
รายงานการประชมุผู้บริหารสาธารณสขุจงัหวัดสกลนคร 

ครัง้ที่  11 / 2554 

วนัพธุที่  30 พฤศจิกายน  2554    เวลา  13.30  น. 

ณ   ห้องประชุม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน  อาจาโร อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------- 

ประธานทีป่ระชุม 

           นพ.ชรัตน์       วสุธาดา             นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ผู้มาประชุม 

ลําดับ              ชื่อ  - สกุล               ตําแหน่ง 

1. รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 

2. ภก.อิศรา จรญูธรรม แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลสกลนคร 

3. นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ 

4. นางเพญ็ศร ี วิเศษพันธ์พงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสขุ 

5. นางมะลิณี แดนรักษ์ หัวหน้างานประกันสุขภาพ 

6. นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ 

7. นางวรรณี อุปพงษ์ หัวหน้างานพฒันาทรพัยากรบุคคล ฯ  

8. นางสาวคาํหยาด ใจสู้ศึก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

9. น.ส.อนงค์ บังกระโทก หัวหน้างานควบคุมโรคและระบาดวิทยา 

10. ทพ.ทรงพล แสงงาม หัวหน้างานทันตสาธารณสขุ 

11. นายสินธุวัช ศิริคณุ แทนหัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

12. นายอภิวัฒน์ แสงวงค์ แทนหัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค 

13. นายมานิตย์ ไชยพะยวน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฯ  

14. นางจินดา พวงประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15. นพ.โกศล วราอัศวปติ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกสุุมาลย์ 

16. พญ.อรมรัตน์ กระแสร์ลาภ รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลกุดบาก 

17. นพ.พฒันพงษ์ วงศ์กาฬสินธุ ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร 

18. นพ.วรรณกร เล่าสุอังกูร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพงัโคน 

19. นพ.พร้อมพงศ์ ลีลาชัย แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ 

20. นางสมพรเพญ็ ศิริอํานาจ แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

21. นพ.สมชาย พรหมจักร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส 

22. นพ.นเรศ มณีเทศ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคาํตากล้า 
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23. นพ.กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอากาศอํานวย 

24. นพ.วิโรจน์ วิโรจนวธัน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสว่างแดนดิน 

25. นพ.ประจักร เหิกขุนทด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่องดาว 

26. นพ.กิตินัทน์ ทิมอุดม รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลเต่างอย 

27. นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 

28. นพ.โกมล ภู่ถาวรทรพัย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเจรญิศิลป์ 

29. พญ.ธีรารัตน์ พลราชม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว 

30. นพ.ชรัตน์        วสุธาดา  รักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร 

31. นางวรรณพร พึ่งวร สาธารณสุขอําเภอเมืองสกลนคร 

32. นายพลนาภา นนสุราช สาธารณสุขอําเภอกุสุมาลย์ 

33. นายเพชรทวี นวลมณี สาธารณสุขอําเภอกุดบาก 

34. นายอัฒพล ภูบุญเต็ม สาธารณสุขอําเภอพรรณานิคม 

35. นายแสวง พิมพ์สมแดง สาธารณสุขอําเภอพังโคน 

36. นายณฐัวุฒิ อุตนาม สาธารณสุขอําเภอวาริชภูมิ 

37. นายพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์ สาธารณสุขอําเภอนิคมน้ําอูน 

38. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส 

39. นายทองศักด์ิ ชายกวด สาธารณสุขอําเภอคําตากล้า 

40. นายสุนทร บุญอาษา สาธารณสุขอําเภออากาศอํานวย 

41. นางคําเพียร สายเย็น สาธารณสุขอําเภอบ้านม่วง  

42. นายเมธี ปัญญารัตน์ สาธารณสุขอําเภอสว่างแดนดิน 

43. นางละมัย หลักทอง แทนสาธารณสุขอําเภอส่องดาว 

44. นายวิกรานต์ งอธิราช สาธารณสุขอําเภอเต่างอย 

45. นายชวน โทอ้ิง สาธารณสุขอําเภอโคกศรีสุพรรณ 

46. นายธงชัย พันธ์ชัย สาธารณสุขอําเภอเจริญศิลป์ 

47. นายวิรฬุห์ นันศรีทอง สาธารณสุขอําเภอโพนนาแก้ว 

48 นายวิรัตน์ จําปาวัน สาธารณสุขอําเภอภูพาน 

49 นายเทวฤทธิ ์ ดีควาพัฒน์ แทนหัวหน้าศนูย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงท่ี 7.3 

สกลนคร 

 ผู้เข้ารว่มประชุม   

1. นายวันชัย ขวาธจัิกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน 

2 นางชดาภร ศิริคณุ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา   13.48  น. 

วาระก่อนประชุม 

1. มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณงานด้านสมาธิบําบัดจังหวัดสกลนคร (รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข  4) 

1.1. โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร  ผ่านเกณฑ์ดีเด่น     ได้รับโล่ 

1.2. โรงพยาบาลโคกศรีสพุรรณ  ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม   ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

1.3. โรงพยาบาลส่องดาว   ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม   ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

1.4. โรงพยาบาลเต่างอย   ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม   ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

1.5. โรงพยาบาลบ้านม่วง   ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม   ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

1.6. โรงพยาบาลอากาศอํานวย  ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม   ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

1.7. โรงพยาบาลพังโคน   ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม   ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 

2. มอบโล่รางวัลท่ี 1  การนําเสนอผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมบูรณาการอําเภอท้าทาย จากเวทีประชุม

วิชาการและตลาดนัดสุขภาพ  ปี 2554  

                    - ชุดกิจกรรมบูรณาการเมืองน่าอยู่ ได้แก่ อําเภอพังโคน 

- ชุดกิจกรรมบูรณาการสุขภาพดีวิถีไทยฯ ได้แก่ อําเภอพังโคน 

- ชุดกิจกรรมบูรณาการผู้พิการ ฯ ได้แก่ อําเภออากาศอํานวย 

- ชุดกิจกรรมบูรณาการสายใยรักแห่งครอบครัว ได้แก่ อําเภอวานรนิวาส 

- ชุดกิจกรรมบูรณาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ อําเภอวานรนิวาส 

 

ระเบียบวาระที ่ 1   เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ/ถือปฏิบติั 

1.1 ผู้ว่าราชการจงัหวัดคนใหม่ คือ นายจรินทร์ จักกะพาก  ได้แจ้งเรื่องการช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้

ประสบอุทกภัยนํ้าท่วม ซ่ึงจังหวัดสกลนครได้จัดสิ่งของ และทีมไปช่วยท่ีเขตหนองเขม กรุงเทพฯ สําหรับเรื่องที่ส่วน

ราชการต่างๆ ต้องนําเสนอในที่ประชุมประจาํเดือนจะเน้นเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยากจน การ

ตัดไม้ทําลายป่า ผลการดําเนินงานอื่น ๆ 

1.2 คลังจังหวัดได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่า สสจ.เป็นหน่วยงานที่เบิกจ่ายน้อยที่สุด 

ซ่ึงคาดว่าจะเป็นเรื่องการก่อสร้างที่ รพศ.สกลนคร และรพร.สว่างแดนดิน 

มติทีป่ระชมุ ;  รับทราบ 

1.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว วันที่ 5 ธันวาคม 2554 

           ภาคเช้า  –ทําบุญตักบาตรท่ีสระพังทอง 

           -ทําพิธีท่ีม.ราชภฏัสกลนคร 
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           ภาคคํ่า   -ถวายราชสักการะถวายพรที่ สระพังทอง  

1.4 วันที่ 7 ธันวาคม 2554 งานรวมไทสกลถวายองค์มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย งานเริ่มเวลา 

18.00 น. ณ สระพังทอง 

1.5 จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่เขตหนองเขม ในการไปช่วยฟื้นฟู 

เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยขอเชิญผู้มีจิตอาสา แจ้งรายชือ่เพื่อจังหวัดจัดทีมไปช่วยฟื้นฟูเยียวยา 

1.6 สปสช.แจ้งการจัดสรรงบการรับ-ส่งต่อในอัตรา 5 บาท/ประชากร โดยแบ่งเป็นผลงานการ

บริการ 3 บาท/ประชากร ผลลัพธ์ 2 บาท/ประชากร 

1.7 ให้อําเภอท่ียังไม่ได้ส่งแผนปฏิบัติการปี 2555 ได้จัดส่งด้วย สําหับแผนงบค่าเสื่อมให้ขอใน

ส่วนที่มีความจําเป็นและขาดแคลนจริงๆ และไม่ให้แบ่งสัดส่วนระหว่าง สอ.และรพ. หากอําเภอใดไม่ส่ง จะถือว่าให้

จังหวัดดําเนินการตามความเห็นชอบของจังหวัด 

1.8 ในปี 2555 จังหวัดสกลนครจะถกูหักเงินวัคซีนพิษสุนัขบ้าอีก แต่เนื่องจากปี 2554 ท่ีถกู

หักเงินไปยังคงเหลือประมาณ 3.9 ล้าน ดังนั้นในปี 2555 จังหวัดสกลนครจะไม่ให้หักเงินเพือ่ซื้อวัคซีนสุนัขบ้า หาก

วัคซีนที่เหลือไม่พอให้จังหวดัดําเนินการจดัหาเอง จึงขอให้รพ.ทุกแห่งแจ้งเภสัชกรเตรียมจัดซื้อ อย่าให้ขาด 

1.9 งบ IP Adj 8,400 บาท ข้ามเขต 9,000 บาท ท่ีประชุมมีมติจะไปเจรจากับรพศ.สรรพสิทธิ

ประสงค์/ศรีนครินท์/ขอนแก่น 

1.10 งบ Itemized ปี 2554 ได้โอนให้หน่วยบริการแล้วขอให้สสอ.ไปตรวจสอบ หากไม่ถูกต้อง

สามารถอุทรณ์ได้ โดย สปสช. จะรอผลการอุทรณ์ของพื้นที่   สําหนับการจัดสรรงบปี 2555 ต้องรอคณะกรรมการ

สปสช.ใหม่พิจารณาก่อน 

1.11  เรื่องยาเสพติด ให้เฝ้าระวังและติดตาม ให้การบําบัดรกัษาด้วย 

1.12  สสจ.ได้จัดส่ง IPAD ให้ CUP ละ 1 เครื่อง ยกเว้น CUP นิคมน้ําอูน และ CUP วาริช ได้ 1 

เครื่อง เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อไปจะไม่แจกรายงานการประชุมเพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ 

มติทีป่ระชมุ ;  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เรื่องการรับรองรายงานประชมุ 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งท่ี 11/2554 เม่ือวันพธุท่ี 30 พฤศจิกายน  2554 

และเรื่องติดตามการประชมุ 

มติทีป่ระชมุ ;  รับรองวาระประชุม 
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ระเบียบวาระที ่  3   เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องแจง้จากนายแพทยเ์ชี่ยวชาญ( ด้านเวชกรรมป้องกนั )  

                    3.1.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  จงัหวัดสกลนคร  

              จากการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก   ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร  ต้ังแต่วันท่ี  1  มกราคม  –  

25 พฤศจิกายน 2554 พบว่า มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  จาํนวน  84 ราย อัตราป่วย 7.31 ต่อ  

 

ประชากรแสนคน  เสียชีวิต จํานวน 1 ราย อัตราตาย 0.09 ต่อประชากรแสนคน  จาํแนกเป็น ไข้เด็งกี่ 52 ราย คิด

เป็นร้อยละ 61.9  ไข้เลือดออก 26 ราย  คิดเป็นร้อยละ  31.0  ไข้เลือดออกช็อค 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1  เป็น

เพศหญิง 41 ราย  คิดเป็นร้อยละ 48.8 เพศชาย 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.2 พบผู้ป่วยในพื้นที่ 15 อําเภอ  

เปรียบเทียบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน  โรคไข้เลือดออกจังหวัดสกลนคร  ปี  2554  ( ณ วันที่ 22 

พฤศจิกายน 54)  กับจังหวัดในเขต 11 พบว่า จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  คือ จังหวดั

มุกดาหาร (32.54) รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครพนม (30.26) และจังหวัดสกลนคร (7.51) (รายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข  1 )  

มติทีป่ระชมุ ;  รับทราบ 

                    3.1.2  สถานการณ์โรคไขห้วัดใหญ่สายพันธุ์ใหม ่2009  จังหวัดสกลนคร 

               สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์หม่ 2009 จังหวัดสกลนคร ปี 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 

มกราคม –  25  พฤศจิกายน 2554  มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  2009  จํานวน 2 ราย 

อัตราป่วย  0.17  ต่อประชากรแสนคน  ในภาพรวมผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ต้ังแต่ 

วันท่ี 1 มกราคม 2553 – 25 พฤศจิกายน 2554 มีผู้ป่วยสะสมท้ังส้ิน 16 ราย แยกเป็นเพศชาย  ร้อยละ 56  

เพศหญิง  ร้อยละ 44 อายุตํ่าสุด  3 เดือน  สูงสุด  85 ปี   มีผู้ป่วยเสียชีวิต  2 ราย  อัตราป่วยตาย ร้อยละ 

14.29  พบผู้ป่วยในพื้นที่ 9 อําเภอ คิดเป็นร้อยละ 50 ของอําเภอท้ังหมด (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  2 ) 

มติทีป่ระชมุ ; รับทราบ 

       3.1.3 สรปุผลการดําเนินงานการลงทะเบียนและออกบตัรประกนัสขุภาพถว้นหนา้   ดงันี ้

                               3.1.3.1   สรปุความครอบคลมุการลงทะเบียนและออกบัตรประกนัสขุภาพถ้วนหนา้ 

ประจาํเดือนตุลาคม   2554       ( ณ    8    พฤศจิกายน   2554 ) 

• ประชากรมหาดไทย  1,148,925       คน 

• ขึ้นทะเบียนบัตรทอง       878,426     คน 

• Predict  UC       882,088     คน 

• ร้อยละความครอบคลุม               99.58 
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                       อําเภอท่ีมีความครอบคลุมสูงสุด  5  อันดับคือ  (1) อ.โพนนาแก้ว ร้อยละ   

99.81  (2) อ.โคกศรีสุพรรณ  ร้อยละ  99.70  (3) อ.เต่างอย ร้อยละ  99.67  อําเภอที่มีความครอบคลุมตํ่า

กว่าเกณฑ์จังหวัด  (99.50)  มี  2 แห่ง  อ.พังโคน , บ้านม่วง ร้อยละ  99.49    (รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 3  หน้า  1 ) 

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 

         3.1.3.2  สรปุการจัดสง่ข้อมูลลงทะเบียนและออกบัตรประกนัสุขภาพถ้วนหนา้    

ประจาํเดือนตุลาคม  2554   ( ณ   8   พฤศจิกายน 2554 )  ที่ผ่านการตรวจสอบจาก   สปสช.  ดังนี ้

• ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ           99.85 

• ส่งข้อมูลมากกว่า  1   จังหวัด            0.01  

• นําคนตายมาขึ้นทะเบียน                               0.07 

• Format ผิด                                               0.00 

• ไม่มีข้อมูลในทะเบียนราษฎร์                          0.00 

• สิทธิซํ้าซ้อน                                              0.00 

• MOD  11 ผิด                                           0.06 

( รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า 2 ) 

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 

                    3.1.4 สรปุเงินเหมาจ่ายรายหวัและสว่นกันบริหารจัดการทีจ่ังหวัด   ประจําปีงบประมาณ     

2553  ( ณ วนัที่ 21 พฤศจิกายน  2554 )  บญัชี 6  ณ  วันที่      21    พฤศจิกายน 2554  โดยมี

รายละเอียด    ดงันี ้

                                  - เงินกันพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ส่วนร้อยละ 10 จาํนวน 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 

                                     รวมจํานวนเงินเหมาจ่ายรายหัวปี 53  คงเหลือท้ังส้ิน      11,338,437.16  บาท  

                    3.1.5 สรปุเงินเหมาจ่ายรายหวัและสว่นกันบริหารจัดการทีจ่ังหวัด ประจําปีงบประมาณ 

2554 ( ณ   วนัที่   21 พฤศจิกายน   2554 ) บัญชี 6    ณ  วนัที ่     21    พฤศจิกายน   2554   โดยมี

รายละเอียด    ดงันี ้

                                    -เงินกันพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ส่วนร้อยละ 10 จาํนวน 2,500,000.00  บาท 

                                                                                 ส่วนร้อยละ 90  จาํนวน 9,000,000.00   บาท 



 7 

 

                                    - เงินกันตามจ่ายต่างจังหวัด                               จาํนวน 9,567,130.00  บาท 

                                    - เงิน  PP Area  based    จังหวัด                         จาํนวน 3,570,048.80 บาท 

                                    - เงิน PP Area based เขต(Composite indicator)       จาํนวน 4,008,562.72  บาท 

                                            รวมจาํนวนเงินเหมาจ่ายรายหัวปี 54 คงเหลือทั้งส้ิน 28,645,741.52  บาท  

 (  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า 3  )   

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 

3.1.6    สรุปการส่งข้อมูลผ่านโปรแกรม E - Claim 

     3.1.6.1 สรุปผลการส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผ่านโปรแกรม E – 

Claim ระหว่างปีงบประมาณ  2555 (ต.ค.54 – 21  พ.ย. 54)    พบว่า 

                                - ผู้ป่วยใน  ส่งข้อมูลท้ังส้ิน  15,503  ราย  ผ่านการตรวจสอบ  15,271  ราย 

(98.5%) ไม่ผ่านการตรวจสอบ 232 ราย (1.5%) 

                                - ผู้ป่วยนอกส่งข้อมูลท้ังส้ิน  3,154  ราย  ผ่านการตรวจสอบ  3,075  ราย 

(97.5 %)  ไม่ผ่านการตรวจสอบ  79 ราย ( 2.5 %) 

                                - ผู้ป่วยนอก (OP Refer) ส่งข้อมูลท้ังส้ิน 1,084 ราย ผ่านการตรวจสอบ  1,051

ราย (97.0)  ไม่ผ่านการตรวจสอบ  33 ราย ( 3 %) 

                               3.1.6.2  สรุปข้อมูลความทันเวลา  (จํานวนรายตามรอบ  Statement ผู้ป่วยใน ) 

ปีงบประมาณ  2554   (ข้อมูล  ณ  วันท่ี   19  พ.ย.54)  พบว่า ภาพรวมจังหวัดส่งข้อมูลทันรอบ  Statement  

93,260 ราย  ร้อยละ  98.86  ส่งช้า  1  เดือนจํานวน   974  ราย  ร้อยละ  1.03 

                               3.1.6.3  เปรียบเทียบค่า RW , AdjRw และค่า CMI  ปีงบประมาณ  2554  ณ  วันที่   

19  พ.ย.  54  พบว่า  ค่าเฉลี่ย  CMI  ระดับประเทศ  1.09  ค่าเฉลี่ย  สปสช.เขต 1.01 ค่าเฉล่ียจังหวัดสกลนคร  

1.07  (  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า 4 – 8  )   

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 

  3.1.7  สรปุการจัดทาํรายงาน 0110 รง.5  ปีงบประมาณ2554  กันยายน  2554  

     - การสมัครเพื่อรับงบ On top  payment  ปีงบประมาณ 2555   (รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 9) 

     - การเกบ็ผลงานตามเกณฑ์คณุภาพผลงานบริการสําหรับบริการปฐมภูมิ ปี 2555 

มติทีป่ระชมุ : รับทราบ 
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                    3.1.8  สรปุการจัดทาํรายงาน 0110 รง.5  ปีงบประมาณ 2554  ประจําเดือนกันยายน  

2554  

                              -  สรุปการส่งรายงาน 0110 รง. 5  แม่ข่าย   ไม่เป็นปัจจุบัน 1  แห่ง รพ.สกลนคร   

                              -  สรุปการส่งรายงาน 0110 รง. 5  ลูกขา่ย   ไม่เป็นปัจจุบัน 1  แห่ง คือ อ.เมือง 

                     3.1.9  สรปุการจัดทาํรายงาน 0110 รง.5  ปีงบประมาณ 2555  ประจําเดือนตุลาคม  

2554  

                        -  สรุปการส่งรายงาน 0110 รง. 5  แม่ข่าย   ไม่เป็นปัจจุบัน 2  แห่ง รพ.สกลนคร,     

เต่างอย   

                               -  สรุปการส่งรายงาน 0110 รง. 5  ลูกข่าย   ไม่เป็นปัจจุบัน 1  แห่ง คือ อ.เมือง , 

พรรณนานิคม 

3.2  เรื่องแจ้งจากนักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ(ด้านสง่เสริมพฒันา)   

  3.2.1 ข้อมูล 21 แฟ้ม จังหวัดได้สรุปและนําเสนอตามรายละเอียดประกอบการประชุมประจาํเดือน 

ซ่ึงการดาํเนินการลักษณะนี้ เป็นงานคุณภาพที่จังหวัดทําให้ ต่อไปให้อําเภอเป็นผู้ดําเนินการเพือ่ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยให้เริม่ต้นจากเดือนพฤศจิกายน 2554  ส่งให้จังหวัดจะดําเนินการตรวจสอบว่าอําเภอได้

ดําเนินการ ส่วนจังหวัดจะต้องดําเนินการในส่วนของ converage ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญ 

  3.2.2 การศึกษาวิจยั DM/HT ขอความร่วมมือจากสสอ.และผอ.ได้ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน 

ส่วนงบประมาณให้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตําบลในช่วงที่รองบประมาณขอให้รพ.ทดรองจ่ายด้วย 

  3.2.3 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 120 สมเด็จพระราชบิดา (รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 10) ครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม 2555 ครัง้ที่ 2 เดือนกันยายน 2555 ขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการ 

  3.2.4 โครงการการออกกาํลังกายโดยวิ่งสะสมระยะทางในโรงเรียน (รายละเอียดตามเอกสาร

หมายเลข 10) เป็นการให้บริการรกุเข้าไปในโรงเรียน วิ่งเพื่อสุขภาพทุกเย็นหลังเลิกเรียน ระยะทาง 3 กิโลเมตร   

3.2.5 การแข่งขันกรีฑาผูสู้งอายุชิงชนะเลิศจังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 11 / 2554 (รายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข 10) วันที่ 17-18 ธนัวาคม 2555 ณ สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ขอให้ CUP สนับสนุนส่งทีม

เข้าร่วม ซ่ึงจะเป็นการดาํเนินการต่อเนื่องเพื่อเลือกตัวแทนไปชิ่งชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดสงขลา 

3.2.6 การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งท่ี 21 / 2554 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 

10) เล่ือนไปวันท่ี 21-22 มกราคม 2555 หรือวันที่ 14-15 มกราคม 2555  

3.2.7 การคดัเลือก อสม.ดีเด่นรอบแรกวันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 รอบท่ี 2 วันที่ 19-23 

ธันวาคม 2554 ขอให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ถ้าส่งช้าจะหักคะแนนวันละ 2 คะแนน จนถึง

วันท่ี 6 ธันวาคม 2554  
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มติทีป่ระชมุ :  รับทราบ            

             3.3  เรื่องแจง้จากกลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสขุ      

     สรุปรายงานการประชุม คปสอ. ของแต่ละอําเภอ เดือนตุลาคม  ปีงบประมาณ 2554  

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10)                     

มติทีป่ระชมุ ; รับทราบ  และกาํหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสกลนคร เป็นวันที่ 21 – 22 มกราคม 

2555     

3.4 เรื่องจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลพงัโคน    ติดตามเรื่องค่าตอบแทนฉบับท่ี 4 และ 6 จะมีการ

จัดสรรเพื่อเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีควรทําอย่างไร 

ประธานทีป่ระชุม : ให้ทําแผนใช้เงินบํารุง 

มติทีป่ระชมุ ; รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4 เรื่องเพื่อพิจารณา          

                   4.1  เรื่องจากงานเจา้หนา้ที ่

                4.1.1บญัชีรายช่ือขา้ราชการขอย้ายไปต่างจงัหวดั  ประจําเดือน  พฤศจิกายน   2554 

ที่ 
ชื่อ/ตําแหน่ง/สังกัด 

อายุ
ราชการ 

ดํารงตําแหน่ง
ในสังกัด
ปัจจุบัน 

ส่วนราชการขอ
ย้าย 

เหตุผล
ขอย้าย 

ความเห็น 
ผู้บังคับบญัชา 

ต้นสังกดั 

1 นายกัมพล  แสงสงวน 
หน.สอ.(จพ.สาธารณสุข) 
ชํานาญงาน 
สอ.โพนแคน้อย ต.นาตง 
วัฒนา สสอ.โพนนาแก้ว 

22 ป. 
4 ด. 

22 ป. 
4 ด. 

26,560 
 

 -รพสต.ยอดชาด 
ต.ยอดชาด 
อ.วังยาง 
จ.นครพนม 
 

เพื่อกลับ  
ภูมิลําเนา 

สอบถามไปยัง
จังหวัดนครพนมแล้ว
ได้รับแจ้งว่า ไม่มี
ตําแหน่งรับยา้ยแต่
ยินดีรับไว้ช่วย
ราชการ 

มติทีป่ระชุม ; ให้เปลี่ยนตาํแหน่งหวัหน้าสถานีอนามยัเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข แล้วให้ย้ายภายใน1 ปี 

2 
นางภัทรนันต์  ศรีสมครุฑ 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
กลุ่มการพยาบาล 
รพ.กุสุมาลย์ 

9 ป. 
7 ด. 

7 ด. 
17,070 

 -รพ.สมเด็จพระ
ยุพราช 
กระนวน 
สสจ.ขอนแก่น 
 

 -ย้าย
ติดตามคู่
สมรส 

ให้ย้ายได้ถา้มี 
จนท.ทดแทน 

มติทีป่ระชมุ ;   ไม่ให้ย้าย   
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                  4.1.2 บัญชีรายชื่อขา้ราชการขอย้ายมาจากต่างจังหวัด  ประจําเดือน  พฤศจิกายน   2554 

1 นางวราภรณ์  เริ่มรักษ์ 
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน 
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
สสจ.เลย 

33 ป. 
9 ด. 

2 ป.
33,980

 1. สอ.บ้านดง  
ต.ม่วงไข่ สสอ.พังโคน 
2. สอ.บ้านสร้างแป้น 
ต.แวง สสอ.สว่างแดนดิน 

 - เพ่ือหา
ประสบการณ์ 

มติทีป่ระชมุ ; เจ้าหน้าที่ยังเต็มกรอบยังไม่รับย้าย 

2 นางอัญญพร  เกษเพชร 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
รพ.นายูง  สสจ.อุดรธานี 

13 ป.
7 ด. 

13 ป. 
7 ด.
21,940

 - สอ.ตาดโพนไผ่ 
ต.วาริชภูมิ 
สสอ.วาริชภูมิ 

 - เพื่อกลับ
ภูมิลําเนา 

รับย้ายไว้ที่งาน 
เวชปฏิบัติฯ 
รพ.วาริชภูมิ 

มติทีป่ระชมุ ; รับย้าย 
3 นายพงศกร  เกษเพชร 

จพ.ธุรการชํานาญงาน 
รพ.นายูง สสจ.อุดรธานี 

7 ป. 
9 ด. 

7 ป. 
9 ด. 

12,470 

 - รพ.วารชิภูม ิ
 

 -เพื่อดูแล
ครอบครัว 
และบุตร 

รับไว้ชว่ย 
ปฏิบัติราชการ 
ที่สสอ.วาริชภูม ิ

มติทีป่ระชมุ ; รับย้าย 

                  4.2. เรื่องจากงานพฒันาทรพัยากรบุคคลฯ 
การพิจารณาให้ข้าราชการไปสมัครสอบ เพื่อศึกษาต่อหรือฝึกอบรม (เอกสารชื่อ รายช่ือ

ข้าราชการท่ีขออนุมัติไปสมัครสอบ)  มีข้าราชการ  จาํนวน  371 คน ขออนุมัติไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อหรือ

ฝึกอบรมภายในประเทศ ประจาํปีการศึกษา 2555 (ภาคปกติ) ในระดับต่างๆ คือ ประกาศนียบัตร 2 คน  ปริญญา

ตรี  28  คน  ปริญญาโท 68 คน วุฒิบัตร 9 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 คน และอบรม ระยะส้ัน 258  คน   
ข้อพิจารณา 
                                 4.2.1. อนุมัติให้ขา้ราชการท่ีขอไปสมัครสอบในสาขาแพทยศาสตร์ มีสิทธิไปสมัครสอบได้ 

และอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้ หากสอบผ่านเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  จาํนวน  4  คน 
ข้อเสนอแนะ  ได้ปรึกษากับบุคลากรของงานการเจ้าหน้าที่กระทรวงฯและสํานักงานแพทย์ชนบทแล้ว ปรากฏว่า  

ข้าราชการท่ีลาศึกษาต่อสาขาแพทยศาสตร์  เมื่อสําเรจ็การศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติงานที่จังหวัดท่ีเป็นต้นสังกัด โดย

สถาบันการศึกษา(ม.นเรศวร)จะแจ้งรายชื่อให้แพทย์ชนบทและกระทรวงฯจะตั้งเลขตําแหน่งไว้    

มติทีป่ระชมุ ;   ให้สอบกระทรวงและมหาวิทยาลัยเป็นหนังสือราชการว่าการจดัสรรการบรรจุก่อนแล้วเสนอในที่
ประชุมต่อไป 
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                    4.2.2. อนุมัติให้ขา้ราชการที่ขอไปสมัครสอบในสาขาเภสัชศาสตร์ มีสิทธิไปสมัครสอบได้ 

และอนุมัติให้ลาศึกษาต่อได้ หากสอบผ่านเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  จาํนวน  6  คน 
ข้อเสนอแนะ  สําหรับสาขาเภสัชศาสตร์ เนื่องจากไม่ใช่สาขาขาดแคลน กระทรวงฯไม่ได้ตั้งเลขตําแหน่งไว้ให้  และ

ตามมติที่ประชุม กวป. วันท่ี  23 กันยายน 2553  ไม่อนุมัติให้ลาไปศึกษาในสาขาเภสัชศาสตร์ 

มติทีป่ระชมุ ; ไม่ให้ถ้าต้องการไปเรียนต้องลาออก      
    4.2.3. การพิจารณาให้ข้าราชการสมคัรเข้าอบรมหลักสูตรทางการบริหาร (เอกสารชื่อ  

รายช่ือผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการบริหาร) สถาบันพระบรมราชชนก  รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทางการบริหาร 

ในหลักสูตร ผบก., ผบต. , พัฒนาทักษะการบริหารจดัการ ผอ.รพ.สต. , พัฒนาทีมบริหาร รพท. และ พฒันาทีม

บริหารการพยาบาล รพช.  โดยให้จังหวดัคัดเลือกและเรียงลําดับความสําคญัส่ง สบช.  

 
มติที่ประชุม :  1. อบรม ของพยาบาล หลักสูตรเวชปฏิบัติอนุมัติให้ไปเรียน  

  2. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ผอ.รพ.สต. ให้อําเภอเรียงลําดับใหม่และให้ผ่านการ

พิจารณาระดับอําเภอพร้อมกับรับรอง           

ระเบียบวาระที ่  5    เรือ่งอื่นๆ   

5.1 สถานทีใ่นการประชุมประจําเดือนครัง้ต่อไป 

มติทีป่ระชมุ :  ประชุมประจําเดือนคร้ังท่ี 12 / 2554 ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด

สกลนคร 

--------------------------------------------------------------------------       

ปิดประชุมเวลา  17.37  น.     

                 วันชัย   ขวาธิจักร                                            เพญ็ศรี     วิเศษพันธพ์งศ์ 

 (  นายวันชัย   ขวาธิจักร  )                                  (  นางเพญ็ศรี     วิเศษพันธ์พงศ์   ) 

         เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข                             

           ผู้จัดทํารายงานการประชุม                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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