๑

สรุปมติและขอสั่งการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
ณ หองประชุมนายแพทยบัณฑิต จึงสมาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง
๑. เรื่องที่
ประธาน
แจงใหทราบ

สรุปสาระสําคัญ

1. เรื่อง ติดตามการดําเนินงานตัวชี้วัด ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีการสุมโดย
ระบบคอมพิวเตอร อําเภอ ๒๒ อําเภอ และตัวชี้วัด ซึ่งติดตาม ๔ ประเด็น คือ
๑) สถานการณเรื่องนั้นเปนอยางไร
๒) กรณี ดําเนินการสําเร็จ ใหนําเสนอปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
๓) กรณี ดําเนินการไมสําเร็จ ให นําเสนอเหตุปจจัยป ญหา อุปสรรคที่ สงผลต อ
ความไมสําเร็จ
๔) วิธีการเพื่อดําเนินงานใหสําเร็จ
2. เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการหนี้องคการเภสัชกรรม ปงบประมาณ ๒๕๖๓
จากการตรวจเยี่ยม องคการเภสัชกรรม (GPO) ของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคตางๆ รวมถึงการคางหนี้ชําระ จึงมอบนโยบายใหกระทรวงสาธารณสุข
ดําเนินการประสานการจัดซื้อและจัดระบบการเบิกจายคายาและเวชภัณฑ รวมทั้ง
แกปญหาหนี้คางจายของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบ

รพ / สสอ. ทุก
แหง
หน.กลุมงาน

สสจ.
รพ.
สสอ. ทุกแหง

ขอสั่งการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :ใหผูอํานวยการโรงพยาบาลทุก
แหงตรวจสอบหนี้องคการเภสัชของโรงพยาบาล และดําเนินการใหเรียบรอยตาม
กําหนดเวลา
3. การติดตามรายงานฐานขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupation and
รพ / สสอ. ทุก
Environment Health Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม ในระยะเวลาที่กําหนด
แหง
ตามหนังสือที่ ศก 0032.012/ว5297 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ใหแตละอําเภอ
จัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupation and Environment Health
Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม ตามแบบสํารวจที่แนบใหทุกอําเภอดําเนินการใหแลวเสร็จ
และจัดสงขอมูลถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทาง E-mail :
envocc_ssk@hotmail.com ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ยังมีบางอําเภอไม
ดําเนินการสงขอมูลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ขอสั่งการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
๑. ผูบริหารทุกทานเมื่อมอบหมายภารกิจใหผูใตบังคับบัญชาแลวใหกําหนดวัน
สิ้นสุดทุกครั้ง จะทําใหสามารถสงงานไดทันเวลา
๒. เมื่อผูใตบังคับบัญชาดําเนินการแลวและมีแนวโนมดําเนินการไมแลวเสร็จตาม

๒
เรื่อง

สรุปสาระสําคัญ

ผูรับผิดชอบ

กําหนดใหมีการรายงานความกาวหนาตอผูบังคับบัญชาทราบทันที
๓. กรณีบคุ ลากรที่สงงานลาชา หรือทําผิดพลาดซ้ําหลายครั้งควรมีการตักเตือน
4. เรื่อง อสม.กับพิษสุนัขบา
สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปนองคประธาน โครงการ “สัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี” และผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษไดหารือแนว
ทางการดําเนินงานกับนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด โดย ขอใหเรื่องพิษสุนัขบาเปนหนึ่งใน
ความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดวย

รพ / สสอ. ทุก
แหง

ขอสั่งการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
มอบหมาย
๑. กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ รวบรวมกิจกรรมรณรงคสําคัญราย
เดือน เพื่อจัดทําปฏิทินการรณรงคใหญรายเดือน โดยใหนําเขาสูวาระการประชุม
อาสาสมัครสาธารณสุขทุกเดือนเดือนละหนึ่งเรื่อง และมีการเปลี่ยนปายรณรงคทุกเดือน
๒. ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกเดือน และใหนําเรื่องพิษสุนัขบาเขาวาระการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขในเดือน
มากราคม ๒๕๖๓
๕. เรื่อง วาระจังหวัดศรีสะเกษ โดยผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษไดรวบรวมเรื่องสําคัญ
จากทุกกระทรวง เพื่อกําหนดเปนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นที่เกี่ยวของดาน
สาธารณสุข ดังนี้
1) พอ.สว.
2) TO BE NUMBER ONE
3) พชอ.
4) การกําจัดสิ่งปฏิกูล โดย ใหทุกองคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่
5) จังหวัดศรีสะเกษไมกินปลาราดิบ
๖. เรื่อง การลดอุบัติเหตุจากการจราจร ในชวงเทศกาลปใหม
ใหผูบริหารทุกแหงประสานถึงบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน
ชวยสอดสองดูแลสถานการณที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ เมื่อพบเหตุการณเสี่ยง
สามารถโทรแจง ๑๙๑ ไดทันที

รพ / สสอ. ทุก
แหง

รพ / สสอ. ทุก
แหง

๓
เรื่อง

สรุปสาระสําคัญ

๗. เรื่อง การทะเลาะวิวาทของวัยรุนในพื้นที่โรงพยาบาล
จากกรณี ที่ บ างโรงพยาบาลเคยมี เ หตุ ก ารณ ท ะเลาะวิ ว าทของวั ย รุ น ในพื้ น ที่
โรงพยาบาล ซึ่งมีแนวโนมเสี่ยงตอการเกิดทะเลาะวิวาทซ้ําอีก ผูบริหารโรงพยาบาลทุก
แหงสามารถทําหนังสือประสานไปยังสถานีตํารวจเพื่อขอความรวมมือใหตํารวจมาดูแล
ความสงบในพื้นที่โรงพยาบาลตลอดเวลา และใหทุกสถานบริการติดปาย “การทะเลาะ
วิวาทในโรงพยาบาลจนเปนเหตุใหทรัพยสินของทางราชการเสียหายเปนความผิดอาญา
แผนดิน ตองระวางโทษจําคุก ๕ ป ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท” ที่หนาโรงพยาบาล และหนา
หองฉุกเฉิน

๒. การ
ติดตามงาน

๘. เรื่อง การโยกยายขาราชการ
๑) นายสํารวย เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู ยายมาเปน รองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
๒) นายสมชัย คลายทับทิม ผูตรวจราชการ กรมการปกครอง ยายมาเปน รองผูวาราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ
๒.๑ เรื่อง การพัฒนาระบบสงตอขอมูล และดูแลผูปวยที่บาน โดย โปรแกรม COC
การดําเนินงานคุณภาพการเยี่ยมบาน จังหวัดศรีสะเกษมีเปาหมายที่ใหการดําเนินงาน
ผานเกณฑคุณภาพที่กําหนดกลาวคือ ภาพรวมการตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๘๐ การออก
เยี่ยมคุณภาพกลุม ๑ และ ๒ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ การออกเยี่ยมคุณภาพกลุม ๓ และ ๔
ครบรอยละ ๑๐๐ และการติดเชื้อหรือเกิดภาวะแทรกซอนไมเกินรอยละ ๕
ขอสั่งการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
โปรแกรม COC มี เ พื่ อ ติ ด ตามดู แ ลผู ป ว ยที่ บ า นหลั ง จากการเข า รั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาล จากขอมูล จะเห็ นไดวา บางอํ าเภอไม มีขอมู ลผลการดํ าเนินงาน ขอให
สาธารณสุขอําเภอทุกแหงตรวจสอบการเยี่ยมบาน การบันทึกขอมูลรายโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และติดตามการดําเนินงานและการบันทึกขอมูล

ผูรับผิดชอบ

รพ / สสอ.
ทุกแหง

รพ / สสอ. ทุก
แหง
หน.กลุมงาน
สสจ.
รพ.
สสอ. ที่
เกี่ยวของ

๔
เรื่อง

สรุปสาระสําคัญ

ผูรับผิดชอบ

๒.๒ เรื่องการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีคําสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4999/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕62 และยกเลิก
คําสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ๔๐๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคําสั่งจังหวัด
ศรีสะเกษ ที่ ๑๐๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีการแก ไขเพิ่ มเติมอํานาจ
หนาทีข่ องสวนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น เรื่องการจัดซื้อจัดจางและการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง ในวงเงินเทาเดิม คือ
1.การแตงตั้งเจาหนาที่
๒.การแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่
๓. การมอบหมายใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
๔. การใหความเห็นชอบของแผนจัดซื้อจัดจางประจําป
๕. การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป
๖. การจําหนาย การจายโอน และอื่นๆที่เกี่ยวกับพัสดุ
ทั้งนี้ เป นการมอบอํานาจใหผูบ ริหารทุกระดับ ตั้ งแตนายแพทย สาธารณสุ ข
จังหวัดศรีสะเกษ ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

สสจ.
รพ.
สสอ. ที่
เกี่ยวของ

ขอสั่งการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ :
ใหโรงพยาบาลทุกแหง สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอรายงานการจําหนายพัสดุให
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (กลุมงานบริหารทั่วไป) ทราบทุกป
๒.๓ กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด
๑) การเขารวมคาย DANCERCISE ระดับประเทศ และการเขารวมประกวด
การแขงขัน TO BE NUMBERONE TEEN DANCERCISE THAILAND
CHAMPIONSHIP 2020 ระดับประเทศ
๑.๑ การเขารวมคาย DANCERCISE ระดับประเทศ
จังหวัดศรีสะเกษ สงทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 เขาคายระดับประเทศ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑
มกราคม ๒๕๖๓ ณ วังรี รีสอรท จังหวัดนครนายก จํานวน ๒ ทีม ไดแก
๑) ทีม Yes! I Like โรงเรียนบานกานเหลือง อําเภอเมืองศรีสะเกษ
๒) ทีม The BSD โรงเรียนละทายวิทยา อําเภอกันทรารมย
๑.๒ การเขารวมประกวดการแขงขัน TO BE NUMBERONE TEEN
DANCERCISE THAILANDCHAMPIONSHIP 2020 ระดับประเทศ
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ส ง ที ม Dancercise
ซึ่ ง เป น ตั ว แทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเขาประกวดTO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2020ระดับประเทศ ระหวางวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ณ หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป กรุงเทพมหานคร จํานวน ๓ ทีม ไดแก
๑) รุน Junior ไดแกทีม Boss Za โรงเรียนบานกานเหลือง อําเภอเมือง
ศรีสะเกษ
๒) รุน Pre-Teenage ไดแก ทีม Yes! I Like โรงเรียนบานกานเหลือง

สสจ.

๕
เรื่อง

สรุปสาระสําคัญ

อําเภอเมืองศรีสะเกษ
๓) รุน Teenage ไดแก ทีม The BSD โรงเรียนละทายวิทยา อําเภอ
กันทรารมย
๒) การเขารวมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดศรีสะเกษ สงชมรม TO BE NUMBER ONEเขารวมการประกวดผลงาน
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพลู แ มน ขอนแก น ราชา ออคิ ด จั ง หวั ด ขอนแก น
รายละเอียดดังนี้
๒.๒.๑ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
๑) โรงเรียนกันทรลักษวิทยา
๒) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
๓) โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๒.๒.๒ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา
๑) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
๒) วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย
๒.๒.๓ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมูบานชุมชน
ขอสั่งการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๑. มอบหมายใหกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุม
Conference เพื่อทบทวนความเขาใจการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE
๒. ทานสาธารณสุขอําเภอติดตามการสงรายงาน
๓. ใหสาธารณสุขอําเภอนําเขาที่ประชุม คปสอ. ทุกเดือนและนําเขาที่ประชุมกํานัน
ผูใหญบานทุกเดือน (รวมทั้งเรื่องไขเลือดออก และงานบุญปลอดเหลา)

(ลงชื่อ) นวลจันทร สายวงศ
ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนวลจันทร สายวงศ )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(ลงชื่อ )

นางลําพูน วรจักร
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางลําพูน วรจักร)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

ผูรับผิดชอบ

