สำเนำรำยงำนกำรประชุมประจำเดือน
คณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผลงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนแพง
ครัง้ ที่ 11/2562 ประจำเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2562
วันที่ 31 ตุลำคม 2562
ณ ห้องประชุมต้นแพง สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนแพง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2

ชื่อ-สกุล
นายกามนิต มงคลเกตุ
นายธัชวิทย์ วงค์เข็มมา
นางลาไพพรรณ นิลสาขา
นางราเพย ทุมพิลา
นายมานิตย์ แสนเยีย
นายธฤตธนลภย์ ป้อมศิลารัตน์
นายวรงค์ บุญระมี
นายสุรเดช ฮ่อบุตร
นายชินวัตร คาหา
นายอัศจรรย์ ศรกายสิทธิ์
นางมลิทอง มัยวงศ์
นางพนิดา แสนหอม
นายเอกชัย อภัยโส
นายพัฒนชัย ศิริแข็ง
นางสาวนรินทร ราชอินทร์
นางสาวโสภิดา คาเพชรดี

ตำแหน่ง
สาธารณสุขอาเภอบ้านแพง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้มาร่วมประชุม
นางสาวขวัญตา คาพิรัง
นายอภินันท์ บุพศิริ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

หมำยเหตุ

เริ่มประชุมเวลำ 09.00 น.
ระเบียบวำระที่ 1 ประธำนแจ้งให้ทปี่ ระชุมทรำบ
๑.๑ ขอขอบคุณในความร่วมมือดาเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
๑.๑.๑ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑.๑.๒ ร่ ว มพิ ธี เ นื่ อ งในโอกาสวั นคล้ า ยวั น สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวในวันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑.๑.๓ การจัดงานประเพณีน้าตกตาดขาม ประจาปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
ณ บริเวณน้าตกตาดขาม อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตาบลนางัว อาเภอบ้านแพง
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ระเบียบวำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 10/2562
-ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562
ระเบียบวำระที่ 3 สืบเนื่องจำกกำรประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี
ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
เรื่องจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม
พิธีก่อนกำรประชุม
- มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งใหม่
1. นายประหยัด รูปคม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
2. นายเจษฎาจักกรี เชาว์ประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
3. นางสาวปฐมาภรณ์ อุดานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. นายดนัย เนวะมาตย์
หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยาสาธารณสุขชายแดนฯ
5. นางกนกพร ไทรสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
6. นายสุทธิชัย วงค์ชาญศรี
หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน
7. นางวรางคณา จันแดง
หัวหน้าสานักงานเลขานุการกิจ
- ลงนามในคารับรองปฏิบัติราชการ ประจาปีง บประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างผู้บริหารสานัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กับ ผู้อานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานในสานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครพนม ตามกรอบค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครพนม
ปีงบประมาณ 2563
๔.๑ เรื่องจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๔.๑.๑ มาตรการที่กระทรวงสั่งการเรื่องการแบนสารเคมี ๓ ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ
คลอร์ไพรีฟอส ทันที เพื่อให้มีการดาเนินการยุติการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชน
อย่างแท้จริง กระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้สานักงานสาธารณสุขจัง หวัดทุกแห่ง เร่ง ดาเนิน ยุติการใช้สารเคมีท าง
การเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิดทันที
๔.๒ เรื่องจากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๔.๒.๑ ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ 1) วันที่ 11- 13 พฤศจิกายน 2562 ถ่ายทอดแผนจากจังหวัดสู่อาเภอ มีการชี้แจงรายละเอียดแผนงาน กลวิธี
ตัวชี้วัด ของกลุ่มงานฯ ผ่านระบบ VDO Conference ขอให้ประสานผู้รับผิดชอบระดับอาเภอและ รพ.สต. เข้ารับฟัง
ตามตารางการชี้แจง 2) อาเภอส่งแผนปฏิบัติการฯ ให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติ ภายในวั นที่ 25 ธันวาคม 2562 และ
รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม
๔.๒.๒ การวิเคราะห์แผนเงินบารุง รพ.สต. จาก Planfin PCU สถานการณ์เงินบารุงคงเหลือ
ภาพรวม ปี 2562 มีเงินบารุงคงเหลือ 35.4 ล้าน เพิ่มจากปีก่อน 4.4 ล้าน ค่าใช้จ่ายจาเป็นจากข้อมูล ปี 2562
ค่าเฉลี่ยต่อแห่ง ค่าวัสดุ 38,185 บาท ค่าสาธารณูปโภค 29,859 บาท ค่าใช้จ่ายไปราชการ 21,188 บาท ค่าจ้าง
เหมา 61,502 บาท ส่วนแผนปี 2563 เงิน Fixed Cost 53,259,000 บาท สูงกว่าคานวณจัดสรรตามขนาด รพ.
สต. 5,439,000 บาท รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
4.3 เรื่องจากผู้รับผิดชอบงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
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4.3.1 การประชุม วางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) จัง หวัด
นครพนม ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนม พชอ.อาเภอบ้านแพง สรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตามประเด็น
การดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
4.3.2 สารวจเครื่องมือทางการแพทย์ และแจ้ง จานวนรายการเครื่องมือที่จะดาเนินการสอบ
เทียบ (ตามแบบฟอร์ม) ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรวบรวมส่งสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8
อุดรธานี ต่อไป
4.3.3 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ 2563 ขอเชิญ ผอ.รพ.สต ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
-ขอแจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและจะใช้เป็นแนวทางดาเนินการ
ประเมินพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนา
แก ด้วย เกี่ยวกับการดาเนินการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือค่าคาดหวัง ดังนี้
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า (ต่า
กว่าค่าเป้าหมายหรือค่าคาดหวัง) ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ) ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย ให้ดาเนินการ
ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล หรือการสั่งเลิกจ้างเนื่องจากมีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ากว่าระดับที่กาหนด
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑. ข้าราชการ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕)
และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว.๑๐ ลว. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. ลูกจ้างประจา ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕)
๓. พนักงานราชการ ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๑๙ และข้อ ๒๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๔. ลูกจ้างชั่วคราว ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงิน
นอกงบประมาณ (เงินบารุง) และหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ.๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๒๔
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
๕. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ และ ๒๔ และประกาศ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม : รับทราบปฏิบัติ
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ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุม เวลำ 11.00 น.

ลงชื่อ.............................................ผู้จดบันทึกการประชุม
( นางสาวโสภิดา คาเพชรดี)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุขสันต์ สินทา)
สาธารณสุขอาเภอบ้านแพง

