
รายงานการประชุมผูบริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ครั้งที่  10 / 2554 

วันจันทรท่ี  17 ตุลาคม  2554    เวลา  15.30  น. 
ณ   หองประชมุ โรงแรมอาราญานา ภพูิมานรีสอรท ต.ปากชอง อําเภอปากชอง จ.นครราชสีมา 

-------------------------------- 
ประธานท่ีประชุม 
           นพ.ชรตัน       วสุธาดา             นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ผูมาประชุม 
ลําดับ              ช่ือ  - สกุล               ตําแหนง 

1. นพ.ประวิตร       ศรีบญุรตัน นายแพทยเชีย่วชาญดานเวชกรรม 
2. นพ.อภิชาต อภิวัฒนพร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร 
3. นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นางเพญ็ศร ี วิเศษพันธพงศ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
5. นางสาวคําหยาด ใจสูศึก หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
6. นางวรรณ ี อุปพงษ หัวหนางานพฒันาทรพัยากรบุคคล ฯ  
7. น.ส.อนงค บังกระโทก หัวหนางานควบคุมโรคและระบาดวิทยา 
8. นางมะลิณ ี แดนรักษ หัวหนางานประกันสุขภาพ 
9. นายวิเชียร วงศวรรณศร ี แทนหัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 

10. นางกิตตยิา จุลวัฒฑะกะ หัวหนางานสรางเสริมสุขภาพ 
11. นายมานิตย ไชยพะยวน หัวหนางานประชาสัมพนัธ ฯ  
12. นพ.โกศล วราอัศวปต ิ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย 
13. นางนพวรรณ นาสินพรอม แทนหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
14. นายกิตติพัฒน ศรีวรกุล แทนหัวหนางานคุมครองผูบรโิภค 
15. นพ.นพรัตน ลอดวิชัย รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดบาก 
16. นพ.พัฒนพงษ วงศกาฬสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารยฝน  อาจาโร 
17. นพ.วรรณกร เลาสุอังกรู ผูอํานวยการโรงพยาบาลพังโคน 
18. นพ.วรชัย อาชวานันทกลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวาริชภูมแิละรักษาการ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
19. นพ.สมชาย พรหมจักร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวานรนวิาส 
20. นพ.นเรศ มณีเทศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลคําตากลา 
21. นายอดิศกัดิ ์ ผานะวงค แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย 
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22. นพ.วโิรจน วิโรจนวธัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ 
23. นพ.ประจักร เหิกขุนทด ผูอํานวยการโรงพยาบาลสองดาว 
24. นพ.กิตินัทน ทิมอุดม รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลเตางอย 
25. นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 
26. นพ.โกมล ภูถาวรทรพัย ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจรญิศลิป 
27. พญ.ธรีารัตน พลราชม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพนนาแกว 
28.  นพ.ชรัตน        วสุธาดา  รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารยแบน  

ธนากโร 
29. นางวรรณพร พ่ึงวร สาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร 
30. นายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอําเภอกุสุมาลย 
31. นายเพชรทว ี นวลมณ ี สาธารณสุขอําเภอกุดบาก 
32. นายอัฒพล ภูบุญเต็ม สาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม 
33. นายแสวง พิมพสมแดง สาธารณสุขอําเภอพังโคน 
34. นายณัฐวุฒิ อุตนาม สาธารณสุขอําเภอวาริชภูม ิ
35. นายพงษศักดิ ์ หัสกรรจ สาธารณสุขอําเภอนิคมน้ําอูน 
36. นายสมพงษ พันธุคุมเกา สาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส 
37. นายทองศักดิ ์ ชายกวด สาธารณสุขอําเภอคําตากลา 
38. นายสุนทร บุญอาษา สาธารณสุขอําเภออากาศอํานวย 
39. นางคําเพียร สายเย็น สาธารณสุขอําเภอบานมวง  
40. นายเมธ ี ปญญารตัน สาธารณสุขอําเภอสวางแดนดิน 
41. นางรางทอง พันธชัย สาธารณสุขอําเภอสองดาว 
42. นายวิกรานต งอธิราช สาธารณสุขอําเภอเตางอย 
43. นายชวน โทอ้ิง สาธารณสุขอําเภอโคกศรีสุพรรณ 
44. นายธงชัย พันธชัย สาธารณสุขอําเภอเจรญิศิลป 
45. นายวิรุฬห นันศรีทอง สาธารณสุขอําเภอโพนนาแกว 
46. นายวิรัตน จําปาวัน สาธารณสุขอําเภอภูพาน 
47. นายเทวฤทธิ ์ ดีควาพัฒน แทนหัวหนาศนูยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 7.3 

สกลนคร 
    
    



 3 
  

 
  

 ผูเขารวมประชุม   
1. นายวันชัย ขวาธจิักร เจาพนกังานทนัตสาธารณสขุ ชํานาญงาน 
    
    
    
    

เริ่มประชุมเวลา   15.30  น. 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ/ถือปฏิบัต ิ

1.1 การพฒันาระบบปฐมภูมิ(เอกสารหมายเลข 4) สําหรับกจิกรรมดูแลผูปวยที่บานตอไปอาจะ
เปลี่ยนน้ําหนกัสัมพัทธไปใหท่ีกิจกรรมการเยี่ยมบาน เพ่ือความเหมาะสม และเปนธรรม 

 นายแพทยเชีย่วชาญ( ดานเวชกรรมปองกัน ): รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.นทัิศน รายยวา เนนเรื่องปฐมภมูิ 
เพื่อใหสุขภาพประชาชนดีข้ึน สวนเครือขายการรักษาพยาบาลจะกระจายตามตวัช้ีวดั สําหรับขอมูลการใหบริการตอง
ครบถวนถูกตอง เพื่อนําไปใชในการวางแผน และการบริหารจดัการ    
ประธานท่ีประชุม : ระบบรายงานสปสช.มีเงินกันไวเพ่ือจัดสรรในการสงรายงานทนัเวลา ครบถวน สําหรับขอมูลที่
รายงานไปจะเปนขอมูลท่ีสปสช.นําไปประกอบการจดัสรรงบประมาณในปตอไป ซึ่งเปนผลงานรอบ 9 เดือน หาก
ปฏิบัติแลวแตไมรายงานหรอืรายงานไมครบถวนจะมผีลตอการจดัสรรเงิน ดังนั้นการจางบุคลากรจัดทํารายงานเพื่อให
ครบถวน ทนัเวลา จะไดรับการจัดสรรงบเพิ่ม ก็นาจะคุมในการจาง 
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสกลนคร :  

- การจัดสรรเงนิของสปสช.ยังเหลือ เชนงานจิตเวช จังหวดัสกลนครไมไดเงิน มีเงนิเหลือ
ประมาณ 163 ลานบาท  
   - การเรียกเก็บจังหวัดสกลนคร เรียกเก็บไดมากแตยังเหลือหลายโรงพยาบาลที่เรยีกเก็บไมได 
และขอชมเชยโรงพยาบาลสองดาวที่เรียกเก็บไดมาก ใหโรงพยาบาลที่เรยีกเก็บไดนอยมาศึกษาไดที่โรงพยาบาล
สกลนคร หรือโรงพยาบาลสองดาว 
ประธานท่ีประชุม : - ฝากใหตรวจสอบวิเคราะหขอมูล จังหวัดสกลนครมีผลงาน ขอมูล เอดส /ANC จังหวัดสกลนคร
นอยกวาจังหวดัหนองบัวลําภู ใหตรวจสอบ  
       - ผลงาน EPI นอยทําใหไดรับการจัดสรรเงินนอย ควรสงขอมูลใหอําเภอตรวจสอบ 

 - ใหจังหวัดตรวจสอบขอมูลทุกอยางแลวสงขอมูลใหอําเภอตรวจสอบ ยืนยนั 
 - สําหรับการทวงรายงานใหผาน ผอ./สสอ. 
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 - กรณี ผูรับผดิชอบปฏิบัติงานไดไมดี ไม รับผิดชอบใหเปลี่ยนคน 

ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ :  ขอมูล OP/PP จะนอยสวนใหญจะไดจาก IP สําหรับวัคซีนมี
รหัสยอยมาก ใหตรวจสอบความเชื่อมโยงของขอมูลดวย  เชน  การฝากทอง การคลอด การเยีย่มหลังคลอด การฉีดวัคซีน 
สําหรับขอมูล 18 แฟม คารอยละจะตองพิจารณาขนาด CUP ดวยเพราะขอมูลจะได 100% ไดตองรวมท้ังโรงพยาบาลแม
ขาย กับรพ.สต. 

1.2 การเตรียมพรอมการใหความชวยเหลอืและการฟนฟู ใหเตรยีมการระดบัหมูบาน ตําบล อําเภอ 
และจังหวัด   เพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัต ิโดยเฉพาะเครือขายใหลงถึง อสม.เมื่อเกิดเหตุไดรีบแจง และเขาไปใหความ
ชวยเหลือ 

1.3 การจัดสรรเงินของสปสช. ในป 2555 ใชขอมูลป 2554 จาํนวน 9 เดือน และป 2553 จาํนวน 3 
เดือนมาเปนฐานขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ 2555  

1.4 Ipad มาครบแลว ขอรับไดท่ีงานพัสด ุฝากงาน ICT ทําคูมีการใชงานใหใชประโยชนเต็มที ่
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2  เรื่องการรับรอง 
  2.1 รายงานการประชุมผูบรหิารสาธารณสขุ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวนัพธุท่ี 26 กันยายน  2554 และเรือ่ง
ติดตามการประชุม 
  2.2 การรับสงตอขอมูล ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ  

ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดนิ : การดําเนินงานจะผาน Web จึงเปนขอมลู realtime ซึ่งเปน

โปรแกรมของโรงพยาบาลเลงินกทา นําเขาขอมูลจากขอมูล 18 แฟม สามารถนําเสนอเปนกราฟ ไดเมื่อเกดิโรคสามารถ
ไปควบคุมโรคไดเลยแตมีขอเสียคือ ไมสามารถดึงขอมูลของรพ.สต.มา UP ไดทุกวัน ดังนั้นสิ่งท่ีจะตองพัฒนา คือ 

1. จะตองดึงขอมลู 18 แฟมของรพ.สต.มาได 
2. การวิเคราะหขอมูลใหเปนภาพรวมอําเภอ 
3. เมื่อออกเยีย่มบานแลวสามารถ Key เขาโปรแกรมไดเลย 
4. รพ.สต.ตองม ีserver ท่ีสามารถรองรับ HosXp และรองรบั Data center 

มติท่ีประชุม ;  รับรองวาระประชุม 
ระเบียบวาระที่   3   เรื่องเพือ่ทราบ 

3.1 เรื่องแจงจากนายแพทยเชี่ยวชาญ( ดานเวชกรรมปองกัน )  
                        3.1.1 สถานการณโรคไขเลือดออก  จังหวดัสกลนคร  
              จากการเฝาระวังโรคไขเลือดออก   ในเขตพื้นท่ีจงัหวัดสกลนคร  ตั้งแตวนัที่  1  มกราคม  –  
12 ตุลาคม 2554 พบวา มรีายงานการพบผูปวยโรคไขเลอืดออก  จํานวน  78 ราย อัตราปวย 6.79 ตอประชากรแสนคน  
เสียชีวิต จํานวน 1 ราย อัตราตาย 0.09 ตอประชากรแสนคน  จําแนกเปน ไขเด็งกี่ 48 ราย คิดเปนรอยละ 61.5  
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ไขเลือดออก 24 ราย  คิดเปนรอยละ  30.8  ไขเลือดออกชอ็ค 6 ราย คิดเปนรอยละ 7.7  เปนเพศหญิง 39 ราย  คิดเปนรอย
ละ 50 เพศชาย 39 ราย คิดเปนรอยละ 50  พบผูปวยในพ้ืนที่ 15 อําเภอ เปรยีบเทียบอัตราปวยตอประชากรแสนคน  โรค
ไขเลือดออกจงัหวัดสกลนคร  ป  2554  ( ณ วนัที่ 10 ตุลาคม 54)  กับจงัหวัดในเขต 11 พบวา จังหวดัที่มอัีตราปวยตอ
ประชากรแสนคนสูงสุด  คือ จังหวัดมุกดาหาร (31.29) รองลงมาไดแก จังหวัดนครพนม (25.92) และจังหวัดสกลนคร 
(6.51) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  1 )  
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ 
                        3.1.2  สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  จงัหวัดสกลนคร     
               สถานการณโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 จงัหวัดสกลนคร ป 2554 ตั้งแตวันท่ี  
1 มกราคม –  12 ตุลาคม 2554  มีรายงานการพบผูปวยโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม  2009   จาํนวน 2 ราย อัตราปวย  
0.17  ตอประชากรแสนคน  ในภาพรวมผูปวยโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหญสายพันธุใหม 2009 ตัง้แต วันที่ 1 มกราคม 
2553 – 12 ตุลาคม 2554 มีผูปวยสะสมทั้งส้ิน 16 ราย แยกเปนเพศชาย  รอยละ 56  เพศหญิง  รอยละ 44 อายตุ่ําสุด  3 
เดือน  สูงสุด  85 ป   มีผูปวยเสียชีวิต  2 ราย  อัตราปวยตาย รอยละ 14.29  พบผูปวยในพื้นที่ 9 อําเภอ คิดเปนรอยละ 50 
ของอําเภอทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2 ) 
มติท่ีประชุม ; รับทราบ 
 
 

         3.1.3 สรปุผลการดําเนนิงานการลงทะเบียนและออกบตัรประกนัสุขภาพถวนหนา   ดังนี้ 
                  3.1.3.1   สรุปความครอบคลุมการลงทะเบียนและออกบตัรประกันสุขภาพถวนหนา     

ประจําเดอืนกนัยายน   2554    ( ณ    5    ตลุาคม   2554 ) 

• ประชากรมหาดไทย  1,149,055               คน 

• ข้ึนทะเบยีนบัตรทอง       880,642     คน 

• Predict  UC       882,543     คน 

• รอยละความครอบคลุม       99.78 
                                                 อําเภอที่มีความครอบคลุมสูงสุด  5  อันดับคือ  (1) อ.คําตากลา,โคกศรีฯ รอยละ   99.85   
(3) อ.เตางอย รอยละ  99.84  (4)  อ.กุสุมาลย ,อากาศอํานวย รอยละ  99.82  (รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 3  หนา  1 )   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

    3.1.3.2  สรปุการจดัสงขอมูลลงทะเบียนและออกบตัรประกันสุขภาพถวนหนา    ประจําเดอืน
สิงหาคม  2554   ( ณ   5    กนัยายน 2554 )  ท่ีผานการตรวจสอบจาก   สปสช.  ดังนี ้

• ขอมูลที่ผานการตรวจสอบ           99.83 

• สงขอมูลมากกวา  1   จังหวดั           0.01  
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• นําคนตายมาขึน้ทะเบยีน                         
0.00 

• Format ผิด                                                            0.02 

• ไมมีขอมูลในทะเบียนราษฎร                               0.02 

• สิทธิซ้ําซอน                                                         0.07 

• ไมระบุการมีแบบคํารองลงทะเบียน                     0.01 
( รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 2 ) 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.1.4 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด       ประจําปงบประมาณ     2553  ( ณ   
วันที่   30   กันยายน   2554 ) บัญชี 6    ณ  วันที่      30    กันยายน    2554   โดยมรีายละเอียด    ดังนี้ 
                                            -   เงินกันพัฒนาระบบคณุภาพบริการ สวนรอยละ  10  จํานวน     1,070,908.00   บาท 
                                            -   เงิน  PP Area  based    จังหวัด                                   จํานวน     9,503,327.29   บาท 
                                            -  เงิน  PP Area  based    เขต (Composite indicator)    จํานวน  764,201.87   บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  53       คงเหลือทั้งสิ้น         11,338,437.16  บาท    

3.1.5 สรุปเงินเหมาจายรายหัวและสวนกันบริหารจัดการที่จังหวัด ประจําปงบประมาณ 2554 ( ณ วนัท่ี 30   
กันยายน   2554 )บัญชี 6  ณ  วันที่  30  กันยายน 2554   โดยมีรายละเอียด    ดังนี ้
                                           -   เงินกันพัฒนาระบบคณุภาพบริการ สวนรอยละ  10  จํานวน      2,500,000.00   บาท 
                                                                                                       สวนรอยละ  90  จํานวน      9,000,000.00   บาท 
                                           -   เงินกันตามจายตางจังหวัด                                         จํานวน      9,741,224.00   บาท 
                                           -   เงิน  PP Area  based    จังหวัด                                   จํานวน      3,570,048.80   บาท 
                                           -   เงิน  PP Area  based    เขต (Composite indicator)     จํานวน      4,008,562.72  บาท 
                                               รวมจํานวนเงนิเหมาจายรายหัวป  54       คงเหลือทั้งสิ้น         28,819,835.52  บาท  
 (  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 3  )   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.1.6    สรุปการสงขอมูลผานโปรแกรม E - Claim 
  3.1.6.1 สรุปผลการสงขอมูลเรียกเก็บคาบริการทางการแพทยผานโปรแกรม E – Claim ระหวาง

ปงบประมาณ  2554 (ต.ค.53 – 10  ต.ค. 54)    พบวา 
                                           - ผูปวยใน  สงขอมูลทั้งสิ้น  100,687  ราย  ผานการตรวจสอบ 99,321  ราย (98.6%)  ไมผาน
การตรวจสอบ  1,366 ราย  ( 1.4 %) 



 7 
                                           - ผูปวยนอกสงขอมูลทั้งสิ้น  25,564  ราย  ผานการตรวจสอบ 24,115  ราย (94.3 %)  ไม
ผานการตรวจสอบ  1,449 ราย ( 5.7 %) 
                                            - ผูปวยนอก (OP Refer) สงขอมูลทั้งส้ิน  2,619  ราย  ผานการตรวจสอบ  2,580  ราย (98.5)  
ไมผานการตรวจสอบ  39 ราย ( 1.5 %) 

3.1.6.2  สรุปขอมูลความทันเวลา  (จํานวนรายตามรอบ  Statement ผูปวยใน )  ปงบประมาณ  
2554   (ขอมูล  ณ  วนัที่   8  ต.ค.54)  พบวา 
                                        ภาพรวมจังหวัดสงขอมูลทันรอบ  Statement  90,095 ราย  รอยละ  99.05  สงชา  1  เดือน
จํานวน   807  ราย  รอยละ  0.89 

3.1.6.3  เปรียบเทียบคา RW , AdjRw และคา CMI  ปงบประมาณ  2554  ณ  วันที่   8  ต.ค.  54  
พบวา  คาเฉลี่ย  CMI  ระดับประเทศ  1.09  คาเฉลี่ย  สปสช.เขต  1.01   คาเฉลี่ยจังหวัดสกลนคร  1.06 
 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หนา 4 – 8)   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.1.7  สรุปการจัดทํารายงาน 0110 รง.5  ปงบประมาณ2554  กันยายน  2554  
                       -  สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5  แมขาย   ไมเปนปจจุบัน 5  แหง รพ.สกลนคร  , รพ.พระอาจารย
ฝนฯ  ,รพ.พังโคน  ,รพ.คําตากลา  ,รพ.โคกศรีสุพรรณ 
                        -  สรุปการสงรายงาน 0110 รง. 5  ลกูขาย   ไมเปนปจจุบัน 5  แหง คือ อ.เมือง,อ.กุดบาก,       
พรรณนานิคม ,พังโคน , โคกศรีสุพรรณ   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

3.2  เรื่องแจงจากนกัวชิาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ(ดานสงเสริมพัฒนา) (โดยหวัหนางานสรางเสริมสุขภาพ
แจงแทน)  กีฬาสาธารณสุข ระหวางวันที่ 24-25 ธันวาคม 2554 โดย CUP เมืองเปนเจาภาพใหอําเภอเขาไป Key ขอมูลได 
สําหรับงานยาเสพติดไดกําหนดเปนวารแหงชาติ เปาหมาย 400,000 คน ทั่วประเทศ 
ประธานท่ีประชุม : เรื่องยาเสพติดในจังหวัดสกลนคร อยูในระดับปานกลางถึงรุนแรง ในปที่ผานมาอําเภอพังโคน 
ดําเนินการไดดี ดังนั้นขอใหชวยกันดแูล 
หัวหนางานสรางเสริม : จัดเตรียมครู ข  โดยอบรม 30-40 คน/อําเภอ 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ            

3.3 เรื่องแจงจากนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
  แนวทางการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปงบประมาณ 2555 รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 6  
มติท่ีประชุม ; รับทราบ       
                 3.4  เรื่องแจงจากกลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข      
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     สรุปรายงานการประชุม คปสอ. ของแตละ อําเภอ เดือนสิงหาคม  ปงบประมาณ 2554  
             (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10)                     
มติท่ีประชุม ; รับทราบ       
 

3.5 เรื่องแจงจากงานทันตสาธารณสุข 
3.5.1 องคประกอบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุอําเภอ (งบกองทุนทันตกรรม) ป 2555    คป

สอ.(ใหม)  ใชโครงสรางของคณะกรรมการ คปสอ.เดิมทีม่ีอยู และเพิ่มกรรมการท่ีเปนบุคคลภายนอก เชน ผูแทนทองถิ่น, 
ผูแทนภาคประชาสังคม หรือ เครือขายอ่ืนๆ *** เขารวม    ซึ่ง คณะกรรมการ คปสอ. (ใหม) มีหนาที่ในการประชมุ จัดทํา
แผน/กํากบั ตดิตาม แผนงานทันตสาธารณสุขของ CUP อยางนอยปละ 3 ครั้ง (ตัวช้ีวัดดานกระบวนการ รายอําเภอ)   
ประธานท่ีประชุม : กรรมการนาจะเปนชดุเดียวทุกกิจกรรม จะไดมองเห็นภาพรวมของอําเภอ 

3.5.2 ติดตามการสงรายงานสรุปผลของสสอ. การดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการและการใชจาย
งบประมาณ (งบบริหารจดัการระดับจังหวดัสวน 30%) ท่ีสนับสนุนการจดับริการในหนวยบรกิารปฐมภูมิ/      รพ.สต. 
ในการสงเสรมิปองกันทันตสุขภาพในระดับพ้ืนท่ีสนับสนุนรพ.สต.ทีไ่มมีทันตบุคลากรจํานวน 4,000 บาทตอรพ.สต. 
สนับสนุนรพ.สต.ที่มีทันตบุคลากรจํานวน 30,000 บาทตอรพ.สต. สนบัสนุนสสอ.ในการประเมนิติดตามงานรพ.สต. 
จํานวน 1,000 บาทตอรพ.สต. ใหสสอ.ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานสงภายในเดอืนตุลาคม 2554 เพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานระดับจังหวัดสงใหสปสช.ตอไป สวนสสอ.ท่ีไดดําเนินการสงสรุปการดําเนินงานแลวคือ สสอ.เมือง และ
สสอ.ภูพาน 

3.5.3  ติดตามการสงรายงานสรุปผลพิเศษ โครงการเครือขายเด็กสภุาพชองปากดีของรพ.สต.โพนทอง     
อ.โคกศรีสุพรรณ งบประมาณจํานวน 50,000 บาท ขอใหสรุปผลการดําเนินงานสงงานทันตสาธารณสุข         
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ      

3.6 เรื่องจากงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
อบรมพยาบาล NP เดือนพฤศจิกายน 2554 ดําเนินการไมทัน 

ประธานท่ีประชุม :  -ใหนพ.วิโรจน    วโิรจนวธัน ประสานงานกับวิทยาลัยพยาบาลอดุรธานี เพื่อเตรียมการอบรมใหทัน
เดือนพฤศจกิายน 2554 

      - งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ สํารวจสถานพยาบาลทีย่ังไมมีพยาล NP และใหอําเภอคัดเลือกคนไป
อบรม สําหรับโรงพยาบาลเนนพยาบาลปฏิบัติงานที่ OPD และ ER 
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ                                                                        

3.7 เรื่องจากโรงพยาบาลสกลนคร   - ขอเชิญทาํบุญ โดยการบริจาคอวัยวะขอใหพูดคุยกบัญาตผิูปวยทีม่ีภาวะ
สมองตายแลว เพ่ือบรจิาคอวยัวะจะชวยผูปวยไดมาก                         
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      - การจาย คาตอบแทนของรพท.สกลนครไดจายตามผลงาน 

เชนแพทยมาตรวจเชาได 50 บาท/case พยาบาลได 20 บาท/case กรณีการสรุป chart IP ถาสรุปทนัเวลาได 30 บาท/chart 
ถาสงชาจะถูกปรับ  
ประธานท่ีประชุม : ตั้งทีมประชาสัมพนัธเรื่องการบริจาคอวัยวะ และการใหความรูกับผูปวยฟอกไตการที่ทําการฟอกไต
และใหหาผูบรจิาคไต  โดยใหอสม.ชวยประชาสัมพันธดวย 
มติท่ีประชุม ; รับทราบ 
                   3.8 เรื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพังโคน 

             ขอเชิญรวมงานทําบุญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอใหมในวันที่ 27 ต.ค. 2554           
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ               
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา                            
                          เรื่องจากงานเจาหนาที่       

1. ขาราชการขอยายในจังหวดั(เอกสารหมายเลข 5) 

ลํา ชื่อ/ตําแหนง/สังกัด อาย ุ ดํารง สวนราชการขอยาย เหตุผลขอยาย 
ความเห็น

ตน ผลการ 

ดับ  ราชการ 
ตําแหนง

ใน    พิจารณา 

ท่ี     
สังกัด
ปจจุบัน     สังกัด   

1 นายธีระพงษ  พุมพวง 
นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 
สอ.ฮางโฮง สสอ.เมืองสกลนคร 
(ปฏิบัติงานที่งานควบคุมโรคฯ 
สสจ.สกลนคร) 
 

15 ป. 
10 ด. 

11 ด.
20,790 

 - งานควบคุมโรคและ 
ระบาดวิทยา 
สสจ.สกลนคร 

 -เพื่อใหตําแหนงตรง
ตามตัวปฏิบัติงานจริง 

ผานที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร สสจ. 
ใหยาย
สับเปล่ียนกับ 
นายธกรฯ ซึ่ง
ขอยาย 
ไป จังหวัด
เพชรบรุ ี

อนุมัติ 

 2 น.ส.ศศิมา  แสนวิลัย 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
งานผูปวยใน กลุมการพยาบาล 
รพ.สกลนคร 
 
 
 

11 ป. 
6 ด. 

 11 ป. 
6 ด. 
15,270 

-รพร.สวางแดนดิน -ขอยายสับเปลี่ยนกับ 
นางพิศวาส พิเชฐภูรี 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การ 
รพร.สวางแดนดิน 

  รอ เม.ย.
55 
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3 น.ส.มลัลกิา  เทพออน 

จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
กลุมงานทันตกรรม รพ.สกลนคร 
(ปฏิบัติงานที่ สอ.บานเชียงเครือโพธ์ิ
ชัย สสอ.เมือง) 
 
 
 

5 ป. 
10 ด. 

3 ป. 
 6 ด. 
8,470 

-สอ.เชียงเครือโพธิ์ชัย 
สสอ.เมืองสกลนคร 

- เพื่อใหตําแหนง 
ตรงตามตวัปฏบิัติงาน 

  อนุมัติ 

4 นายเอกวัต  แพงทรัพย 
นวก.สาธารณสุขชํานาญการ 
สอ.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ 
สสอ.เมืองสกลนคร 

14 ป. 
4 ด. 

2 ป. 
4 ด. 
19,220 

-สอ.ฮางโฮง 
ต.ฮางโฮง 
สสอ.เมืองสกลนคร 

-เพื่อหาประสบการณ 
ในการทํางาน 

  อนุมัติ 

5 นางมนินธปภา ปทมธีรศาสตร 
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
สอ.เชียงเครือโพธิ์ชัย 
ต.เชียงเครือ สสอ.เมืองสกลนคร 

3 ป. 
3 ด. 

4 ด. 
 8,710 

1. สอ.ดงมะไฟ 
 2. สอ.นาคํา 
 3. สอ.หนองไผ 
สสอ.เมืองสกลนคร 

-เพื่อดูแลครอบครัว 
และมารดา เปนความดนั 
ไขมนัในเสนเลอืด ไตวาย 

ขอบุคลากร 
ทดแทน 

ใหยาย
ไป 
รพสต. 
โนน
หอม 

6 นางกัลยรตัน แพงพิมพโล 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
สอ.เชียงเครือโพธิ์ชัย 
ต.เชียงเครือ สสอ.เมืองสกลนคร 

9 ป. 
6 ด. 

1 ป. 
9 ด. 
16,610 

1. สสอ.เมืองสกลนคร 
 2. สอ.ฮางโฮง 
อ.เมือง จ.สกลนคร 

-เพื่อความกาวหนาใน 
การปฏิบตัิงาน 

ขอบุคลากร 
ทดแทน 

ไม
อนุมัติ 

7 นายยุทธนา  ทิพยสุวรรณ 
นวก.สาธารณสุขชํานาญการ 
สอ.เชียงเครือโพธิ์ชัย 
ต.เชียงเครือ สสอ.เมืองสกลนคร 

17 ป. 
4 ด. 

5 ป. 
24,810 

 1. สอ.ดงมะไฟสามัคค ี
ต.ขมิ้น 
 2. สอ.ฮางโฮง 
สสอ.เมืองสกลนคร 

 -เพื่อความกาวหนาใน
การปฏิบตัิงาน 

  ไม
อนุมัติ 

8 นายชัยยุทธิ์  พันธชัย 13 ป. 2 ป.  1. สอ.ฮางโฮง  -เพื่อหาประสบการณ ขอบุคลากร ไมอนมุติั 

  นวก.สาธารณสขุปฏิบัติการ 6 ด. 2 ด.  2. สอ.พังขวาง ในการทํางาน ทดแทน   

  สอ.โคกเลาะ  ต.ขมิ้น   16,260 สสอ.เมืองสกลนคร       

  สสอ.เมืองสกลนคร             

9 นายวีระยุทธ  แกวกิ่ง 25 ป.  4 ป.  -สอ.ลาดกะเฌอ  -เพื่อหาประสบการณ   ไม 

  หน.สอ.(นวก.สาธารณสุข) 4 ด.   ต.หวยยาง ในการทํางาน   อนุมัติ  

  ชํานาญการ   30,560 สสอ.เมืองสกลนคร       

  สอ.หนองไผ สสอ.เมืองสกลนคร             
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10 นางโสมนัส  นามโพธิ์ชัย 22 ป. 4 ป.  - สอ.พังขวางใต  - สถานที่ทาํงาน   ไม 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 4 ด. สสอ.เมืองสกลนคร ใกลบาน   อนุมัติ  

  สอ.หนองลาดใต    33,520         

  ปฏิบัติงานที่ สอ.ดงมะไฟสามัคคี             

  สสอ.เมืองสกลนคร 
 
 
 

            

11 นางสวินทร  วงษหาญ 26 ป. 5 ป.  1. สอ.ดงมะไฟสามัคค ี  - เพื่อหาประสบการณ   ไม 

  นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 4 ด. 4 ด.  2. สอ.ฮางโฮง ในการทํางาน   อนุมัติ  

  สอ.นาขาม  ต.หวยยาง   35,270 สสอ.เมืองสกลนคร       

  สสอ.เมืองสกลนคร             

12 น.ส.วิไลลกัษณ โปรงจันทึก 16 ป. 13 ป.  1. สอ.ดงมะไฟ  -เพื่อดูแลบตุรและ   ใหยาย 

  นวก.สาธารณสขุปฏิบัติการ 4 ด.   2. สอ.นาคาํ ครอบครัว   ไป 

  สอ.โนนหอม  ต.โนนหอม   19,490 3. สอ.ดงพัฒนา  -ลดคาใชจายในการ   รพสต. 
  สสอ.เมืองสกลนคร     สสอ.เมืองสกลนคร เดินทาง   ดงมะไฟ  

13 นายประสาท  พรมเมือง 16 ป.  2 ป.  1.สอ.ดงมะไฟ  - เพื่อดูแลครอบครัว ขอบุคลากร ไม 

  นวก.สาธารณสขุปฏิบัติการ 4 ด.   2. สอ.โนนหอม  -ลดคาใชจาย ทดแทน  อนุมัต ิ

  สอ.มวงลาย ต.มวงลาย   22,060 สสอ.เมืองสกลนคร  -พัฒนาประสบการณ     

  สสอ.เมืองสกลนคร             

14 นางพิทธิยาภรณ อันทะกอง 19 ป. 11 ป.  - กลุมงานเวชกรรม  - เพื่อความกาวหนา   อนุมัติ 

  พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน 10 ด. 5 ด. สังคม  รพ.สกลนคร ทางราชการดานสายงาน     

  สอ.คสูนาม  ต.ง้ิวดอน   25,670   พยาบาลวิชาชีพ     

  สสอ.เมืองสกลนคร       (ปรับเปลี่ยนตําแหนง)     

15 นายวีรวัฒน พัดไธสง 11 ป. 11 ป.  1.สอ.ทาแร  - เพื่อดูแลบุพการี   ไม 

  นวก.สาธารณสขุปฏิบัติการ 6 ด. 6 ด. 2. สอ.ฮางโฮง      อนุมัต ิ

  สอ.แสนพัน ต.อุมจาน ปฏิบัติงานที่   15,150 สสอ.เมืองสกลนคร       

  สอ.บานบอน ต.นาโพธ์ิ สสอ.
กุสุมาลย 
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16 นางสุจินดา  บุตรเวส 3 ป. 3 ป.  - รพ.กุสุมาลย  - เพื่อหาประสบการณ   ไม 

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 11 ด. 11 ด.   ในการทํางาน    อนุมัต ิ

  สอ.บานบอน  ต.นาโพธิ์ ปฏิบัตงิานที่   11,880         

  สอ.บานหวยกอก ต.โพธิ์ไพศาล  
สสอ.กุสุมาลย 

            

17 นายศกัดิช์ัย แกวมณี 4 ป. 4 ป.  -กลุมงานยุทธศาสตร  เพื่อกลับภูมลิําเนา ใหยายได อนุมัต ิ

  จพ.เวชสถติิปฏิบัติงาน 9 ด. 9 ด. บริการและสารสนเทศ ดูแลบิดา มารดา     

  รพ.กดุบาก 
 
 

  9,470 ทางการแพทย รพ.
สกลนคร 

      

18 น.ส.ณัฏฐา  สมบูรณโภคภัณฑ  6 ป.  6 ป.  - รพ.สกลนคร  - เพื่อติดตามคูสมรส ขอคน รอ เม.ย. 

  ทันตแพทยชํานาญการ  6 ด.  6 ด.     ทดแทน 55  

  รพ.พระอาจารยฝน อาจาโร   18,020     หรือ
สับเปลี่ยน 

  

19 น.ส.สุขุมาภรณ ศรีแสง 23 ป. 2 ป.  1. สอ.โนนเรือ  - เพื่อกลับภูมลิาํเนา   ไมอนมุติั 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 4 ด.  2. สอ.พอกนอย ดูแลบิดา มารดา     

  สอ.หนองผือ  ต.นาใน   25,360  สสอ.พรรณานคิม       

  สสอ.พรรณานิคม             

20 นางทองศร ี นนธิราช 25 ป. 14 ป.  1. สอ. ศรีวงศทอง   - เพื่อหาประสบการณ   อนุมัต ิ

  นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 4 ด. 4 ด. ต.ขางมิ่ง ในการทํางาน     

  สอ. บานโคก ต.ไร   33,720 อ.พรรณานิคม       

  อ.พรรณานิคม             

21 น.ส.นารีรัฐ  แสนภักด ี 11 ป. 11 ป.  1. สอ.วังยาง  - เพื่อหาประสบการณ   ไมอนมุติั 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด.  2. สอ.พอกนอยพัฒนา ในการทํางาน     

  สอ.โนนเรือ  ต.นาหัวบอ   20,830 สสอ.พรรณานิคม       

  สสอ.พรรณานิคม             

22 น.ส.รจนา  กลางนอก 11 ป. 11 ป.  1. รพ.พระอาจารยฝน  - เพื่อหาประสบการณ   ไมอนมุติั 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด. อาจาโร ในการทํางาน     

  สอ.บะฮี  อ.พรรณานิคม 
 
 

  19,730   และใกลบาน     
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23 นายธาดา  ศูนยจนัทร 14 ป.  5 ป.  - สอ.บานโคก  - เพื่อหาประสบการณ   อนุมัติ 

  นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 10 ด.   ต.ไร ในการทํางาน     

  สอ.โนนเรือ  ต.นาหัวบอ   21,290 สสอ.พรรณานิคม       

  ปฏิบัติงานที่ สสอ.พรรณานิคม             

24 นายบรรจง  ศรสีรอย 10 ป. 4 ป.  - สอ.ศรีวงศทอง  - เพื่อดูแลบุพการี   ไมอนมุติั 

  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 6 ด.   ต.ชางมิ่ง       

  สอ.บานนาขาม  ต.เชิงชุม   13,690 อ.พรรณานิคม       

  อ.พรรณานิคม 
 
 
 
 

            

25 นางเพ็ญนภา  ปุณริบูรณ(พลจางวาง)      - สอ.ภูเงิน  - เพื่อเลี้ยงดูบุตร   อนุมัติ 

  นวก.สาธารณสขุปฏิบัติการ 11 ป. 11 ป. ต.ไฮหยอง และความเหมาะสม     

  รพ.พังโคน 6 ด. 6 ด. อ.พังโคน ในการปฏิบัติงานใน     

      14,730    หนาที ่     

26 นางยุวดี  แดงนกขุม 34 ป. 34 ป.  - สอ.บานแร  -เพื่อเพิ่มพูน   อนุมัติ 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     ต.แร ประสบการณ     

  รพ.พังโคน   33,430 อ.พังโคน  ในการทาํงาน     

27 นางรัตนา  พจนา 25 ป. 25 ป.  - สอ.ตาดโพนไผ  - ยายสับเปลี่ยน กับ   ไม 

  นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 4 ด. 4 ด. สสอ.วาริชภูมิ ลําดับที ่ 28    อนุมัต ิ

  สอ.หนองทม  ต.ปลาโหล   35,100         

  สสอ.วาริชภูม ิ             

28 นายเสกสรร  ถาบุตร 19 ป. 19 ป.  -สอ.หนองทม  - ยายสับเปลี่ยน กับ   ไม 

  นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 4 ด. 4 ด. ต.ปลาโหล ลําดับที ่ 27    อนุมัต ิ

  สอ.ดอนยาวใหญ ต.หนองลาด   24,190 สสอ.วาริชภูมิ       

  ปฏิบัติงานที่สอ.ตาดโพนไผ             

  อ.วาริชภูม ิ
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29 นายยุทธชัย  กางทอง 14 ป. 14 ป.  - สสอ.พังโคน  - เพื่อดูแลบดิา มารดา ใหยายได ไม 

  หน.สอ.(นวก.สาธารณสุข) 4 ด. 4 ด.   ที่ปวย    อนุมัต ิ

  ชํานาญการ  สอ.บานนาคาํ   18,350         

  สสอ.นิคมน้ําอูน             

30 นางพานทอง  วงศคําจันทร 8 ป. 8 ป.  1. สอ.นาคํา  -เพื่อลดคาใชจายในการ      ขอ จนท. ไม 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด. ต.นาคาํ อ.วานรนิวาส เดินทาง และดูแล ทดแทน  อนุมัต ิ

  สอ.หนองแวง   16,730  2. รพ.วานรนิวาส ครอบครัว     

  สสอ.วานรนิวาส             

31 น.ส.วิชชุดา วงศเครือศร (อุนวิเศษ) 8 ป.  6 ป.  - สอ.หวยหิน  - เพื่อดูแลครอบครัว      ขอ จนท. ไม 

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 ด.   ต.หนองแวง   ทดแทน  อนุมัต ิ

  สอ.แสงเจริญ  ต.อินทรแปลง   14,610 สสอ.วานรนิวาส       

  สสอ.วานรนิวาส 
 
 

            

32 นายทินกรณ  อามาตร 12 ป. 12 ป.  - รพ.วานรนิวาส  - เพื่อดูแลมารดา      ขอ จนท. ไม 

  จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 5 ด. 5 ด.     ทดแทน  อนุมัต ิ

  สอ.เฉลิมพระเกยีรติฯ โคกแสง   14,300         

  อ.วานรนิวาส             

33 นางสุพัตรา  จันทรคา 17 ป.  4 ป.  - สอ.แสงเจริญ  - เพื่อดูแลครอบครัว      ขอ จนท. ไม 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด.   ต.อินทรแปลง   ทดแทน  อนุมัต ิ

  รพ.วานรนิวาส    20,720 สสอ.วานรนิวาส       

  ปฏิบัติงานที่ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
โคกแสงสสอ.วานรนิวาส 

            

34 นางชลธิดา  แดงสะอาด 23 ป. 4 ป.  1. สอ.นาคํา  - เพื่อดูแลครอบครัว      ขอ จนท. ไม 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 4 ด.    2. สอ.โพนแพง   ทดแทน  อนุมัต ิ

  สอ. บานหนองฮาง ต.ธาต ุ   26,750 สสอ.วานรนิวาส       

  อ.วานรนิวาส             

35 น.ส.ทิพวรรณ  แดงสะอาด 1 ป. 1 ป.  - รพ.พังโคน  - กลับภูมิลาํเนา ใหยายได  ใหยาย 

  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 10 ด. 10 ด.   ดูแลบิดา มารดา เมื่อมี รอบ เม.ย. 
  สอ. บานหนองพอกใหญ   8,130      คนทดแทน ถาม ี

  ต.นาแต อ.คาํตากลา            แทน 
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36 น.ส.รัตนพร  ระดากรณ  2 ป.  2 ป.  - สอ.โนนแต  - เพื่อกลับภูมลิาํเนา ใหยายได   ใหยาย 

  ลูกจางนักเรียนทนุ ตําแหนง 3 ด. 3 ด. ต.ธาตุ   ขอ จนท. รอบ เม.ย. 
  จพ.สาธารณสุข  สอ.กดุจาน   8,736 สสอ.วานรนิวาส   จบใหม  ถาม ี

  สสอ.คําตากลา          ทดแทน  แทน 

37 น.ส.ราวด ี กวานดา 19 ป. 19 ป.  1. สสจ.สน.  - เพื่อดูแลบดิาสงูอายุ ใหยายไดถาม ี ใหยาย 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด.  2. สอ.เชียงเครือ และหาประสบการณ คน ทดแทน รอบ  
  รพ.บานมวง   20,000 อ.เมืองสกลนคร   ใหยาย  1  

เม.ย. 55 
 เม.ย. 

38 นางสุพัตรา เคนไชยวงค 8 ป. 8 ป.  - สอ.ในเขตอําเภอ  - เพื่อติดตามคูสมรส ขอทดแทน  ไม 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด. เมืองสกลนคร   หรือ  อนุมัต ิ

  สอ.หนองสามขา   16,050      สับเปลี่ยน   

  สสอ.อากาศอาํนวย 
 
 

            

39 นางภัทรเนตร สนุารัตน 13 ป.  6 ป.  1. สอ.ไร  - ยายติดตามคูสมรส ขอ จนท. ไม 

  นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 6 ด.   2. สอ.ชางมิ่ง และดูแลมารดาและบุตร ทดแทน  อนุมัต ิ

  สอ.หนองสามขา ต.สามัคคีพัฒนา   17,240 3.สอ.วังยาง  -ตองการทํางาน  หรือ   

  ปฏิบัติงานที่  สอ. บะหวา     สสอ.พรรณานิคม ใกลและลดคาใชจาย  สับเปลี่ยน   

  อ.อากาศอํานวย             

40 นางประไพ  มณีนพ 14 ป. 14 ป.  - รพ.พังโคน  - ยายติดตามคูสมรส ขอ จนท. ไม 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด.    -เพื่อลดคาใชจาย ทดแทน  อนุมัต ิ

  รพ.สองดาว   17,400         

41 นางอรัญญา  ชาญสมร 17 ป. 17 ป.  -รพร.สวางแดนดิน  -เพื่อดูแลบุพการี ขอ จนท. ไม 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด.   และเพิ่มประสบการณ ทดแทน อนุมัติ  

  รพ.สองดาว   23,450         

42 นางจิตราภรณ จําปาเมือง 14 ป. 14 ป.  -รพ.วาริชภูม ิ  - เพื่อดูแลบุพการี ขอ จนท. ไม 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด.   ครอบครัว  และ ทดแทน  อนุมัต ิ

  รพ.สองดาว 
 
 
 

  19,380   เพิ่มประสบการณ     
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43 นางรางทอง  พันธชัย 35 ป. 5 ป.  1. สสอ.คาํตากลา  - ตองการเปลี่ยน

สถานที่ทํางาน 
  รอกอน 

  สาธารณสุขอําเภอ 7 ด. 7 ด.  2. สสอ.เจริญศลิป เพราะอยู อ.สองดาว 
เปนปที่ 5 แลว 

    

  (นวก.สาธารณสขุชํานาญการ)   39,630    -ตองการหา
ประสบการณและ
แลกเปลี่ยน 

    

  สสอ.สองดาว       การทาํงานที่ใหม     

44 น.ส.ศริิรัตน จําปาออน 1 ป. 1 ป.  -สอ.หนองแวง  - เพื่อหาประสบการณ   อนุมัติ 

  ลูกจางนักเรียนทนุ ตําแหนง 6 ด. 6 ด. สสอ.สองดาว ในการทํางาน     

  นวก.สาธารณสขุ   10,030         

  สอ.วัฒนา   สสอ.สองดาว             

45 พ.อ.อ.ศิริพงษ  มีสุวรรณ 17 ป. 3 ป.  - ฝายบริหารทั่วไป  -เพื่อดูแลบตุร ขอ ไม 

  จพ.ธุรการชํานาญงาน 4 ด. 10 ด. รพ.สกลนคร ลดภาระคาใชจาย และ อัตรากําลัง อนุมัติ  

  ฝายบริหารทั่วไป   18,680   หาประสบการณในการ  ทดแทน   

  รพ.เตางอย 
 

      ปฏิบัติงาน     

46 นายกิ่งเพชร ศรีเทียน 20 ป. 5 ป.  -สสอ.เจริญศลิป  -เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหมาทํา
หนาที่ผูชวย  

อนุมัติ 

  หน.สอ.(นวก.สาธารณสุข) 4 ด. 7 ด.   และประสบการณ สสอ.ซึ่งขาด    

  ชํานาญการ สอ.กุดนาขาม   26,270     อัตรากําลัง   

  สสอ.เจริญศลิป          คนในสสอ.    

47 นายตัง  เหมะธุลิน 23 ป. 23 ป.  -สอ.กดุนาขาม  - เพื่อหาประสบการณ ใหยายได 
เพื่อทดแทน 

อนุมัติ 

  นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 4 ด. 4 ด. สสอ.เจริญศลิป ในการทํางาน นายกิ่งเพชร    

  สอ.โคกศิลา  สสอ.เจริญศลิป   31,940      ศรีเทียน   

48 นายชัยสิทธ์ิ  คําผาเยือง 15 ป. 15 ป.  - สอ.ทาแร  -ยายกลับภูมิลาํเนา ใหยายได ถา
มี 

ไม
อนุมัติ 

  นวก.สาธารณสขุชํานาญการ 10 ด. 10 ด. สสอ.เมืองสกลนคร   คนทดแทน   

  สอ.บานเหลา   21,060         

  สสอ.เจริญศลิป 
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49 น.ส.ยศสาวด ี ลาคํา 2 ป. 2 ป.  - สอ.โนนสุวรรณ  - ยายกลับภูมลิําเนา ใหยายได ถา ไม 

  ลูกจางนักเรียนทนุ ตําแหนง 5 ด. 5 ด. สสอ.นิคมน้ําอูน   มีคนทดแทน  อนุมัต ิ

  นวก.สาธารณสขุ   11,920         

  สอ.ดอนสรางไพร  สสอ.เจริญศลิป             

50 นางขวัญฤด ี นิวาสประกฤต ิ 26 ป. 1 ป.  -สสอ.กสุุมาลย  - เพื่อดูแลสามีทีป่วย   ยกเลกิ 

  หน.สอ.(นวก.สาธารณสุข)   7 ด. ในตําแหนง เปนโรคหอบหืด   ใหอยูที่ 

  ชํานาญการ สอ.บานนาแกวนอย   33,050 นวก.สาธารณสขุ  - ลดคาใชจายในการ   เดิม  

  สสอ.โพนนาแกว       เดินทางมาปฏิบตัิงาน     

51 นางนิยะดา  บุญอภัย 19 ป. 3 ป.  1.สอ.บานทาแร  -เพื่อดูแลครอบครัว   ใหลง 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด.   อ.เมืองสกลนคร สถานที่ทํางานใกลบาน   สอ.เชียง 

  รพ.พระอาจารยแบน ธนากโร   30,910  2. งานเวชกรรมสังคม      เครือ 

        รพ.สกลนคร       

         3. งานหองคลอด       

        รพ.สกลนคร       

52 นายตะวัน  กุดวงคแกว 3 ป. 3 ป.  -สอ. บานนางเติ่ง  - เพื่อดูแลบดิา ใหยายได ไม
อนุมัติ 

  ลูกจางชั่วคราวนักเรียนทุน 6 ด. 6 ด. สสอ.ภูพาน ปวยเปนอัมพาต เมื่อมีคน
ทดแทน 

  

  ตําแหนงนวก.สาธารณสุข   12,835         

  สอ.หลุบเลา  สสอ.ภูพาน             

53 นายเทา ทิพจร 28 ป.   ตําแหนง หน.สอ.   ผลการ
พิจารณา 

อนุมัติ 

  หน.สอ.(จพ.สาธารณสุข)อาวุโส 6 ด.   (จพ.สาธารณสขุ)
อาวุโส 

  ของคณะ
กรรมการฯ 

  

  สอ.บานมาย  ต.มาย   33,140 สอ.บานฮางโฮง        

  สสอ.บานมวง     ต.ฮางโฮง  สสอ.เมือง       

54 นายชุมพร  อุปรี 16 ป.   ตําแหนง หน.สอ.   ผลการ อนุมัติ 

  หน.สอ.(จพ.สาธารณสุข)อาวุโส 11 ด.   (จพ.สาธารณสขุ)
อาวุโส 

  พิจารณา   

  สอ.บานบอแกว  ต.บอแกว   22,050 สอ.บานดงมะไฟ
สามัคค ี

   ของคณะ
กรรมการฯ 

  

  สสอ.บานมวง     ต.ขมิ้น  สสอ.เมอืง       
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55 นางนิรันดร  นรสาร 32 ป.   ตําแหนง หน.สอ.   ผลการ

พิจารณา 
อนุมัติ 

  หน.สอ.(นวก.สาธารณสุข)ชํานาญ
การ 

6 ด.   (นวก.สาธารณสขุ)
ชํานาญการ 

  ของคณะ
กรรมการฯ 

  

  สอ.บานหนองโดก  ต.ชางมิ่ง   31,450 สอ.บานโนนเรือ       

  สสอ.พรรณานิคม     ต.นาหัวบอ       

        สสอ.พรรณานิคม       

2. ขาราชการขอยายไปตางจังหวัด(เอกสารหมายเลข 5.1) 

ลําดับ อาย ุ ดํารง ผลการ 

ที่ 
ชื่อ/ตําแหนง/สังกัด 

ราชการ ตําแหนงใน 

สวนราชการขอ
ยาย 

เหตุผลขอยาย 
พิจารณา 

  
    

สังกัด
ปจจุบัน 

    

ความเหน็ 
ผูบังคับบัญชา 
ตนสงักัด   

1 
นายธกร  เมธาวงศกร 5 ป. 4 ป.  -รพ.เขายอย  

 -เพื่อกลับ
ภูมิลําเนา 

ผานที่ประชุม อนุมัติ 

  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 9 ด.   อ.เขายอย   คณะกรรมการบรหิาร   

  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรฯ   13,010 สสจ.เพชรบุรี   สสจ. ใหยายสับเปลี่ยน กับ   

  สสจ.สน.         
นายธรีะพงษฯซึ่งขอยาย
ตําแหนง 

  

            ตามตัวมาที่ งานควบคุมโรคฯ   

            สสจ.สน.   

2 
นางนิภาภรณ  อักษร 

10 ป. 10 ป.  - รพสต.คางฮูง 
 - ยายติดตามคู
สมรส   

อนุมัติ 

  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 6 ด. 6 ด. อ.ธวัชบุรี       

  กลุมการพยาบาล   18,310 จ.รอยเอ็ด       

  รพ.นิคมน้ําอูน             

3 
นายธนกฤต  บัวสกุล 

5 ป. 5 ป. 
 - สสอ.ศรี
สงคราม 

 -ยายติดตามคู
สมรส   

รอ 
เม.ย.54 

  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 9 ด. 9 ด. จ.นครพนม       

  สอ.หนองฮาง  ต.ธาตุ   9,880         

  

สสอ.วานรนิวาส 
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4 นายกัมพล  แสงสงวน 22 ป. 22 ป. 
 -รพสต.ยอด
ชาด 

 -เพื่อกลับ
ภูมิลําเนา   

ใหยาย
ได 

  หน.สอ.(จพ.สาธารณสุข) 4 ด. 4 ด. ต.ยอดชาด     ถามีเลข 

  ชํานาญงาน     อ.วังยาง     วางรับ 

  
สอ.โพนแคนอย ต.นาตง
วัฒนา     จ.นครพนม     

ยาย  

  สสอ.โพนนาแกว             

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ           
ระเบียบวาระที่   5    เรื่องอืน่ๆ   

5.1 สถานท่ีในการประชุมประจาํเดือนครั้งตอไป 
มติท่ีประชุม :  ประชุมประจาํเดือนครั้งที่ 11 / 2554 หองประชุม โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร 
มติท่ีประชุม ;  รับทราบ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
ปดประชุมเวลา  18.47  น.     
                     วันชัย   ขวาธิจกัร                                                            เพ็ญศรี     วิเศษพันธพงศ 

 (  นายวันชยั   ขวาธจิักร  )                                               (  นางเพญ็ศรี     วิเศษพันธพงศ   ) 
           เจาพนกังานทันตสาธารณสุข                                หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข                                                 
              ผูจัดทํารายงานการประชุม                                                            ผูตรวจรายงานการประชุม 


