
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ CUP Board เครือข่ายบริการสุขภาพยางสีสุราช 
ครั้งที่ 2/2564 

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 1๓.๓0 น. – 1๖.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลยางสีสุราช 

............................................................... 
รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายภาคภูมิ  อินทร์ม่วง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช ประธานกรรมการ 
2. นายยุทธศาสตร์  แก้ววิเศษ  สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุดตา  เสนารินทร ์  จพ.สาธารณสุขอาวุโส   กรรมการ 
4. นางสาวทิพาพร  ยอดญาติไทย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
4. นางพรรณี  ยอดญาติไทย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          กรรมการ 
5. นางนิจพร  สว่างไธสง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ 
6. น.ส.อัจฉรา  มีดวง   เภสัชกรชำนาญการ           กรรมการ 
7. น.ส.ปฏิมาวดี  มูลวงศ ์   ทันแพทย์ปฏิบัติการ           กรรมการ 
8. น.ส.สุภาพร  ปัญญาวงษ์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   กรรมการ 
9. นางอรุณรัตน์  แก้วพะเนาว์     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          กรรมการ 
10. นายยุทธิชัย  วรรณกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      กรรมการ 
11. นายดนัย  ยอดญาติไทย  ผอ.รพ.สต.สุขสำราญ   กรรมการ 
12. นางธันยนันท์  ศิริจินดาวุฒิ  ผอ.รพ.สต.เหล่าหมากคำ   กรรมการ 
13. นายวิทยา  หนองแบก  ผอ.รพ.สต.พังคี    กรรมการ 
14. นางอารีภรณ์  โพธิบัติ  ผอ.รพ.สต.ดงแคน   กรรมการ 
15. นางสาวศิริมา  รินทะราช  ผอ.รพ.สต.บุ่งง้าว    กรรมการ 
16. นายนพภรณ์  งีบส่อม  ผอ.รพ.สต.หนองแวง   กรรมการ 
17. นายรัชชานนท์  คำหล้าแก้ว  ผอ.รพ.สต.ป่าโพธิ์   กรรมการ 
18. นางภัสมร  ดีมาก   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางชญาณิศา  ปินะถา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายช่ือกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
1. นางอะนุตย์ ปุริสังข ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          ติดราชการ 
2. นางชวัลลักษณ์  รัตนสิงหา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          ติดราชการ 
3. นางนิภาวรรณ  อินทร์สิงห์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          ติดราชการ 
4. นางประครอง  ประกิระนะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          ติดราชการ 
5. นางมยุรฉัตร  อุทปา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ติดราชการ 
6. นางสาวณัชชานันท์  จันบดุสี  จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน ติดราชการ 
7. นางเยาวพัชร  รัฐหนองขี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          ติดราชการ  
8. นางวรางคณา  หงส์สีทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          ติดราชการ              
9.  นางทัศน์ดาว  มะลิรัมย์  ผอ.รพ.สต.ดงจาน   ติดราชการ 
10. นางกาญจนา  จันทะนุย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      ติดราชการ 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวหยกฟ้า  ศิลป์ศิริวานิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2. นางสาวกชพรรณ   กระต่ายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นายสิทธิสันต์  พุทธบาล  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
4. นางสาวสาวิตรี  พรมกุล  จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 1๓.๓0 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธาน/ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน 
นายแพทย์ภาคภูมิ  อินทร์ม่วง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช 

1. กำหนดการ แผนการออกนิเทศและตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 cup ยางสีสุราชจะออกนิเทศในระหว่าง
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 

2. ให้ทุกจังหวัดเปิด EOC เพ่ือ 
1) ติดตามและประเมินสถานการณ์ของจังหวัด 
2) เตรียมความพร้อม รพ. เวชภัณฑ์ แลป และเจ้าหน้าที่ทำการรักษา 
3) เฝ้าระวังรายปอดบวมและ ARI ตามเกณฑ์กองระบาดอย่างเคร่งครัด 
4) อสม.เคาะประตูบ้านแจ้งข่าวประชาชน และขอความร่วมมือ 
5) สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชน และขอความร่วมมือ 
6) เปิด Call center ให้กลุ่มเสี่ยงรายงานตัว 
7) แนะนำมาตรการต่างๆต่อประคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
8) การกำกับให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ 

 3. การเตรียมมรับนิเทศ KPI รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ให้ PM ทุกท่านจัดทำ One page สรุปผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และโอกาสในการพัฒนา ในรูปแบบของ Six building Box หรือ SIM3  วันที่จะนำเสนอจะ
กำหนดอีกทีในไลน์กลุ่ม  
 4. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผน Action plan จัดทำขออนุมัติโครงการและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี เพ่ือให้การเบิก-จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นในปีงบ 
 

รองประธาน 
นายยุทธศาสตร์  แก้ววิเศษ   สสอ.ยางสีสุราช 

1. ข้าราชการใหม่สังกัด สสอ.ยางสีสุราช 
 1) นายดนัย  บุญมี  ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 2) น.ส.สายฝน  โทนหงส์สา ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 3) น.ส.มณีรัตน์  สุบุญมี  ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 

  4) เจ้าหน้าที่ใหม่ นายรัตนากร  แก้วแสนหล่อ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข 
 2. มอบหมายหน้าที่การงานให้รับผิดชอบตามคำสั่ง สสอ.ที่ 62/2563 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2563 
 3. ผู้อำนวยการ กศน. ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ คือ นางนิ่มอนงค์  ใจสุภาพ ย้ายมาจาก อ.ท่าตะเกียบ  
จ.ฉะเชิงเทรา ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม 
 4. เลือกตั้งสมาชิก อบจ. 20 ธันวาคม 2563 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นกลางทางการเมือง และขอความ
ร่วมมือให้ทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ครบ 100% 



 5. งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2564 ณ 
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมซื้อสลากกาชาด ร่วมเดินแบบผ้าไทย 
และสนับสนุนของรางวัล โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราชภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
 6. เทศกาลปีใหม่เชิญชวนให้ จัดหา/จัดซื้อของขวัญปีใหม่เป็นสินค้า OTOP / สินค้าพ้ืนเมือง เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน 
 7. โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุขปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข “คนไทยทุกครอบครัว มี
หมอประจำตัว 3 คน” ประกอบด้วย  

- หมอคนที่ 1 คือ อสม. ทำหน้าที่เป็นหมอประจำบ้าน โดยวางแผนการทำงานของ อสม. ใหม่ แบ่งเขตการ
รับผิดชอบ อสม.  1 คน รับผิดชอบประชาชน 8- 15 หลังคาเรือน ให้การดูแลเบื้องต้น ทำหน้าที่หลักเชื่อมประสาน
กับหมอคน 2 และหมอคนที่ 3 

- หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการปฐมภูมิ ทั้ง รพ.
สต., PCC, คลินิกชุมชนอบอุ่น ครอบคลุมบุคลากรทุกสาชาวิชาชีพทั้งพยาบาล เภสัชกร นักสาธารณสุขชุมชน และ
วิชาชีพอ่ืนๆ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ไม่ว่าจะวิชาชีพใดก็ตามรับผิดชอบประชากร 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน 
นอกจากมีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแล้ว ยังต้องเชื่อมต่อประสานงานกับ อสม.  

- หมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว หมายถึงบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ที่ผ่านการเทรนเวชปฏิบัติ
ครอบครัว (FamMed) โดยกำหนดให้หมอ 1 คน รับผิดชอบประชากร 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล ต้องประสาน
เชื่อมต่อกับหมอคนที่ 1 และ 2 อย่างใกล้ชิด นอกจากดูแลผู้ป่วยแล้วต้องดูแลและทำให้หมอคนที่ 1 และ  2 มี
ความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น 
 8. การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 โซน  
  1) โซนเหนือ ประกอบด้วยโกสุมพิสัย/เชียงยืน/ชื่นชม/กันทรวิชัย/กุดรัง 
  2) โซนกลาง ประกอบด้วย เมือง/แกดำ/บรบือ/วาปีปทุม 
  3) โซนใต้ ประกอบด้วย พยัคฆภูมิพิสัย/ยางสีสุราช/นาเชือก/นาดูน 
 กรรมการอำเภอละ 7 คน ประกอบด้วย ท่าน สสอ./ผช.สสอ. 2 คน/ผอ.รพ.สต.(คุณอารีภรณ์  โพธิบัติ)/
ตัวแทนพยาบาล(คุณจินตนา  วงษ์อุดทา)/หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม/หน.กลุ่มการพยาบาล รพ.ยางสีสุราช 
ได้มีการส่งรายชื่อดังกล่าวไปยัง สสจ.มค.เพ่ือทำคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ รพ.สต.ที่จะต้องเตรียมรับ
ประเมิน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.โนนรัง รพ.สต.เหล่าหมากคำ รพ.สต.ดงแคน รพ.สต.สุขสำราญ และ รพ.สต.พังคี 
 9. สถานการณ์โควิด-19 จากผลการสอบสวนโรค พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ 
  1) เชียงใหม่ 3 คน 
  2) เชียงราย - พบที่เข้ามา 3 คน 
    - พบใน LQ 3 คน 
    - พบติดเชื้อในประเทศ 1 คน ( 2 ธ.ค. 63) 
  3) พะเยา 1 คน 
  4) พิจิตร 1 คน 
  5) กรุงเทพฯ 1 คน 
  6) ราชบุรี 1 คน 
  อำเภอยางสีสุราช เตรียม SEAL TERM ให้พร้อมรับสถานการณ์ การสอบสวน/ควบคุมโรค ใช้อำนาจ 
พ.ร.บ.ควบคุมโรค สั่ง HQ 3 โซน ดังนี้ 
  - โนนรัง/สุขสำราญ/หนองแวง/หนองบัวสันตุ 
  - พังคี/ดงจาน/ดงแคน/บุ่งง้าว 
  - รพ.ยางสีสุราช/เหล่าหมากคำ/ป่าโพธิ์ 



 
ระเบียบวาระท่ี  2  วาระรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

รับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม  2563 ครั้งที่ 1/64 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 
มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืน ๆ  
3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (คุณสุดตา  เสนารินทร์) 
 3.1.1 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง  

เปรียบเทียบข้อมูลตามดัชนีชี้วัดทางการเงิน ประจำไตรมาสที่  1  ปีงบประมาณ  2564   
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลขนาด 30  เตียงในจังหวัด  

เดือนพฤศจิกายน  2563  
รายการ ค่ามาตรฐาน เดือน พฤศจิกายน 2563  

      ยางสีสรุาช นาเชือก นาดนู  

1 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  Current  
Ratio  (เท่า)   >   1.50 2.83 1.74 2.05  

2 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  Quick  
Ratio  (เท่า)   >  1.00 2.43 1.66 1.93  

3 
อัตราส่วนเงินสดและรายการ
เทียบเท่า  Cash  Ratio  (เท่า)   >  0.80 2.1 1.49 1.42  

4 
เงินทุนหมุนเวียนสุทธ ิ (Net 
Working  Capital)   

                  
24,984,242.15  18,001,161.21 21,556,585.56  

5 

อัตรากำไรสุทธิ  (รวมคา่เสื่อมราคา
และค่าตัดจำหนา่ยทั้งหมด)  Net  
profit  Margin   1% 53.20% 39.34% 24.55%  

  
 (include  deprecation  and  
amortization)          

 

สรุปสถานการณ์การเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จากตาราง  ดังนี้     
1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน Current Ratio ของโรงพยาบาลยางสีสุราชเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 2.83  
เท่า เมื่อเทียบโรงพยาบาลใกล้เคียงรพ.ยางสีสุราชจะสูงกว่าโรงพยาบาลนาเชือก 1.09 เท่า และสูงกว่าโรงพยาบาลนา
ดูน 0.78 เท่า แสดงว่ารพ.ยางสีสุราช มีสภาพคล่องอยู่ในระดับดี     
2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว Quick Ratio ของโรงพยาบาลยางสีสุราชเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 2.43 เท่า  
เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลใกล้เคียงอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วของรพ.ยางสีสุราช จะสูงกว่า รพ.นาเชือก 0.77 เท่า   
และเม่ือเทียบกับโรงพยาบาลนาดูนโรงพยาบาลยางสีสุราชจะสูงกว่านาดูน 0.50 เท่า   
3. อัตราส่วนเงินสดและรายการเทียบเท่า Cash  Ratio ของโรงพยาบาลเดือนพฤศจิกายน 2563 เท่ากับ 2.10  
เท่า  เมื่อเทียบกับรพ.ใกล้เคียง อัตราส่วนเงินสดของโรงพยาบาลยางสีสุราชจะเท่ากับ รพ.นาเชือก 0.61 เท่า และสูง
กว่าโรงพยาบาลนาดูน 0.68 เท่า แสดงว่าความสามารถในการชำระหนี้ด้วยเงินสดของ รพ.อยู่ในระดับดี  
4. เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ  (Net Working Capital) ของโรงพยาบาล 24,984,242.15 บาท สูงกว่าโรงพยาบาลนา
เชือกและสูงกว่าโรงพยาบาลนาดูน     
5. อัตรากำไรสุทธิ (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทั้งหมด) สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสบ
ผลกำไรจากการดำเนินงาน     



ล ำดบัท่ี ประเภทเจำ้หน้ี เจำ้หน้ีคงเหลือยกมำ รับเจำ้หน้ี จ่ำยช ำระหน้ี คงเหลือ

1         ยา 3,795,423.94            715,701.58         375,364.50        4,135,761.02     

2         คา่วสัดุการแพทย์ 371,017.10               482,079.00         61,600.00          791,496.10         

3         วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 925,193.28               408,405.00         470,935.90        862,662.38         

4         วสัดุอ่ืน 211,562.00               335,179.00         422,451.00        124,290.00         

5         เจา้หน้ีอ่ืน 189,819.46               40,406.35           40,870.00          189,355.81         

6         ครุภณัฑ์ 98,640.00                  45,840.00          52,800.00           

7       อาคาร ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง -                              -                      -                       

8         เจา้หน้ี วสัดุเภสชักรรม 119,000.00               64,000.00          55,000.00           

9         เจา้หน้ี วสัดุทนัตกรรม 380,637.14               67,125.87           447,763.01         

10         เจา้หน้ี วสัดุเอก็เรย์ -                              -                       

11         เจา้หน้ี คา่จา้งเหมาบริการทางการแพทย์249,300.35               54,383.05           70,000.00          233,683.40         

12        คา่จา้งเหมาตรวจทางห้องปฏิบติัการ107,730.00               29,955.00           137,685.00         

13         เจา้หน้ี คา่ตรวจเอกเรย ์X Ray 15,600.00                  15,600.00           

14        เจา้หน้ีงบลงทนุ UC -                              835,000.00         835,000.00        -                       

15         เจา้หน้ีคา่รักษา OP UC นอก CUP (ในจงัหวดั)206,043.95               8,596.00             214,639.95         

16         เจา้หน้ีคา่รักษา OP UC นอก CUP (ต่างจงัหวดั)2,040,538.20            -                       2,040,538.20     

17         เจา้หน้ีคา่รักษา แรงงานต่างดา้วในสงักดั สธ.-                              -                       -                      -                         

9,082,466.14            2,976,830.85     2,386,061.40     9,301,274.87     

โรงพยาบาล...................ยางสีสุราช..........................

รายงานเจ้าหนีค้้างช าระ    ปีงบประมาณ  2564 (รหัส 2101020199)
เดือน...............พฤศจกิายน.............พ.ศ..........2563................

รวม

 
    
 
 



 
 

3.2 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (คุณชญาณิศา  ปินะถา)    
การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ Action Plan ปี 2564 : ตามที่ แผน Action Plan ปีงบประมาณ 

2564 ของ CUP ยางสีสุราชได้รับการอนุมัติแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนและส่งรายงานผ่าน  
คุณชญาณิศา ปินะถา ทุกเดือน เพ่ือรวบรวมส่งรายงาน สสจ.มค.ทุกเดือน และหลังเสร็จสิ้นโครงการขอให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการทุกท่านสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ 

 

3.3 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (คุณสุภาพร  ปัญญาวงษ์) 
3.3.1 แผนการออกนิเทศงานแพทย์แผนไทย  
3.3.2 จัดอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนไทยใน รพ.สต.ระหว่างวันที่ 24-25 

ธันวาคม 2563 
3.3.3 จัดอบบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ในระหว่างวันที่ 28 -30 ธันวาคม 2563

ในเวลา 13.30 น. – 16.00 น. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและทีมสหวิชาชีพ โดยแจ้งความ
ประสงค์เพ่ือเข้าร่วมการอบรมได้ที่งานแพทย์แผนไทย 

3.3.5 งานแพทย์แผนไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประกวดพ้ืนที่ต้นแบบ
ด้านการแพทย์แผนไทยระดับโรงพยาบาลชุมชน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ สสจ.ขอนแก่น 

เงินสดในมอื -                       
เช็ค………………….ฉบับ -                       
เงินฝากคลัง     2   ฉบับ 73,061.80              
ใบส าคัญรองจ่าย  ……...……..…..    ฉบับ
สัญญาเงินยืม………1………ฉบับ 218,450.00             
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ -                       
        -ธนาคารกรุงไทย  เลขท่ี  423-6-01062-3 (งบประมาณ) -                       
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ -                       
        - ธนาคาร ธกส.246-2-00529-6  (บ ารุง) 5,403,621.12           
        - ธนาคาร กรุงไทย 423-1-31898-0  (บ ารุง) 1,388,382.68           
        - ธนาคาร กรุงไทย 423-6-01380-0  (มดัจ า) -                       
        - ธนาคาร กรุงไทย 423-0-32248-0 (อุดหนุน) 213,789.80             
        - ธนาคาร กรุงไทย 423-0-65534-7 (เงินบริจาค) 894,587.84             
        - ธนาคาร กรุงไทย 423-0-60895-0(ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว) 288.46                  
        - ธนาคาร ธกส. 285-8-00471-4 (UC/ยางฯ) 20,104,322.58         
        - ธนาคาร ธกส. 0200528255556(ประกันสังคม) 630,114.08             
        - ธนาคาร ธกส. 020154345268 (งบค่าเส่ือมราคา) 784,964.66             

รวม 29,711,583.02         
ตัวอักษร (ย่ีสิบเก้าล้านเจด็แสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันห้าร้อยแปดสิบสามบาทสองสตางค์)

รายงานเงินคงเหลือประจ าวันโรงพยาบาลยางสีสุราช  ณ  วันท่ี 30  พฤศจกิายน 2563



3.4 งาน IC 
 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ Cup ยางสีสุราชทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ในระหว่างเดือน มกราคม 
- กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะมีหนังสือเชิญไปท่ีหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
 

3.5 คุณภัสมร  ดีมาก 
 3.5.1 การจัดกิจกรรม พชอ.ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผลการประกวดอำเภอยางสีสุราชได้รับรางวัล
ชมเชย และได้รับรางวัล Best practice จากการจัดตั้ง SEAL TERM 
 3.5.2 การประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 จัดประกวดเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ในระหว่าง
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 และระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 
 

3.6 คุณหยกฟ้า  ศิลป์ศิริวาณิชย์ 
 3.6.1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทีมจาก สสจ.มค.จะลงพ้ืนที่ในการเตรียมความพร้อม
และสอนการใช้โปรแกรมในการจัดทำโครงการ OVCCA โดยในปีนี้ พ้ืนที่เป้าหมาย คือ รพ.ยางสีสุสุราช และเขต
รบัผิดชอบ รพ.สต.โนนรัง จำนวน ทั้งหมด 918  คน และเป้าหมายทำอัลตร้าซาวด์ 200 คน 
 3.6.2 การคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยโรคเก๊าท์ ปีงบประมาณ 2564 ให้ทุก รพ.สต.สำรวจ
รายชื่อกลุ่มผู้ป่วยที่จะคัดกรองส่งมายัง โรงพยาบาลยางสีสุราชจะทำการคัดกรองและส่งผลกลับไปยัง รพ.สต. 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

1. โรงพยาบาลยางสีสุราชจะโอนเงินสนับสนุน QOF จำนวน 200,000 บาท และเงินสร้างที่พักขยะติดเชื้อ 
5 แห่งๆละ 35,000 บาท โดยจะโอนเงินไปยัง สสอ.ยางสีสุราช เพ่ือบริหารจัดการต่อไป 

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
2. รับนิเทศ KPI รอบแรกปีงบประมาณ 2564 มอบหมายให้ รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ เตรียมรับการตรวจนิเทศ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 3. การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ รพ.สต.ทั้ง 10 แห่ง ในปีงบประมาณ 2564 Cup ยางสีสุราช ในปีงบประมาณ
นี้ยังไม่มีเงินสนับสนุนและไม่มีในแผน ให้แต่ละ รพ.สต. ใช้เงินบำรุงที่มีติดตั้งไปก่อนหรือรอนำเข้าแผนในปีงบประมาณ 
2565  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 
4. การบริหารอัตรากำลังใน รพ.สต.โนนรัง ไม่มีการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม มอบหมายให้ รพ.สต.หนองแวงจัด

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพ่ือไปช่วยจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ย้ายมาทดแทนที่เกษียณไป 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 1. งานปีใหม่ 2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์จากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
สำหรับของขวัญที่จะใช้ในการจับฉลาก โดยในการจับฉลากจะเริ่มจับในตอนบ่าย และจับฉลากรางวัลใหญ่ในงานตอน
กลางคืน สำหรับผู้ที่ไม่ได้ของขวัญจะมีซองอังเปาแจกให้  ส่วนอาหารในงานจะจัดเป็นบูธอาหาร 5 บูธ โดยแบ่งให้ 
สสอ.ยางสีสุราชรับผิดชอบ 2 บูธ และ รพ.ยางสีสุราช 3 บูธ ซึ่งผู้รับผิดชอบงานจะจัดประชุมเตรียมความพร้อมอีกที
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

2. กีฬาส่วนราชการอำเภอยางสีสุราชปี 2563 กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15-26 ธันวาคม 2563 มี
ทั้งหมด 13 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาที่แข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน และวอลเล่ย์บอลหญิง ค่าสมัคร
ในการเข้าร่วมแข่งขัน 2,000 บาท โดยสมัครไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และในวันที่ 26 ธันวาคม 2563  



จะมีงานเลี้ยงตอนเย็น โต๊ะจีนโต๊ะละ 1,500 บาท ซึ่งในส่วนของค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและค่าโต๊ะจีน 
รพ.ยางสีสุราชจะเป็นผู้สนับสนุน 
 
ประชุม เวลา 16.00 น. 
     (ลงชื่อ)    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางชญาณิศา   ปินะถา)  
                         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (นางกาญจนา  จันทะนุย) 

                                                           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
                

     
         (นายภาคภูมิ   อินทร์ม่วง) 

       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง 
                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางสีสุราช  
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม            


