน่วยบริการที่ด าเนินการไปแล้ว  ซึ่งหากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งรัด
ด าเนินการ โดยส่งขออนุมัติใช้งบดังกล่าวมาที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะรวบรวมส่ง สปสช.เขต 10 
อุบลราชธานี  เพ่ือรวบรวมเสนอให้ อปสข. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนสิงหาคม 2559  จากนั้นให้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ  ภายในเดือนกันยายน 2559 ต่อไป 
  4.1.2 สรุปการผลการด าเนินงานเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันที่ 28 ตุลาคม  2559)   
   จากสรุปรายงานผลการด าเนินงานจากโปรแกรมออนไลน์ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พบว่าในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 10 มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 93.93 จ าแนก
เป็นรายจังหวัดดังนี้  จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 99.56 ซึ่งสูงที่สุดในเขต รองลงมาได้แก่ อ านาจเจริญ ร้อยละ 99.46 
ยโสธร 96.04 ศีรสะเกษ  93.19 และ อุบลราชธานี ร้อยละ 92.12  
    ส าหรับจังหวัดยโสธร มีผลการด าเนินงานรวมทุกประเภท ร้อยละ 96.04 โดยมีหน่วย
บริการที่ด าเนินงานได้สูงสุด ได้แก่  โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ  หาญอินเตอร์ และ ไทยเจริญ  โดยน าเข้าข้อมูลตาม
แผนครบถ้วนทุกรายการ  รองลงมา โรงพยาบาลเลิงนกทา  ปุาติ้ว ทรายมูล กุดชุม มหาชนะชัย ค าเขื่อนแก้ว  ยโสธร 
และ ค้อวัง ร้อยละ 99.94, 99.22, 98.77, 98.60, 98.38, 98.23, 94.85, 92.65 และ 91.52 ตามล าดับ 
นอกจากนั้นหากมีความจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแผนหรือขออนุมัติใช้งบเหลือจ่าย  ให้หน่วยบริการส่งเรื่องมาผ่านที่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งจะรวบรวมส่ง สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  เพ่ือรวบรวมเสนอให้ อปสข. เป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนมีนาคม 2560 ต่อไปตามมติ อปสข. ครั้งที่ 6/2559 วันที่  21  กันยายน 2559 
  
สรุปมาตรการ/แนวทาง  
   1. หน่วยบริการที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน/ใช้เงินเหลือจ่ายของปี 2557 - 
2558 ให้เร่งรัดด าเนินการส่งเรื่องมาที่ สสจ.เพ่ือรวบรวมส่ง สปสช.เขต และเสนอ อปสข.พิจารณาอนุมัติ ภายใน 
สิงหาคม 2559 และ ก่อหนี้ผูกพันภายใน กันยายน 2559 ในส่วนของปีงบประมาณ 2559 ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน
จนถึง 31 มีนาคม  2560 
   2. หากการด าเนินการตามข้อ 1 เสร็จแล้วให้หน่วยบริการเร่งรัดน าเข้าข้อมูลที่เป็น    
ปัจุบัน ในโปรแกรมออนไลน์ของ สปสช. ต่อไป  
   3. ผู้บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอ โปรดติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบในโปรแกรม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (http://ucapps.nhso.go.th/bdcons/status_report)     
        4.3.3  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข (2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2560  
  ก าหนดจัดประชุมในวันที่ 2 – 4  พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องประชุม โรงแรม เจ พี เอ็ม
เมอรัลด์ ซึ่งในวันที่  2 -  3  พฤศจิกายน  2559  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
ของจังหวัดยโสธร  ปี  2560 – 2564  โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่น  ส าหรับวันที่ 4  พฤศจิกายน  2559 
เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของระดับอ าเภอและจังหวัดเพ่ือบูรณาการแผนต่อไป 
 
  มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4.4  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
       4.4.1 รายงานสถานการณ์การพัฒนาคุณภาพ HA 

รพ. ขั้นการพัฒนา วันที่ผ่านการรับรอง วันหมดอายุ หมายเหตุ 

ยโสธร Re 1 27 มีค.58 26 มีค.61  

ทรายมูล 3 25 สค.57 24 ส.ค. 59 Re1-AC 27-28 ตค.59 

กุดชุม 2 30 มิย.59 29 มิย.60 AC กพ.๖๐ 

ค าเข่ือนแก้ว Re 1 30 มิย.58 29 มิย.61  

ปุาติ้ว 3 18 กพ.58 17 กพ.60 รอ Re1- AC มค.60  

มหาชนะชัย Re1 21 ตค.57 20 ตค.60 รอวันเยี่ยม 

ไทยเจริญ 2 30 มิย.59 29 มิย.60 AC มค.๖๐ 

เลิงนกทา 2 30 มิย.59 29 มิย.60 AC พย.๕๙ 

ค้อวัง 3 9 มค.58 8 มค.60 รอ Re1-AC มค.60  

      4.4.2 แผนบริจาคโลหิตประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๕๙ 
 

วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

๒ พย.๕๙ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 

๙ พย.๕๙ อ าเภอไทยเจริญ 

๑๖ พย.๕๙ รร.กุดชุมวิทยาคม 

๒๓ พย.๕๙ อ าเภอเมืองยโสธร 

๒๕ พย.๕๙ รร.สมเด็จพระญาณสังวร 

๓๐ พย.๕๙ กรมทหารราบที่ ๑๖ 
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       4.4.3 โครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System 
Management Learning : DHML) 
 LCC :Learning & Coordinating Center 
  ๑) LCC สสจ.ยโสธร 
 LT: Learning Team  เมือง ทรายมูล ปุาติ้ว 
  ๒) LCC อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
 LT: Learning Team ค าเข่ือนแก้ว มหา ค้อวัง 
  ๓) LCC อ าเภอกุดชุม  
 LT: Learning Team กุดชุม ไทยเจริญ เลิงนกทา 
             กิจกรรม LCC  3  แห่ง 
  ๑) ออกแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติ/และจัดเวทีแลกเปลี่ยนใน LCCภายในเดือน พย. ๒๕๕๙ 
  ๒) เวทีแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด ปลาย พย.๕๙ 
  ๓) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
  มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      4.5.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสชิกา จังหวัดยโสธร 
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 มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      4.6.1 งานควบคุมภายใน 
            1)  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 
  1.1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
ประจ าปี 2559 ผลการประเมิน ระดับสูงมาก เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 
  1.2) การทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจ าปี 2560  ทั้ง 2 คณะ 
   - คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุม) 
   - คณะกรรมการติดตามและประเมินผล (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร) 
  1.3) การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. หลังสิ้นปีงบประมาณ 2559 
   - รายงาน ปย1 ปย2 ส าหรับส่วนงานย่อย (กลุ่มงาน,งาน,สสอ.,รพ.สต.) 
   - รายงาน ปอ1 ปอ2 ปอ3 ส าหรับหน่วยรับตรวจ (สสจ., รพท., รพช.) 
  1.4) ความเสี่ยงส าคัญที่หน่วยงานควรจัดให้มีระบบการควบคุมท่ีเพียงพอ  
   - การยืมเงินของราชการ และการคืนเงินยืม 
   - การเบิกจ่ายเงินไม่มีหลักฐานการจ่าย หรือหลักฐานเท็จ 
   - การใช้รถส่วนกลาง ตามระเบียบ นร. 2523 
   - การเบิกจ่ายน้ ามัน ส าหรับรถท่ีไม่ใช่รถราชการ 
   - การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 
   - การเบิกจ่ายเงินใน รพ.สต. ที่ยังไม่จ่ายเป็นเช็ค ตามระเบียบฯ 2521 
   - ค าสั่งมอบอ านาจการเบิกจ่ายเงิน จากปลัดกระทรวง ที่แก้ไข 
   - ค าสั่งมอบอ านาจอนุมัติจ่ายเงินยืมให้ ผอ.รพ.สต. (ค าสั่ง อดีต นพ.สสจ.) 
  1.5) การแจ้งผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 (เข้าตรวจ 23-27 พ.ค.59) จากกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อย่างเป็นทางการ) หน่วยรับตรวจต้องรายงานผลการแก้ไขข้อ
ทักท้วง ภายใน 45 วัน ประเด็นทักท้วงที่ส าคัญ ระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมภารกิจตามโครงสร้างองค์กร  
  2)  แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปี 2560 
  2.1) การจัดอบรม “หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการควบคุมภายในส าหรับ
ผู้บริหาร”  วันที่ 7-8 พ.ย.59 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบล โครงการโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ตามนโยบายท่าน 
รอง ประนอม ค าเที่ยง ก าชับขอเชิญผู้บริหารตัวจริง ปลัดกระทรวง เดินทางมาเปิดอบรม 
  2.2) โครงการอบรมที่กลุ่มงานบริหารและกลุ่มงานนิติการ จะด าเนินการในปี 2560 ที่ส าคัญ 
   - การประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้การกระบวนการประเมิน ITA60 
   - การอบรม “บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ( RM and IC ) 
   - การอบรม “การเสริมสร้างวินัยและกระบวนการด าเนินการทางวินัย” 
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