
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 
ประจ าเดือน ตุลาคม  2562  คร้ังที่ 10/256๒   

วันที่  ๒ ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๖2   เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐0  น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายธาดา  ศูนย์จันทร์
 นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ
 สนง.สสอ.พรรณา
นิคมนายแสวง   พิมพ์สมแดง 

รก.สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม สนง.สสอ.พรรณานิคม 
2 นายเกียรติศักดิ์  สัพโส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 
3 นายอรรถโกวิท นิคร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 
4 นางจินตนา อัคพิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองผือ 
5 นางภัทรพงษ์ เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านโนนเรือ 
๖ นางนิ่มนวล การุญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านหนองโดก 
๗ นางสุภาพ จองกัลยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านไฮ่ 
๘ นางอมร ตงศิร ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านภูเพ็ก 
๙ นางทองศรี นนธิราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านศรีวงศ์ทอง 

๑๐ นางเกตุมณี ทิพย์วงษา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านวังยาง 
๑๑ นางเตือนใจ วรรณทนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านนาขาม 
๑๒ นางชัยพร ศรีประภา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านผักค าภู 
๑๓ นางปรีนัด ก้อนแพง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านโคก 
๑๔ นายประมวล  พรมโนนศร ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บ้านบัวใหญ่ 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.0๐ น. 
ประธานในท่ีประชุม    นายธาดา ศูนย์จันทร์    รก. สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 
 

พิธีการก่อนระเบียบวาระ 
       สวดมนต์ไหว้พระ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑. จากท่ีประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอพรรณานิคม และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อ าเภอพรรณานิคม ประจ าเดือนตุลาคม 2562 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
 1.1 แจ้งข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
  นายวิทยา จันทร์ฉลอง   ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
  นายแสวง พิมพ์สมแดง   สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 
  นายสมคิด แสงเพ็งเคน   พัฒนากรประจ าต าบลช้างมิ่ง, วังยาง 
  นายฉลอง พิทักษ์กุล   เจ้าหน้าท่ีปกครอง 



 ๒ 

  นายพรเทพ นามโยธา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม 
  นายประสิทธิ จิจุบาล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักค าภู 

 1.2 แจ้งข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

1.3 แจ้งข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
      นายชัยพล ไตรแก้ว พนักงานช่าง ระดับ ๗ การไฟฟ้าพรรณานิคม ย้ายไปด ารงต าแหน่ง
ผู้จัดการไฟฟ้าอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  
1.4 แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครบวาระ 

1. นายแก้วมณี สามาอาพัด ผปค. ม. ๑๗ ต.นาหัวบ่อ (๓๑ ต.ค. ๖๒) 
2. นายเรืองชัย อุดารักษ์ ผปค. ม. ๑๗ ต.นาหัวบ่อ (๓๑ ต.ค. ๖๒) 
3. นายบุญประครอง สอนวงค์ษา ผปค. ม. 6 ต.บะฮี (๓๑ ต.ค. ๖๒) 
4. นายเลย การุณ ผปค. ม. 5 ต.บะฮี (๓๑ ต.ค. ๖๒) 
5. นายร าพัน ธิวะโต ผปค. ม. ๑๑ ต.วังยาง (๓๑ ต.ค. ๖๒) 
5. นายเวียงชัย ศรีธุลี ผปค. ม. 11 ต.วังยาง (31 ต.ค. 62)  

1.5 ขอบคุณในการให้ความร่วมมือ   
      1.5.1 การร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 ต้ังแต่เวลา 09.00 - 
12.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอพรรณานิคม ท่ีผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้บริจาคโลหิตท้ังส้ิน 
จ านวน ๓๐๖ ราย ได้โลหิตจ านวน ๑๒๒,๔๐๐ ซีซี อ าเภอจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการ
ท่ีช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ในครั้งนี้   
       1.5.2 การร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2562 ณ โรงเรียน บ้าน
เชิงชุม หมู่ท่ี 1 บ้านเชิงชุม ต าบลเชิงชุม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ท่ีผ่านมา 
ขอขอบคุณ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงชุม โรงเรียนบ้าน เชิงชุม และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และก านัน ทุกต าบล ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯทุกหมู่บ้าน ท่ีเข้ าร่วม
โครงการฯ ดังกล่าว   
       1.5.3 การร่วมพิธีเชิญพวงดอกไม้พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาท่ีเทสกเจดีย์ เทส
รังสี อนุสรณ์ วัดถ้ าขาม บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๔ ต าบลไร่ เมื่อวันศุกร์ท่ี 20 กันยายน 2562 ท่ี
ผ่านมา ขอขอบคุณส่วนราชการ นายกเทศมนตรีต าบลไร่ ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์ เครือข่าย
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์ท่ี 4 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกต าบล ท่ีได้ร่วมต้อนรับ และร่วมพิธีเชิญ
พวงดอกไม้พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชา (ส าหรับเดือนตุลาคม 2562 ต าบลท่ีจัดมวลชน
ร่วมพิธี และร่ วมต้อนรับพวงดอกไม้พระราชทาน คือ ต าบลพรรณาและวั งยาง )  
        1.5.4  การร่วมเฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนท
ราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๒๒  

1.6 ขอเชิญร่วมงานโครงการธรรมสัญจร ในวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ วัดศรีธรรมราช บ้านพอกใหญ่ หมู่ท่ี ๑๐ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม   
          1.7 การเตรียมการจัดงาน “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการ น้อมร าลึกใน



 ๓ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อ าเภอจะได้มีการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในวันท่ี 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอพรรณานิคม   
          1.8 การจัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๕ (วันปิยมหาราช) วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี ณ บริเวณท่ีว่าการอ าเภอพรรณานิคม  
          1.9 ขอเชิญร่วมสมทบกฐินวัดถ้ าขาม ในโอกาสท่ีเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานผ้ากฐิน เพื่อเชิญไปทอด ถวายพระสงฆ์ ซึ่ง
จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดถ้ าขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม 
จ.สกลนคร  
          1.10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลเพื่อปรับปรุงบันไดทางขึ้นสู่ปราสาทพระธาตุภู
เพ็ก ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
          1.11 หารือการจัดงานกฐินอ าเภอพรรณานิคม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
                  - ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทอดถวาย ณ วัดป่าบ้านผาอินทร์ ม. 5 ต.บะฮี - ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ทอดถวาย ณ วัดถ้ าขาม ม. ๑๔ ต.ไร่  
                 - ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทอดถวาย ณ วัดศรีธรรมสมโพธิ์ บ้านวังยาง ต.วังยาง ๒.๗ แจ้ง
ก าหนดวันประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
คือ - วันศุกร์ท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ - วันศุกร์ท่ี ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ ณ ห้องประชุมอ าเภอ
พรรณานิคม (ช้ัน ๒)  

2. เรื่องจากการประชุม ศปสจ.สกลนคร วันท่ี 30 กันยายน 2562  ดังนี ้
    2.1  มติเรื่องย้ายข้าราชการ 
           1. คุณสุกัญญา วงค์สาย  ย้ายไป รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา  มติ  ไม่อนุมัติ 
           2. คุณทนุพงษ์  รัตนะ  ย้ายไป  รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง  มติ  ไม่อนุมัติ 
          3.  คุณดอกคูณ  พรมมี   ย้ายไป  รพ.สต. ในจังหวัดหนองบัวล าภู  มติ  ไม่อนุมัติ 
          4. คุณเกียรติศักด์ิ  สัพโส  ย้ายไป  รพ.สต. ช้างมิ่งพัฒนา  มติ  อนุมัติ 
          5. คุณบรรจง  ศรีสร้อย  ย้ายไป  รพ.สต. ศรีวงศ์ทอง  มติ  อนุมัติ  
          6. คุณอรรถโกวิท  นิคร   ย้ายไป  รพ.สต. หนองโดก  มติ  อนุมัติ   
          7. คุณจักรภัทร  ปัญญาประชุม   ย้ายไป  รพ.สต. พอกน้อยพัฒนา  มติ  อนุมัติ 

หมายเหตุ  ข้าราชการตามข้อ 4 –  6 ให้ไปรายงานตัว ณ ต้นสังกัดใหม่ ภายในวันที 7 
ตุลาคม 2562  ตามค าส่ังให้ไปช่วยราชการ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562  โดยมอบหมายงานให้
เรียบร้อย  ส่วนข้าราชการล าดับท่ี 7 ให้ไปปฏิบัติราชการท่ีเดิม ต าแหน่งเดิม ไปก่อน และให้ย้าย และ
มอบหมายงานเมื่อมีค าส่ังย้ายอย่างเป็นทางการจากจังหวัดต่อไป 

              2.2  เรื่องย้ายสาธารณสุขอ าเภอเพื่อแต่งต้ังสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม ท่านใหม่ มติท่ี
ประชุม ให้เล่ือนการพิจารณาไปก่อน และให้แต่งต้ังรักษาการสาธารณสุขอ าเภอ ข้ึนรักษาราชการ 
จนกว่าจะมีค าส่ังแต่งต้ังสาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคมท่านใหม่ 
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              2.3  ตามข้อ 2.2 เพื่อให้การบริหารงานต่าง ๆ ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรรณา
นิคม  รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา และ รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   จึงท าหนังสือไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อแต่งต้ัง
รักษาการในต าแหน่งท่ีว่างลง  จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายธาดา ศูนย์จันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ให้รักษาราชการในต าแหน่ง
สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 
           2. นายเกียรติศักดิ์  สัพโส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ให้รักษาราชการในต าแหน่ง 
ผอ.รพ.สต.บ้านช้างมิ่งพัฒนา 
           3.  นางล าไพ  วจีสิงห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ให้รักษาราชการในต าแหน่ง ผอ.รพ.
สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา 
           ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2562   เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรอง/ติดตามการประชุมคร้ังที่แล้ว    
                         ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเสนอทีป่ระชุมทราบและพิจารณา 
1. การมาร่วมพิธีส าคัญต่างๆ จะมีการลงช่ือเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ในเวลาอันใกล้คืองาน

วันท่ี 13 ตุลาคม 2562 จะมีหนังสือแจ้งไปอีกครั้ง ส่วนการแต่งกาย เป็นชุดปกติขาว  
2. การแต่งกายในวันราชการ ยังยึดค าส่ังเดิมคือ 

วันจันทร์ ชุดกากี หรือชุดปฏิบัติงานประจ าหน่วยงาน 
วันอังคาร ชุดพื้นเมือง 
วันพุธ ชุดโทนสีเหลือง 
วันพฤหัสบดี ชุดโทนสีชมพู 
วันศุกร์ ชุดผ้าคราม  

3. ศปถ.อ าเภอพรรณานิคม มีการเสนอช่ือ เพื่อรับรางวัล ต าบลดีเด่น/ศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น ท่ีท างานโดดเด่น ปี  2562 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 
๓.๑ เทศบาลต าบลท่ีมีผลงานโดดเด่น  คือ เทศบาลต าบลบัวสว่าง  
๓.2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีผลงานโดดเด่น  คือ อบต.เชิงชุม   
๓.3 หมู่บ้านท่ีมีผลงานโดดเด่น  คือ บ้านกุดก้อม หมู่ท่ี 7 ต าบลไร่  
๓.4 หน่วยงานราชการท่ีมีผลงานโดดเด่น  คือ สภ.สว่าง และ สภ.พรรณานิคม  
๓.5 โรงเรียนท่ีมีผลงานโดดเด่น  คือ โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) ต าบลบัวสว่าง  
 

4. เน้นย้ าให้ อสม. และบุคลากร ให้สวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนใน
พื้นท่ี และเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง 



 ๕ 

5. ถนนหลักตัวอ าเภอพรรณานิคม เส้นท่ีว่าการอ าเภอฯ จะมีการจัดการจราจรโดย แบ่ง
การจอดเป็นวันคู่วันค่ี เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

6. แจ้งการน าส่ง ผ้าป่า ธกส. และมูลนิธิ ของคุณหมอมานิต รวมแล้ว รพ.สต. ละ 200 บาท 
7. เสนอผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ ก่อนการประชุมแบ่งงานอย่างเป็นทางการ 

1. คุณอัญญารัตน์ นาระคล รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
2. คุณสุกัญญา วงศ์สาย รับผิดชอบงาน เบาหวานความดัน 
3. คุณล าไพ วจีสิงห์ รับผิดชอบงาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ 

8. การประกวด รร.ระดับเพชร มีปัญหาเรื่อง รร. ยังไม่ได้รับการประเมิน รร.ระดับทอง 
จากทาง รพ.ต้นสังกัด จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ รพ.ทราบเพื่อการประเมิน โดยมี
การเสนอแนะให้ด าเนินการตรวจประเมินท้ังอ าเภอ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานส าหรับการ
ตรวจรับในส่วนอื่นๆ ต่อไป 

9. มีการเสนอจาก รพ.สต. เรื่องการขอเชิญประชุม อยากให้ออกเป็นหนังสือเชิญชัดเจน 
10. งานทันตกรรม รพ. ขอให้ความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ท าโครงการเพื่อพัฒนางาน

ทันตกรรมไว้แห่งละ 5000 บาท โดยในวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 จะนัดประชุม จนท. 
อีกครั้ง 

11. จะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการส าหรับจัดประชุม ผอ.รพ.สต.เขต 8 ท้ังหมด ท่ี รพ.
สต.โคกสะอาด อ าเภอพังโคน 

12.  แพทย์แผนไทย มีการแจ้งข่าวจากส านักงานสาธารณสุขเรื่องอยากให้ช่วยหารายได้เข้า 
รพ.สต. เพราะอนาคตจะไม่มีการเงินสนับสนุนแล้ว   

 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
                         ไม่มี  
ปิดประชุมเวลา  ๑2.0๐  น. 
                                                         

.................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                         (นายอรรถโกวิท  นิคร) 
                                                    นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
                                                         

.................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                         (นายธาดา   ศูนย์จันทร์) 
                                                    รก.สาธารณสุขอ าเภอพรรณานิคม 
 


