สรุปวาระการประชุมประจาเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 / 2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. นายอลงกต ตังคะวานิช ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
2. นายวสิทธิ์ ขนันไพร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นางสาวอุไรวรรณ อุพันทา
นักวิชาการสาธารณสุข
4. นางสาวจิราภรณ์ อุไรสาย
นักวิชาการสาธารณสุข
5. นางสาวสัญญา พลพวก
นักวิชาการสาธารณสุข
6. นางสาวจิตราพร เรือนเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุข
7. นางสาวสิวินีย์ กูนแก่นจันทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
8. นายวีระพงค์ ผาปรางค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9. นางสาวพัชรี สมบรูณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
10. นางนวลนิจ ธีวันดา
ผอ
.รพ.สต. บัวเทิง
11. นางนลรัตน์ ชูรัตน์
ผอ
.รพ.สต. บุ่งมะแลง
12. นายปิยะศักดิ์ ก้อนศิลา
ผอ
.รพ.สต. แก่งโดม
13. นางเวธกา สุภักดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
14. นางน้าผึ้ง เข็มเพชร
จพ
.ทันตฯ ชานาญงาน
15. นายอภิรักษ์ ศรชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
16. นางสาวภัทรา พลสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
17. นางสาวยุภาวรรณ คณะพันธ์ จพ
.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
18. นางเกวลิน ทองเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
19. นายอุทัย เอื้อพัฒนาพานิชย์ เภสัชกรปฏิบัติการ
20. นางลัดดา ไพเราะ
พนักงานพิมพ์
21. นางสาวธณัทอร ยิ่งยืน
จพ
.ทันตฯ ปฏิบัติงาน
22. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สวนมา
จพ
.สาธารณสุขชานาญงาน

กลุ่มงานบริหาร
1.เรื่องจากที่ว่าการ ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
1 ร.ท. วรพงษ์ นนทิจันทร์ สัสดีอาเภอ
2 นายสราวุธ เขมะสมบรูณ์ ปลัดอาเภอ
ข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการฯ เรื่องแผนปฏิบัติงานของจิตอาสาทุกสัปดาห์
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง รวมน้าใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานประจาปี วันที ๒๙ ธันวาคม ๖๐ ถึง
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามที่ว่าการฯ หลังเก่า
เรื่องขอความอนุเคราะห์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต วันที่ 12 ธันวาคม 60 เวลา 08.00 น เป็นต้นไป
เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) วันที่ 19 ธันวาคม 60 เวลา 08.00 น เป็นต้นไป
2.งานการเงิน
กาหนดการส่งงบทดลองประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 ส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
รายงานการเงินที่ ต้องส่งฝ่าย
1. รายงาน 407 ณ วันที่ 31 ของทุกเดือน
2.สาเนาสเตทเม้นธนาคารทุกสิ้นเดือน
3.รายงาน 404
หลังจากส่งงบทดลองมาแล้วห้ามแก้ไขรายงานใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากหลังที่ระบบดึงงบแล้วจะไม่ให้การ
ปรับปรุงแก้ไขงบ หากจะมีการแก้ไขงบทดลองขอความร่วมมือให้แจ้งฝ่ายก่อนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงบัญชี
หรือส่งงบขึ้นเว็บไซต์ใหม่
แจ้งการโอนเงิน
1.
แจ้งเงินโอนค่าตอบแทน อสม. ค่าตอบ อสม. จังหวัดโอน เดือน ตุลาคม 2560 ให้ แล้ว ฝ่ายจะ
ดาเนินการโอนให้ รพสต. ภายในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
2.
เงินโอน Fixedcost ไตรมาส ที่ 1/2561 รพ.แจ้งจะโอนให้ภายในสัปดาห์หน้า เนื่องจากการเงิน ติด
ประชุม ที่ กทม.ถึงวันที่ 14 ธ.ค.60 และ การเงินอีกลาคลอด
3.
ฎีกาเงินงบประมาณที่ออก พสต.ประจาเดือนตุลาคม 2560 ค่ารักษาพยาบาล
4.
นางสุพัฒษร ท้าวด่อน นางณวรัณย์ฑิตมากุล ฝ่ายจะดาเนินการโอนให้
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
5.
การลงข้อมูลระบบซื้อจ้างภาครัฐ ตามพรบ. 2560 ฝ่ายขอนัดประชุม การลงข้อมูลระบบซื้อจ้าง
ภาครัฐ ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยเชิญวิทยากรจากจังหวัดมาให้ความรู้เจ้าหน้าที่พัสดุ ขอให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ เตรียมเอกสาร ที่มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงข้อมูล เข้ามาด้วย
ไฟล์ระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 60 วิธีการลง EGP ทุกขั้นตอน ฝ่ายจะส่งไฟล์เข้าเมลล์เจ้าหน้าที่พัสดุ
รับผิดชอบงานของแต่ละ รพสต.
การจ่ายเงินสมทบสมประกันสังคม ปีงบประมาณนี้เริ่มจ่ายผ่านระบบอินเตอร์ หักผ่านบัญชีธนาคารให้เสร็จ
ภายใน เดือนเมษายน 2561 วิธีการลงข้อมูลฝ่ายได้ประสานเจ้า

กลุ่มงานวิชาการ
1. งานพัฒนายุทธศาสตร์





แผนนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน แนปไฟล์ นิเทศ 1/2561
รายงานงบค่าเสื่อมปี 2561 ติดตามความก้าวหน้า แนปไฟล์ .. ค่าเสื่อม 61
ผลการจัดประเมิน Ranking รอบ 2/2560 แนปไฟล์… R2pdf
ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ปี 2561 ตามไตสมาส แนปไฟล์ แผน ปี 61

2. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
-ชมรม อสม.จังหวัดอุบลราชธานี
ขอความร่วมมือ อสม.ทุก รพ.สต. ซื้อเสื้อ อสม.จิตอาสา เป็นเสื้อ
โปโลสีกรมท่า ตัวละ ๒๐๐ บาท แบบเสื้อ ขนาดไซด์เสื้อ แบบรายชื่อการสั่งจองเสื้อ ตามหนังสือ สสอ.ที่
อบ.๒๔๓๒/ว.๔๗๙
ลว. ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้สั่งจองรอบที่ ๓ ได้ภายในวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมส่งเงินด้วย
-เงินค่าป่วยการ อสม. ประจาเดือนตุลาคม
– ธันวาคม ๒๕๖๐ กรม สบส. จะจ่ายผ่าน สสจ. และ
สสอ. แบบเดิมก่อน ขณะนี้เงินประจาเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ มาถึง สสจ.แล้ว คาดว่าอาทิตย์หน้าจะถึงอาเภอ
(จนท.สสจ.อุบลราชธานีเป็นคนบอกมา) และโอนให้พื้นที่โดยเร็ว
-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)
มีสื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ และโปสเกอร์ แจกให้ รพ.สต.ทุก
แห่งๆ ละ ๑ ชุด ขอให้ทุกแห่งเซ็นชื่อรับได้ที่ธุรการ (คุณพัชรีครับ)
- ในวันเสาร์ที่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจาจังหวัดอุบลราชธานี และพระราชทานของที่ระลึกฯ ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ จ.อุบลราชธานี ขอให้ผู้มีรายชื่อรับเข็มและของที่ระลึกไปรายงานตัวในเวลา ๑๓.๐๐ –
๑๔.๐๐ น. เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มและของที่ระลึกต่อไป
3.กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนตุลาคม2560แนปไฟล์ …..Excel
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 รายงานการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านโปรแกรม ubonsystem ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560แนป


ไฟล์….. excel
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
1. งานควบคุมโรค



สถานการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่ (ไอกรน ไข้เลือดออก) แนบไฟล์…. pptx..
เป้าหมาย TB

จานวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงTB

รพ.สต.

โรค
หลอด
เลือด
สมอง

Stroke

ติดบ้านติดเตียง

มะเร็งตับ

มะเร็ง
ปาก
มดลูก

รพ.สต.บ้านโคกสมบูรณ์

2

2

0

4

รพ.สต.บ้านแก่งโดม

2

2

10

รพ.สต.บ้านคานกเปล้า

1

1

รพ.สต.บ้านบุ่งมะแลง

2

รพ.สต.บ้านสว่าง

มะเร็ง
เต้านม

ไต

COPD

รวม

เป้าหมาย

4

6

178

10

206

100

0

0

2

120

6

142

100

33

1

0

2

183

11

232

150

2

25

0

1

3

245

23

301

200

2

2

56

1

1

8

454

36

560

250

รพ.สต.บ้านคาโพธิ์

1

1

2

2

0

1

56

5

68

65

รพ.สต.บัวเทิง

1

1

24

2

0

1

122

3

154

135

รวม

11

11

150

10

6

94

1663

1000

23 1358

2. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ





แจ้งผลการดาเนินงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2561 (รายละเอียด
แนบ ไฟล์ )
แจ้งแนวทางการดาเนินงาน HBP ปีงบประมาณ2561 (รายละเอียดแนบ ไฟล์ )
แจ้งรายชื่อเป้าหมายการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (รายละเอียดแนบ ไฟล์ )

3.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 สรุปผลงานตัวชี้วัดประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ แนปไฟล์ Excel
4.งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


การตรวจเฝ้าระวังอาหารและน้าตามที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรชุดตรวจ โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียให้แต่ละอาเภอ สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์ ขอความร่วมมือสารวจ
ร้านอาหารในเขต รพ.สต.ของท่าน เพื่อที่จะทาแผนออกตรวจประเมินร้านอาหาร ให้แล้วเสร็จ




ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปนเปื้อนมากับหารหารและน้าดื่ม และ
จะมีการออกตรวจประเมินร้านอาหารแผงลอย ในเขตพื้นที่ ทุกตาบล โดยจะสุ่มตรวจ ตาบลละ
๒ ร้านอาหาร
ขอความร่วมมือให้ รพ.สต.ทุกแห่งตาเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินรับรอง Geen&
Clean Hospital พร้อมส่งแบบประเมินดังกล่าวมาที่ สสอ.ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ขอส่งเอกสารข้อมูลสารวจสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี ๒๕๖๑

5. งานทันตสาธารณสุข
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.
จะเสด็จเยี่ยม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และราษฎรพร้อมทั้ง
พระราชทาน ของที่ระลึก แก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจาจังหวัด
อุบลราชธานี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ตาบล
ขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health
Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) ดังรายละเอียด แนป
ไฟล์ ….. pdf…

ผูบ้ นั ทึก น.ส. อุไรวรรณอุพันทา ยุทธศาสตร์
ผู้รับรองการประชุม : นายอลงกต ตังคะวานิช ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ

