รายงานการประชุมชี้แจง มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี
ครั้งที่ 3/๒๕๖๓
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
***********************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสังวรณ์ เสนวรคำศรี สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี
2. นายฐนกร คำหารพล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางจิตนา สารีบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นาข่า
4. นายวัลลภ รินรุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โนนตูม
5. นายคำผล วงษ์สุริยา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.นากว้าง
6. นางอัมพร เชาว์วัลลิ์
จพ.สาธารณสุขอาวุโส
รพ.สต.สามพร้าว
7. นายณัฐดนัย หาญกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองใส
8. นายสมชาย โคตรติ
จพ.สาธารณสุขอาวุโส
รพ.สต.หนองนาคำ
9. นางนิตยา สารีโท
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองขอนกว้าง
10. นางอมราภรณ์ พุทโธ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โนนสูง
11. นายสมเกียรติ สมศรีมี
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.แม่นนท์
12. นายสุวัช ชาอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองตะไก้
13. นางสาวสุดารัตน์ คำวิชา
14. นายเฉลิมพล ฉิมพา
จพ.สาธารณสุขอาวุโส
รพ.สต.ปากดง
15. นายสราวุธ นาแฉล้ม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองไฮ
16. นายสมคิด สองจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โสกน้ำขาว
17. นางนิตยา ดวงจำปา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.โคกสะอาด
18. นางเพียงใจ บุตรจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.นาดี
19. นายสิรภพ ปัญญาใส นั
กวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านเลื่อม
20. นางชนามน จันทะศรี
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.จำปา
21. นางอมร คำทะริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เชียงพิณ
22. นางปณิภาณ์ ทองแถม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เชียงยืน
23. นางศิริธนา เมืองภู
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.หมูม่น
24. นายชัยยุทธ คลืน่ แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านตาด
25. นายพิพฒ
ั น์ สนธิมลู นั
กวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ผ่านศึก
26. นางทัศนีย์ ถาวงษ์กลาง
จพ.สาธารณสุขอาวุโส
รพ.สต.หนองบัว
27. นายสมชาย รัตนวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านจัน่
28. นายชัยณรงค์ พรหมโสภา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.กลิ้งคำ
29. นายวีระพงษ์ ไชยประสงค์สุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.กุดสระ
30. นางอารมณ์ พาไธสงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านขาว
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอบคุณชุดสแกนไข้,ปฐมพยาบาลกิจกรรมรับเสด็จสมเด็จพระพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุ มารี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคมและท่าอากาศยาน
กองบิน 23 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
2. ขอบคุณชุดสแกนไข้,ปฐมพยาบาลกิจกรรม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จในพิธีเททอง
หล่อฉัตรพระเจดีย์ชั้นที่ 1 ณ วัดเกษรศีลคุณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน
2562 ถึงวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
3. ขอบคุณหน่วยปฐมพยาบาลทุก รพ.สต.ร่วมกิจกรรมวันเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 1 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๓ วันที่ 7 พฤศจิกายน 256๒ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม ........เห็นชอบ.............
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 เรื่องจาก สสอ.เมืองอุดรธานี
3.1.1 เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน QOF
มติที่ประชุม ..................รับทราบ..............................
๓.๒ เรื่องจากคุณฐนกร คำหารพล
1) รายงานค่า HI CI ทุกสัปดาห์ทำทุกวันพฤหัส
2) คุณภาพบัญชี
3) การจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม 63
4) 506 Dashboard
5) งานข้อมูล PP fee schedule
6) การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้าน
มติที่ประชุม ..................รับทราบ.......................................

-๓ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องจาก สสอ.เมืองอุดรธานี

๑) วินัยและระเบียบราชการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒) พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆเกี่ยวกับการเงินการคลัง
๔) ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานการตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT)
๕) มาตรการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนทุกรูปแบบ และ การดำเนินงาน
โครงการชมรมจริยธรรม (STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต)
6)วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของภารกิจหลักและภารกิจ
สนับสนุน
มติที่ประชุม ....................รับทราบ...................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องการจัดวิ่งทดสอบ สมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขสังกัด สสอ.เมืองอุดรธานี
วันที่ 9 -10 มกราคม 2563
มติที่ประชุม ....................เห็นชอบ...................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 เรื่อง นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่....7...เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม ....................เห็นชอบ...................................
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางประมัยพร คำศรี)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฐนกร คำหารพล)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสังวรณ์ เสนวรคำศรี)

สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี
วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒562

