ประวัติการทางาน
ชื่อ

นายสุนทร พรหมวงศา

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การวัดและประเมินผล
การบริหารรัฐกิจ
เทคโนโลยีการสื่อสาร

สถาบัน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคล
มสธ.
มสธ.

2543
2556
กาลังศึกษา

มหาวิยาลัยราชภัฏ 2554
อุดรธานี

ประวัติการทางาน
2547-2548 Digital Engineering, Acer Computer
2548-2550 Assistant Manager, Thai Restaurant, South KOREA
2552-ปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
ประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
1) การเป็นวิทยากรกระบวนการ
2) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนราชการ
3) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ
4) การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
5) การจัดทาแผนการเงินการคลังของสถานบริการสุขภาพ
6) การจัดวางระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
7) การบริหารโครงการ

ปี พ.ศ.

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
2552
1 วัน การทบทวนยุทธศาสตร์และกาหนดตัวชี้วัดองค์กร
3 วัน การบูรณาการและจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติ ปี 2553
3 วัน การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
จังหวัดหนองบัวลาภู
2 วัน เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) สาหรับส่วนราชการจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
1 วัน โครงการอบรมการซ้อมแผนและป้องกันอัคคีภัย
1 วัน ตัวชี้วัดระดับองค์กร HCT
3 วัน ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2553-2556)
1 วัน ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางาน
สาธารณสุขเขต 10 (คปสข.) ครั้งที่ 4/2552
1 วัน ประชุมประจากลุ่มงาน พรส.
2552

3 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน

เวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ
สรุป overall Scoring
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
60 พรรษา
การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร
สาธารณสุขเพื่อรองรับ พรบ.ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2627
การให้บริการด้านสุขภาพด้วยหัวใจบริการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ประชุมแผน ครั้งที่ 2
ประชุมสัมมนาวิชาการความก้าวหน้าในการพัฒนา
คุณภาพ
รับนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขต 7
Conference QIC
ความเสี่ยงทางคลินิก
บุคลิกภาพอย่างไรสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

หน่วยงานที่จัดอบรม
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
คณะอนุกรรมการ (คตป.)
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขเขต 10
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
ศูนย์คุณภาพ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
ศูนย์คุณภาพ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
งานนโยบายและแผน
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
ศูนย์คุณภาพ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
2553
3 วัน การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและการ
ประเมินผลรายบุคคล ประจาปี 2553
2 วัน การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง HR Scorecard สาหรับข้าราชการ
จังหวัดหนองบัวลาภู
1 วัน การติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานและเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจาปี
งบประมาณ 2553
1 วัน การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่หน่วยงาน
1 วัน
2 วัน
2553

1 วัน
1 วัน
3 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน

การนาเสนอการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่
หน่วยงาน
การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล
เข้าร่วมคลินิกให้คาปรึกษาแนะนา
คปสข. ครั้งที่ 1/2553
โครงการพัฒนานักวิเคราะห์การเงินการคลัง
โรงพยาบาลปี 2552 รุ่นที่ 3
นาเสนอความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการ
โรงพยาบาลไร้ความแออัด
ประชุมคณะกรรมการ HRMD
ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางาน
สาธารณสุขระดับเขต เขต 10
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ประชุมชี้แจงผลการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ
(PAP) และข้อมูลคุณภาพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการสารเคมีที่ใช้ใน
โรงพยาบาลและจัดเก็บข้อมูล
ประชุมเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาปี 2552
ประชุมแผนงบประมาณเงินบารุง แผนปฏิบัติการ ปี
2553
ประชุมแผนเงินบารุง แผนปฏิบัติการจัดซื้อ
ประชุมวิชาการระดับชาติ HA National Forum
ครั้งที่ 11

หน่วยงานที่จัดอบรม
ฝ่ายแผนโรงพยาบาล
หนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
วิจัย โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
วิจัย โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สคร. 6 ขอนแก่น
จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักตรวจราชการ เขต 10
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขต 10
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
6 จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
1 วัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3 วัน วิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1
1 วัน สรุปบทเรียนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2552 วัน สรุปผลการประเมินผลลัพธ์การพัฒนางาน
สาธารณสุข
1 วัน หลักการป้องกันและควบคุมโรคติเชื้อและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อใน
สถานบริการสุขภาพ
2 วัน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
(R2R) โรงพยาบาลหนองบัวลาภู ประจาปี 2553
2554
1 วัน การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองบัวลาภู
2 วัน การบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการประจา
จังหวัดหนองบัวลาภู ปีงบประมาณ 2554
1 วัน คลินิกให้คาปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2554
1 วัน โครงการการจัดการความรู้สู่การจัดการความดี
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุน
1 วัน หลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2554
ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน
1 วัน ระดับกระทรวง
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์สาธารณสุข
3 วัน ประชุมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง
2555

3 วัน
3 วัน
1 วัน
1 วัน

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ สานักงานยุติธรรม
จังหวัดหนองบัวลาภู
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงภาครัฐ"
ประชุมกาหนดกรอบอัตรากาลังเครือข่ายพวงบริการ
สุขภาพที่ 8
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานระดับ

หน่วยงานที่จัดอบรม
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู
งานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู ร่วมกับ
ก.พ.ร.
จังหวัดหนองบัวลาภู ร่วมกับ
ก.พ.ร.
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
สานักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
สานักงานยุติธรรม
จังหวัดหนองบัวลาภู
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
สานักตรวจราชการ

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
กระทรวงฯ ประจาปี 2555
2555
1 วัน การเขียนแบบประเมินตนเอง SA 2011
1 วัน
3 วัน
1 วัน
3 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน

2556

1 วัน
1 วัน
2 วัน
3 วัน

2556

3 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน

หน่วยงานที่จัดอบรม
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
การบริหารการเงินการคลังระดับเขตโดยตัวชี้วัด FAI สานักงานปลัดกระทรวง
และการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินการ
กระทรวงสาธารณสุข
ให้บริการระดับจังหวัดโดยตัวชี้วัด
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารผลการ สานักงานปลัดกระทรวง
ปฏิบัติราชการฯ
กระทรวงสาธารณสุข
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู ปี 2555
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
ประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขและ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 2556
หนองบัวลาภู
ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานฯ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Lean Management สู่ระบบ โรงพยาบาลเลย
คุณภาพ
ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนงาน สานักงานหลักประกันสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการสร้าง
แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
หลักประกันสุขภาพปี 2555
เตรียมความพร้อมจัดทาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ประจาปี 2557
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการกาหนดเกณฑ์
คะแนนของสหสาขาวิชาชีพ
เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินระดับเขต
ประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวลาภู

ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8

ประชุมจัดทาแผนสุขภาพ เครือข่ายบริการที่ 8
ประชุมทาแผนสุขภาพเขตเครือข่ายบริการที่ 8
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน
ปีงบประมาณ 2556
ประชุมคณะทางานเครือข่ายบริการสุขภาพ พวงที่ 8
การพัฒนาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน

สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
1 วัน ประชุมคณะกรรมการประสานงานระดับเขต(คปสข.)
1 วัน ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเร่งรัดงานส่งเสริม
สุขภาพเชิงรุก(ปฐมภูมิเชิงรุกคุณภาพ)
1 วัน ประชุมทาแผนงบลงทุนเครือข่ายบริการสุขภาพพวง
ที่ 8
1 วัน การพัฒนาระบบการควบคุมภายในเชิงคุณภาพ
หน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2 วัน โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
1 วัน ประชุมคณะกรรมการประสานงานระดับเขต(คปสข.)
1 วัน ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน
ระดับกระทรวง ประจาปี 2556
1 วัน โครงการการจัดการความรู้ระดับจังหวัดเพื่อการธารง
บันไดขึ้นที่ 2 สู่ HA
2 วัน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความคืบหน้าการ
1 วัน จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
4 วัน องค์กรที่น่าไว้วางใจ

2556

2 วัน
1 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน

2557

3 วัน
2 วัน
2 วัน

หน่วยงานที่จัดอบรม
สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องค์การ
มหาชน)
สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องค์การ
มหาชน)

การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์งบฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจ่ายค่าตอบแทน
ตามภาระงาน (P4P)
ประชุมคณะกรรมการ คปสข.
ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางาน
สาธารณสุขระดับเครือข่ายบริการที่ 8
ประชุมวิชาการพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก
เครือข่ายบริการที่ 8

สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
นักงานเขตสุขภาพที่เขต 8

การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ 2557
สัมมนาวิชาการประจาปี ครั้งที่ 2 "มิติใหม่ของ
บุคลากรสาธารณสุขอีสานขานรับการปฏิรูป"

สานักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลอุดรธานีร่วมกับ
สมาคมนักเวชศาสตร์ป้องกัน
แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู

การจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน และระดับ

สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักงานเขตสุขภาพที่เขต 8
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
โรงพยาบาล ครั้งที่ 3/2557
1 วัน ประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม
2 วัน
2 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
1 วัน
3 วัน
1 วัน

2557

3 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
2 วัน
1 วัน
4 วัน
1 วัน
2 วัน

การจัดการความรู้ระดับหน่วยงานและระดับ
โรงพยาบาล ประจาปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
(DHS)
ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ เขตบริการที่ 8
ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ เขตบริการที่ 8
ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ เขตบริการที่ 8
ประเมินผลลัพธ์การพัฒนางานสาธารณสุข เครือข่าย
บริการสุขภาพโรงพยาบาลหนองบัวลาภู
เตรียมจัดนิทรรศการ/ประชุมการจัดการความรู้ผล
การดาเนินตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 15 ร่องหลัก เขต
บริการสุขภาพที่ 8
ประชุมวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 8
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2557
ประชุมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอเมืองหนองบัวลาภู ปี 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอาเภอสาหรับทีมผู้ประสานระดับเขต
ประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพ เขตสุขภาพที8่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการเขตบริการที่ 8 ประจาปี 2557
โครงการประชุมวิชาการ "กรมการแพทย์สู่ภูมิภาค"
ประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและแผนปฏิบัติการ
สาธารณสุข ประจาปี 2557
ประชุมสรุปผลการประเมินยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารเขตบริการสุขภาพที่ 8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง" ประจาปี 2557

หน่วยงานที่จัดอบรม
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู
สานักงานเขตบริการที่ 8
สานักงานเขตบริการที่ 8
สานักงานเขตบริการที่ 8
เครือข่ายบริการสาธารณสุข
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
รพ.หนองบัวลาภู
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
กรมการแพทย์
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
1 วัน ประชุมนาเสนอการดาเนินงาน Service Plan ใน
โรงพยาบาลระดับ M2
1 วัน ประสานงานข้อมูลการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล ปี 2557
3 วัน ออกเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลโดยระบบพี่เลี้ยง
2 วัน
2557

2 วัน
2 วัน
2 วัน
1 วัน
3 วัน
1 วัน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
3 วัน
1 วัน
1 วัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
บริการตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
พัฒนศักยภาพบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการเขตบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557
การจัดการความรู้ระดับหน่วยงานและโรงพยาบาล
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน
การคลัง
การทาวิจัยจากงานประจาแบบง่าย ๆ และการเขียน
บทความวิชาการ
การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี2557
ประชุมเพื่อเตรียมการตรวจราชการรอบที่ 2
ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ เขตบริการที่ 8
ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ เขตบริการที่ 8
ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ เขตบริการที่ 8
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ประชุมชี้แจง กรอบ หลักการ และแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ประจาปี 2557
ประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1
ประชุมคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 8
(Service Provider Board)
ประชุมกรรมการ CFO จังหวัด
การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ 2557
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการเขต
และมุทิตาจิต ครั้งที่ 2/2557
ประชุม "การใช้ข้อมูลฐานข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
Hospital Profile เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

หน่วยงานที่จัดอบรม
โรงพยาบาลนากลาง
สานักนโยบายและแผน
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานเขตบริการที่ 8
สานักงานเขตบริการที่ 8
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานเขตบริการที่ 8
สานักงานเขตบริการที่ 8
สานักงานเขตบริการที่ 8
สานักตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
2557
1 วัน ประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจาปี 2557

2558

1 วัน

เตรียมความพร้อมเพื่อแสดงนิทรรศการในการ
ประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจาปี 2557

1 วัน

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต้นแบบ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สาธารณสุขอาเภอเมืองหนองบัวลาภู
เมืองหนองบัวลาภู
ประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด
สานักงานแรงงาน
พ.ศ. 2559-2563
จังหวัดหนองบัวลาภู
ประชุมคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ จังหวัดหนองบัวลาภู
ภาครัฐ PMQA
อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบริการสาหรับพี่เลี้ยงจังหวัด แห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
ของเครือข่ายบริการสุขภาพ สปสช. เขต 8
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 8
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
ประชุมถอดบทเรียนการจัดการความรู้
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558
ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียม
จังหวัดหนองบัวลาภู
ความพร้อมในการเขียนรายงานผลการดาเนินการ
พัฒนาองค์กร PMQA
ประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2558
แห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
การจัดทาคู่มือการตรวจสอบภายใน เขตบริการ
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สุขภาพที่ 8
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนาองค์กร โรงพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู ปี 2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการกระทรวง
สานักตรวจราชการ
สาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยน สานักงานเขตสุขภาพที่ 8
เรียนรู้แห่งความเป็นเลิศ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558

3 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน
2 วัน
1 วัน
1 วัน
2 วัน
2 วัน
3 วัน
1 วัน
2 วัน
2558

หน่วยงานที่จัดอบรม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองบัวลาภู

2 วัน

แนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินการตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริการภาครัฐ พ.ศ. 2558

สานักงาน ก.พ.ร.

ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
4 วัน โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
Excellence Service Behavior (ESB) หลักสูตร
"เปิดตัวตนค้นหาศักยภาพ"
4 วัน โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
Excellence Service Behavior (ESB) หลักสูตร
"ศักยภาพคน ศักยภาพทีม สู่งานที่เป็นเลิศ"
3 วัน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ปลุกพลัง
บวก เปลี่ยนพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู ปี 2558
1 วัน ประชุมกลั่นกรองแผนคาของบลงทุน 5 ปี
(2559-2563)
1 วัน ประชุมโรงพยาบาลคุณธรรม

หน่วยงานที่จัดอบรม
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8

ประสบการณ์การทางาน
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ปฏิบัติงานระดับโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองหนองบัวลาภู
1. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ปี 2554 – 2556
2. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลเพื่อ
พัฒนารูปแบบการบริหารกลยุทธ์ พัฒนาบุคลากร บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2557 –
2558
3. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ปี 2556
4. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการโรงพยาบาลหนองบัวลาภู สู่โรงพยาบาลคุณธรรมปี 2558
5. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ ปี 2558
6. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริการสุขภาพ ปี
2553-ปัจจุบัน
7. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการผู้บริหารพบเจ้าหน้าที่ ปี 2553 – ปัจจุบัน
8. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการเป็นหัวหน้าโครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ ปี 2553 –
ปัจจุบัน
9. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการวิชาการมหกรรมกิจกรรมคุณภาพ ปี 2553 – ปัจจุบัน
10. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการสารวจปัญหาและความต้องการการสนับสนุนของหน่วยงาน ปี 2547
11. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศปี 2553 – ปัจจุบัน
12. เป็นผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองบัวลาภู ปี 2554 –
ปัจจุบัน
13. เป็นผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการกลั่นกรองแผนเงินบารุง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2545 –
ปัจจุบัน
14. เป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ อาเภอเมือง ปี 2553 – ปัจจุบัน
15. เป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขในเขตเมือง ปี 2553 – ปัจจุบัน
16. เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ปี 2553 – ปัจจุบัน
17.เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการควบคุมภายในปี 2553 – ปัจจุบัน
18.เป็นผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ปี 2556 – ปัจจุบัน
19.เป็นผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
(Pay per performance: P4P) ปี 2556 – ปัจจุบัน
20.เป็นผู้ช่วยเลขานุการและคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
โรงพยาบาลหนองบัวลาภู ปี 2558
21.เป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ โรงพยาบาลหนองบัวลาภู ปี 2557 – ปัจจุบัน
22.เป็นคณะกรรมการดาเนินการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบาล ปี 2553-ปัจจุบัน
23.เป็นคณะทางานโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่คุณภาพแบบองค์รวม
24.เป็นคณะกรรมการเตรียมการทาบุญทอดกฐินสามัคคี
25.เป็นคณะทางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอเมืองหนองบัวลาภู ปี 2547
26.เป็นคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดสวัสดิการตามโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ปี 2556

27.เป็นผู้ช่วยวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การพัฒนาผังการไหลของงาน” โรงพยาบาลหนองบัวลาภู แก่
หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้เกี่ยวข้อง จานวน 80 คน” ปี 2557
28.เป็นผู้ช่วยวิทยากรด้านพัฒนาคุณภาพ ปี 2545 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์ปฏิบัติงานระดับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่
2. เป็นคณะอนุกรรมการการจัดเก็บข้อมูลประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน
3. เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ นิเทศ ประเมินผล สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดทาแผนงบลงทุน งบค่าเสื่อม และวัสดุ
6. เป็นคณะอนุกรรมการวิชาการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด
ประสบการณ์ปฏิบัติงานระดับเขต
1. เป็นคณะทางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2557 – ปัจจุบัน
2. เป็นคณะทางานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก เขตสุขภาพ
ที่ 8 ปี 2558 – ปัจจุบัน
3. เป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2558 – ปัจจุบัน
4. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เขตบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2558 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์ปฏิบัติงานระดับจังหวัดหนองบัวลาภู
1. เป็นคณะทางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2550 – ปัจจุบัน
2. เป็นคณะทางานการบริหารผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการประจาจังหวัดหนองบัวลาภู
3. เป็นคณะทางานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
4. เป็นวิทยากรที่ปรึกษาการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
5. เป็นวิทยากรที่ปรึกษาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ สานักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
6. เป็นวิทยากรที่ปรึกษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู

ผลการปฏิบัติงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญสูงในงานวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยรวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความซับซ้อนต้องอาศัย
ความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุขเช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริ การสุขภาพการสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
(2) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุข และเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดทามาตรฐานให้ประชาชนได้รับการบริการทางสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพ
(3) กากับ ดูแลการประเมินผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินงานและนามาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(4) กากับดูแลการพัฒนาเนื้อหาองค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการสื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ

2. ด้านการวางแผน
(1) เสนอแนะ นโยบาย กลวิธี และวิธีดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรต่อ
ผู้อานวยการ
(2) วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของวางแผน
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรในหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ต่อผู้อานวยการและ

แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
(3) จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้านสุ ขภาพ และแผนปฏิ บั ติก ารประจาปี ด้านสุ ข ภาพระดั บ
โรงพยาบาล ระดับ คปสอ.
(4) จัดทาแผนพัฒนาระบบบริการด้ านสุขภาพ (service plan) เครือข่ายบริการ (service
network) แผนลงทุนด้านครุภัณฑ์และโครงสร้าง ขององค์กรและหน่วยงานในสังกัด
(5) จัดทาแผนพัฒนาโรงพยาบาล 4 ปี แผนปฏิบัติราชการและแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
(6) ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และจั ด ท าดั ช นี ชี้ วั ด น าเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารของโรงพยาบาล
สาธารณสุขเขตและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อประโยชน์ในด้านการบริห าร บริการ และวิชาการ อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการที่มีประสิทธิภาพ
(7) จั ด ท าค ารั บ รองปฏิ บั ติ ร าชการของโรงพยาบาลกั บ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กระทรวงสาธารณสุข และถ่ายทอดสู่หน่วยงานในสังกัดและระดับบุคคล
(8) งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในองค์กร (PMQA) และงานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (HA)
(9) งานนิเทศ ติดตาม กากับ และประเมินผลตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการขององค์กร
และหน่วยงานในสังกัดตลอดจนตัวชี้วัดสาคัญของกรม/กอง และตัวชี้วัดตรวจราชการ
(10) งานตรวจราชการและนิ เทศกรณี ป กติ และตรวจราชการบู ร ณาการ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย(ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
(11) งานประสานติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญและเร่งด่วนของ
กระทรวงสาธารณสุ ข กับ ส่ ว นกลาง (ส านั ก ตรวจราชการ เครือข่ ายบริการสุ ข ภาพที่ 8 และกระทรวง
สาธารณสุข) และหน่วยงานในสังกัด
(12) งานพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P
(13) งานพัฒนาระบบการเงินการคลังโรงพยาบาล
(14) ประสานงานส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง ด าเนิ น งานโครงการพิ เศษ โครงการตาม
พระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
(15) กากับ ติดตามการจัดสรร การโอน และการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร

ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็ นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ให้ ข้ อคิ ดเห็ นหรื อค าแนะน าเบื้ องต้ นแก่สมาชิกในที มงานหรือบุ คคลหรือหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) วางแผนและจัดระบบรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดสาคัญ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดบูรณาการเพื่อใช้ในการกากับ ประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านสุขภาพในระดับโรงพยาบาล
(4) ประสานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ในการจัดทาข้อมูลเพื่อใช้ในการกากับติดตาม
ประเมินผลงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการ และจังหวัด
(5) ประสานกลุ่ มงานที่ เกี่ย วข้องและหน่ ว ยงานในพื้ นที่ รวบรวมข้อมูล เพื่ อรับ การตรวจ
ราชการ จากสานักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข ผู้ตรวจราชการจากสานักนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งผู้ตรวจราชการจากกระทรวงมหาดไทย
(6) ประสานการประชุม คปสอ. (คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ)ติดตาม
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานของจังหวัด เสนอผู้บริหารเข้าที่ประชุม คปสอ. และสรุปผลการประชุม
เสนอผู้บริหาร และแจ้งกลุ่มงานในโรงพยาบาล เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(7) ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดสาคัญตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข สานักตรวจราชการ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์ เสนอผู้บริหารฯ ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขตามกาหนด
(8) ประสานงานกลุ่มงานต่างๆ ทั้ง รพ.สต.และหน่วยงานระดับอาเภอ ในการนิเทศ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และร่วมดาเนินการออกนิเทศงาน และประเมินผลงานระดับอาเภอ
(9) วิเคราะห์ ศึกษาวิจัยการประเมินผลงานตามนโยบายและปัญหาสาธารณสุขสาคัญของ
พื้นทีแ่ ละให้การสนับสนุนวิชาการด้านการประเมินผล
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการทางสาธารณสุขที่ตนรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลที่เกี่ย วข้องเพื่อ
สนับสนุน การพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีของประชาชน
(2) ดาเนินการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคล

ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
(3) ดาเนิน การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการ
เรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์เทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในด้านสาธารณสุข
(4) ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความ
ชานาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) นิเทศงานด้านสาธารณสุขระดับตาบล เพื่อให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

