
                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
คร้ังที่  21  / 2554 

วันที่  8  พฤศจิกายน    2554 
ณ ห้องประชุม 2    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ประธานที	ประชมุ  
                     น.พ. ชรัตน์          วสธุาดา               นายแพทย์นายสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
             1.     รศ.(พิเศษ)ทพ.ดร. สุขสมัย  สมพงษ์            นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ( ด้านส่งเสริมพัฒนา )               
 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  
              1.      นายจํารัส            ประคํามินทร์         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
              2.      นางสว่างทิพย์       มีดี                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
              3.      น.ส.พิมลพร         เสนีวงศ์ฯ              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
              4.      นายพีรพงศ์          ทองอันตัง             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
              5.      นายอนุวัฒน์         วภักด์ิเพชร            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
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น.พ.ประวิตร           ศรีบุญรัตน์         
นายศักด์ิชาย       ซองทุมมินทร์     
ทพ.ทรงพล         แสงงาม                   
นางเพ็ญศรี         วิเศษพันธ์พงศ์  
นางกิตติยา         จุลวัฒฑะกะ             
นางมะลิณี          แดนรักษ์           
นางสาวอนงค์      บังกระโทก   
นางวรรณี           อุปพงษ์                   
นางสาวสุทัชชา     วิทยพานิชกร         
นายประมวลศิลป์   บุพศิริ  
นายกิตติศักด์ิ        ไท้ทอง                 
นายสินธุวัช          ศิริคุณ               
นามานิตย์           ไชยพะยวน 
นางสาวคําหยาด    ใจสู้ศึก 
นางจินดา            พวงประดิษฐ์       
นายคมสันต์          รักษาแสง 
ว่าท่ีร.ต.คมกฤต      โคตรลาคํา   
                

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหน้างานทันตสาธารณสุข 
หัวหน้างานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข                                                                        
หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ 
หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
หัวหน้างานควบคุมโรคและระบาดวิทยา 
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ 
หัวหน้างานการเงินและบัญชี             
หัวหน้างานนิติการ 
หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค 
(แทน)หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ 
หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
หัวหน้างานการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้าศูนย์ ICT 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน 
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เริ่มประชุม :   เวลา 09.05   น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
เรื่องแจ้งให้ทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
    1. ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีร่วมกิจกรรม  Big  cleaning day ของสํานักงานในวันท่ี  4 พฤศจิกายน 2554   ยังมีสิ่งของ
ส่วนหนึ่งท่ียังต้องจัดเก็บ  วัสดุครุภัณฑ์บางอย่างท่ีใช้งานได้ดี อยากให้นํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
    2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะต้องส่งมาจากกรุงเทพ ซ่ึงจะเป็นผู้ป่วยหนักจาก รพ.หญิง และ 
รพ.เด็ก ผู้ป่วยจาก รพท.สกลนคร ส่วนหนึ่งจะต้องย้ายไปท่ี รพช. ซ่ึงจะต้องระดมรถ EMS จากทุก รพ. มาช่วยกัน ฝาก
ผู้รับผิดชอบจัดทําแผนงานรองรับด้วย  ในส่วนเรื่องการฟ้ืนฟู ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับหลายฝ่าย เช่น งาน พนย. / งาน คร. / งาน 
สร. / งาน อวล. / งานพัฒนฯ  ประเด็นหลัก คือ การให้บริการในเชิงรุก การเดินทางเข้าไปรักษาในพ้ืนท่ีท่ีผู้ป่วยเดินทาง
ออกมาลําบาก , การควบคุมป้องกันโรค , การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ , การปรับปรุงสภาพแวดล้อมหลังน้ําลด , การเชื่อมโยง
เครือข่ายกับ อสม. ฝากงาน พนย. รวบรวมข้อมูลท้ังหมด ว่าใครไปทําอะไร  ท่ีไหน  อย่างไร จํานวนเท่าไร  ค่าใช้จ่ายเท่าไร  
        นพ.นิทัศน์  รายยวา  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อยากให้จัดทีมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีจังหวัดสิงห์บุรี ขอให้
จัดทีมไว้ด้วย อาจจะลงไปช่วยประมาณ 6 สัปดาห์ ขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนท่ีช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ 
งาน พนย. : คุณชดาภร ศิริคุณ จัดทีมไว้ 8 ทีม  6  ผลัด ซ่ึงจะลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีส่วนกลางและจังหวัดสิงห์บุรี 
เริ่มต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 
    3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.สน. และ การประชุม กวป. ต่อไปให้ใช้ IPAD ในประชุม ไม่ต้องจัดทําเอกสาร
แจกท่ีประชุม ฝ่ายท่ีจะนําเรื่องเข้าระเบียบวาระฯ  ขอให้ส่งเรื่องท่ี งาน พนย. ก่อนวันประชุม 1 วัน  
    4.งบไทยเข้มแข็ง ในส่วนท่ีไม่มีความคืบหน้าอาจจะถูกตัดหมดทุกโครงการ เพ่ือนําเงินมาช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
น้ําท่วม  ฝากผู้รับผิดชอบช่วยตรวจสอบด้วย 
    5. งบประมาณปี 2555 ถูกตัด 10 %  ส่วนงบจาก สปสช. ถูกตัด 140 บาท / หัวประชากร ในส่วนของงบประมาณ ปี 
2555 อาจจะได้รับงบประมาณเดือนมีนาคม 2555 ฝากทุกฝ่ายให้จัดทําเอกสารและส่งงานการเงินให้เรียบร้อย ถึงเวลาต้ัง
เบิกได้ทันที โปรแกรมโครงการศูนย์ ICT ได้จัดทําให้แล้วอยากให้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย 
 งาน พนย. : แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2555  งาน พนย. ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะนําเสนอ นพ.สสจ. วันนี้ ใน
บางโครงการ เช่น การจัดประชุม ผอ.รพ. ปี 2554 ไม่มีการจัดประชุมทําให้ไม่ได้ตั้งเบิก  
ประธาน : การจัดประชุม ผอ.รพ. ให้ตัดออก  ฝากทุกงานพิจารณาโครงการตนเองด้วย ถ้าคิดว่าทําไม่ได้ให้ตัดออก 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    การรับรองรายงานการประชุม   ครั้งท่ี   20 / 2554     เม่ือวันท่ี  25  ตุลาคม  2554 
      และเรื่องติดตามการประชุม 
การรับรองรายงานการประชุม   ครั้งท่ี   20 / 2554     เม่ือวันท่ี  25  ตุลาคม  2554 
   ( / ) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   (  ) รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
เรื่องติดตามการประชุม  : ไม่มี 
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

3.1  ผลการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมของกลุ่มงาน/งาน 
งานประกันฯ :  งานประกันสุขภาพและงานการเงิน  ร่วมประชุมสรุปผล audit บัญชี เขต 11 เพ่ือขอรับงบ

สนับสนุนเงิน CF จากกระทรวง ท้ังหมด 12 แห่ง  
- สกลนคร  7  แห่ง  คือ รพ. โคกศรีสุพรรณ / รพ.วาริชภูมิ / รพ.บ้านม่วง / รพ.อากาศอํานวย / รพ.พังโคน / 

รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร / รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร 
- นครพนม  3 แห่ง คือ รพร. ธาตุพนม / รพ.ศรีสงคราม / รพ.นาหว้า 
- มุกดาหาร  2 แห่ง คือ รพ.คําชะอี / รพ.หว้านใหญ่ 

   การตรวจสอบัญชี  สกลนคร จะตรวจสอบ มุกดาหารกับนครพนม  ส่วนมุกดาหารกับนครพนม  จะตรวจสอบสกลนคร  
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สรุปผลการตรวจสอบเบ้ืองต้น การไขว่จังหวัดตรวจสอบจะเป็นผลดี  เนื่องจากเกณฑ์จากศูนย์ปฏิบัติการการเงินการคลัง 
ค่อนข้างได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทุกส่วน  จากการตรวจสอบสกลนคร  พบ  การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน , 
การตรวจสอบภายใน มีการปรับแต่งบัญชี ครุภัณฑ์บางรายการถูกตัดออกจากบัญชี  แต่ครุภัณฑ์ยังอยู่ ฝากงานบริการเรื่อง 
การตรวจสอบภายใน ท่ี สสจ. ออกตรวจสอบอําเภอท่ีไม่พบ  แต่นครพนมออกตรวจสอบกลับพบ 
ประธาน : ฝากเรื่อง การซุกหนี้ กับ เรื่อง การทําให้พัสดุ กลายเป็น อาคารต่างๆ ถ้ามีการตรวจสอบจาก สตง. ถ้าพบจะโดน
ท้ังหมด การดําเนินการต่างๆฝากให้ดูระเบียบด้วย ถ้าเป็นคําสั่งจากผู้อํานวยการ ต้องมีลายลักษณ์อักษร คําสั่งท่ีถูกต้อง คือ 
คําสั่งท่ีถูกระเบียบเท่านั้น  
มติท่ีประชุม :  รับทราบ 

3.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน / งาน 
วัน / เดือน / ปี  กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8-9 พ.ย. 54  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีชมรมหมอพ้ืนบ้าน  จังหวัด  
 สกลนคร ท่ีวัดศรีษะเกษ  อ.เมือง จ.สกลนคร 

งาน คบภ. 

10 พ.ย. 54  ประชุมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหา ภาวะ  
 ขาดสารไอโอดีน ท่ี รพ.สต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 

งาน สร. 
 

14-16 พ.ย. 54   เกณฑ์คงค้าง  ท่ี สสจ.สกลนคร งานการเงิน 
14-23 พ.ย. 54 อบรมโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการทางหู โดยใช้ภาษามือ จังหวัด

สกลนคร ปี 2554 ร่วมกับสมาคมผู้พิการจังหวัดสกลนคร ท่ีโรงแรม
สกลแกรนด์ พาเลช 

งาน สร. 

15-16 พ.ย. 54 ตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ( ยังไม่ทราบกําหนดการท่ีแน่นอน ) 

งาน สร. 

17 ต.ค. 54 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. ท่ีบ้านหนองผักเทียม หมู่ท่ี 1  
ตําบลหนองปลิง  อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร  

งาน สร. 
 

21-22 พ.ย. 54 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ
เยี่ยมและปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร  นครพนม และ
มุกดาหาร สําหรับจังหวัดสกลนคร คาดว่าจะเสด็จ โรงเรียน ตชด.  
ค๊อกนิสไทย อ. โคกศรีสุพรรณ , โครงการโรงนม อ.วาริชภมิู ,โครงการ
โรงอาหารสําเร็จรูปท่ี 3 อ.เต่างอย ( ยังไม่ทราบกําหนดการแน่นอน ) 

งาน สร. 
 
 
 
 

24-25 พ.ย. 54 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ท่ี สสจ.สกลนคร 

ศูนย์ ICT 

ปฏิทินเพ่ิมเติม 
 - วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 อบจ. เชิญประชุมงานผู้พิการ  ฝากงาน พนย. และงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
 - วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครพนม  
มติท่ีประชุม :  รับทราบ  

3.3 แผนการนําเสนอผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2555  ( ตามเอกสารประกอบแจกท่ีประชุม )  
งาน สร. : กิจกรรมอําเภอท้าทาย มีตัวชี้วัดมาก จะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล อยากให้นําเสนอรอบ 3 เดือน 
ประธาน : การนําเสนอ สัปดาห์ท่ี 1 อยากให้นําเสนอในส่วนของชุดกิจกรรมอําเภอ ชุดกิจกรรมหลัก 3 ชุดและชุดกิจกรรม
สมัครใจ 2 ชุดก่อน  ส่วนสัปดาห์ท่ี 3 ให้นําเสนอชุดกิจกรรมสมัครใจท่ีเหลือ 1 ชุดและกิจกรรมย่อยในคํารับรอง 13 ข้อ 
โดยให้แต่ละชุดกิจกรรมประสานตัวแทนการนําเสนอเอง ในการนําเสนอทุกครั้งอยากให้แยกอําเภอให้ชัดเจน  เกณฑ์การให้
คะแนน    เป้าหมายให้จัดเป็นกลุ่ม เช่น ผลการดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย ทันเวลา  ให้ใช้สีเขียว , กํ่าก่ึง  ให้ใช้สีเหลือง , 
ยังห่างเกณฑ์  ใช้สีแดง  เพ่ือจะได้นําข้อมูลให้ผู้นิเทศงาน ได้กํากับ ติดตามความก้าวหน้า และปัญหาของพ้ืนท่ี อยากให้สรุป
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นําเสนอท่ีประชุม กวป. ด้วย  ในส่วนประเด็นสําคัญท่ีฝ่ายอยากนําเสนอนอกแผน ขอให้แจ้งท่ีงาน พนย. เพ่ือจะได้นําเข้า
ระเบียบวาระฯ ต่อไป 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
         4.1 แผนปฏิบัติการพัฒนา สสจ. สกลนคร ปี 2555   ( ตามเอกสารประกอบแจกท่ีประชุม ) คณะทํางานได้จัดทํา
แผนงานพัฒนา สสจ.สกลนคร ท้ังปี ฝากทุกฝ่ายพิจารณาและประสานกับเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายด้วย 
ประธาน : ถ้าฝ่ายมีข้อเสนอแนะหรือจะปรับปรุงส่วนไหน  ขอให้แจ้งท่ีงาน พนย.  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 4.2 คะแนนน้ําหนักคํารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555  ( ตามเอกสารประกอบแจกท่ีประชุม ) งาน 
พนย. ได้ปรับปรุงแก้ไขจากการประชุม คกก.บริหารฯ ครั้งท่ี 20/2554  เพ่ือให้ คกก. บริหารฯ ได้พิจารณาว่ามีส่วนใดบ้าง
ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ ตัดออก 
ประธาน : ส่วนท่ีคิดว่าทําไม่ได้ ให้ตัดออก  ส่วนท่ีซํ้าซ้อนควรแยกออกมาใช้ชัดเจน อย่าให้อยู่หลายท่ี เพราะถ้าไม่ผ่าน
เกณฑ์จะทําให้เกณฑ์ตัวอ่ืนไม่ผ่านด้วย  
งานทันตฯ : ขอแยกตัวชี้วัดส่วนของงานทันตสาธารณสุขออกมาต่างหาก  จะไม่รวมอยู่ในชุดกิจกรรมอําเภอท้าทาย ชุด
สายใยรักแห่งครอบครัว 
มติท่ีประชุมส่วนท่ีตัดออก : ข้อ 5 อัตราหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  
ข้อ 9  ผู้พิการได้รับสวัสดิการทางการแพทย์ (ฟ้ืนฟูสุขภาพชุมชน) ร้อยละ 80 , ข้อ 13 ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป ได้รับ
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงและบันทึกลงในโปรแกรม PPIS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 , ข้อ 16 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
รายใหม่(ไม่เกินร้อยละ  8 ต่อปี)  
ประธาน : เกณฑ์น้ําหนักการให้คะนน กลุ่มท่ี 1 ให้เปลี่ยนเป็น 65  กลุ่มท่ี 2 ให้เปลี่ยนเป็น 35   ในกลุ่มท่ี 1 ส่วนของ
กิจกรรมอําเภอท้าทายชุดภาคบังคับ ให้ 60  ชุดสมัครใจให้ 40   ในกลุ่มท่ี 2 คํารับรองตัวอ่ืนๆหลังจากท่ีตัดออกแล้วให้
ปรับเกลี่ยเป็น 35  หลังจากปรับเกลี่ยแล้วแจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายทราบด้วย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผอ. / สสอ.    ( ตามเอกสารประกอบแจกท่ีประชุม )  
หัวข้อการประเมิน 

1. ผลการดําเนินงานตามคํารับรอง 
2. การประชุม คปสอ. 
3. การเข้าร่วมประชุม กวป. 
4. อ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

ประเด็นปัญหาท่ีผ่านมา 
1. มีเวลาทํางานน้อย ( 4-5 เดือน ) 
2. รวบรวมข้อมูลการประเมินไม่ทันเวลา 
3. ไม่มีข้อมูลให้ผู้บริหาร เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ประเด็นพิจารณา 
1. อําเภอมีเวลาทํางานน้อย 
2. ทําอย่างไรจะรวบรวมข้อมูลได้ทันเวลา 
3. ควรทําอย่างไร  ใครร่วมรับผิดชอบบ้าง 

ข้อเสนอแนะ 
1. เลื่อนเวลา 
2. ผู้เก่ียวข้องนําเสนอผลการประเมินทุก 2 เดือน 
3. มีระบบข้อมูลท่ี update ตลอดเวลา 
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4. อ่ืนๆ 
งาน พนย. : การประเมินส่วนหนึ่งจะเก่ียวข้องกับงานการเจ้าหน้าท่ี  การประเมินตามรอบปีงบประมาณ รอบท่ี 1 ประเมิน
เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม  รอบท่ี 2 เดือนเมษายน – เดือนกันยายน ซ่ึงท่าน นวส.ชช. เสนอประเมินเพ่ือให้ทันตาม
ระยะและครบเต็ม 6 เดือน คือ รอบท่ี 1 ประเมินเดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม  รอบท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
กรกฎาคม    
ประธาน : การส่งประเมินเลื่อนเงินเดือนให้ใช้ข้อมูล 5 เดือนครึ่ง ท้ัง 2 รอบ รอบท่ี 1 เดือนกันยายน – กลางเดือน
กุมภาพันธ์ รอบท่ี 2 เดือนมีนาคม – กลางเดือนสิงหาคม   ส่วนสรุปการประชุม คปสอ. และสรุปการเข้าร่วมประชุม กวป. 
ให้สรุปเสนอท่ีประชุม กวป. ทุกเดือน ส่วนน้ําหนักเกณฑ์การให้คะแนนต้องแยกออกให้ชัดเจน เช่น การเข้าร่วมประชุม 
กวป. เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง  ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก่ีครั้ง , ส่งตัวแทนการประชุมก่ีครั้ง ใครเป็นตัวแทน ตัวแทนได้รายงาน
ข้อมูลให้ผู้บริหารทราบหรือไม่หลังจากประชุมแล้ว , รายงานการประชุม คปสอ. ครบทุกประเด็นหรือไม่ , ส่งทันเวลา ไม่
ทันเวลา ก่ีครั้ง , การเข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุมของ ผอ. / สสอ. ก่ีครั้ง ,ถ้าผู้บริหารเดินทางไปราชการต้องมี
หนังสือขออนุมัติไปราชการ , การลาตามสิทธิ์ ไม่ต้องเอามาคิด ข้อมูลต่างๆท่ีนํามาประเมินถ้าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายให้นํามา
ประเมินด้วย การประเมินส่วนคํารับรองปฏิบัติราชการ งาน พนย. เป็นผู้รวบรวมข้อมูล  ส่วนผู้รับผิดชอบจะเป็นฝ่ายท่ี
จะต้องกํากับ ติดตาม พ้ืนท่ีเอง  ฝากงาน พนย. สรุปของหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ด้วย และแจ้งให้ทุกฝ่าบทราบเป็นระยะๆ    
งาน พนย. : ฝากงานพัฒนฯ ถ้าผู้บริหารลาหรือเดินทางไปราชการ ขอให้แจ้งงาน พนย. ด้วย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ        
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1 งานทันตฯ : งานทันตฯ ขอรายงานการให้บริการทันตกรรม เนื่องในวันเสด็จสวรรคต สมเด็จย่า วันท่ี 21 ตุลาคม 
2554 การให้บริการท้ังหมด 58 จุด  มีผู้มารับบริการ 7,638 คน และการให้บริการทาฟลูออไรด์วานิช ในเด็ก 0-5 ปี 
จํานวน 5,906 คน  ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2554 รณรงค์ใหญ่ท่ีอําเภอวานรนิวาส เป้าหมาย 1,000 คน ผู้รับบริการ 975 คน  
  5.2 งาน สร. : การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับเขตท้ังหมด 7 จังหวัด ของศูนย์อนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี  เทศบาล
ตําบลท่าแร่  จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1  
   5.3 งาน คบภ. : การขอกําหนดตําแหน่ง เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีตําแหน่ง จพ.สช. ได้ลาศึกษาต่อและจบการศึกษาใน
ตําแหน่งแพทย์แผนไทย  อยากทําเรื่องปรับวุฒิ เป็น นวก.แพทย์แผนไทย เพ่ือจะเบิกค่าตอบแทน 
งานการเจ้าหน้าท่ี : การขอกําหนดตําแหน่งจะไม่มีรองรับ  แต่ถ้าจะเบิกค่าตอบแทนสามารถทําได้โดยทําคําสั่งมอบหมาย
งานให้รับผิดชอบให้ตําแหน่ง นวก.แพทย์แผนไทย 
งานประกันฯ : ผู้รับผิดชอบจะต้องเสนอเรื่องท่ีเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัด คือ หัวหน้า
บริหารงานท่ัวไป เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

         
ปิดประชุม :   เวลา 11.00   น.  
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