รายงานการประชุมประจาเดือน
ครั้งที่ ๙ /๒๕๕8
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17.00 น.
ณ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ประธานที่ประชุม
นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์
ผู้มาประชุม
๑. น.ส.เยาวลักษณ์
๒. ว่าที่ร.ต.คมกฤต
๓. นางชดาภร
๔. นายพีรพงศ์
๕. นายวสันต์
๖. น.ส.มัทนี
๗. น.ส.ธิดารัตน์
๘. น.ส.นัทธมณ
๙. นายอนุวัฒน์
๑๐. นางจริยา
๑1.น.ส.กุณธนิศฐ์
1๒.นางจิตรานนท์
13. นายคมกฤช
14. นายทัพไทย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ไตรผล
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
โคตรลาคา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
ศิรคิ ุณ
นักวิเคราะห์โนบายและแผนชานาญการพิเศษ
ทองอันตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
อุตรศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขันทะชา
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย
ไตรผล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พันธ์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
วภักดิ์เพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เครือคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ฉายแม้น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โกสีย์รัตนาภิบาล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
แก้วมะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภูแช่มโชติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. น.ส.กวิสรา
แก้วเคน
๒. น.ส.ปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ
๓. นายคมสันต์ รักษาแสง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชานาญงาน

เริ่มประชุม : เวลา 17.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมเตรียมงานเปิดโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรี
ประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘ และการติดตามเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสกลนคร เรื่องการเปิดศูนย์ (Emergency
Operations Center : EOC) ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
1.2 ชี้แจงงการมอบหมายงานเปิดโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี โดยกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายพิธีการ,การตกแต่งเวที และโสตทันูปกรณ์ทั้งหมด และการจัด
วางตาแหน่งที่นั่งพร้อมป้ายชื่อผู้บริหารที่มาร่วมงาน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการในฝ่าย ดังนี้
1.นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์ นั
กวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ประธาน
2.ว่าที่ ร.ต.คมกฤต โคตรลาคา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน กรรมการ
3.นายอนุมวัฒน์ วภักดิ์เพชร
นักวิเคราะห์นฌยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
4.นางสาวเยาวลักษณ์ ไตรผล
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
กรรมการ

5.นางสาวกวิสรา แก้วแคน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
6.นางชดาภร ศิริคุณ
นักวิเคราะห์นฌยบาลและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
7.นางสาวนัทธมณ พันธ์แก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
8.นางจริยา เครือคา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
9.นางสาวกุณธนิศฐ์ ฉายแม้น
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
กรรมการ
10.นายคมสันต์ รักษาแสง
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชานาญงาน กรรมการ
11.นางสาวปรางค์ทิพย์ พรหมสาขาฯ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
12.นางสาวมัทนี ขันธะชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
13.นายวสันต์ อุตศาสตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
14.นายทัพไทย ภูแช่มโชติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
15.นายพีระพงศ์ ทองอันตัง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ
1.3 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงานโครงการกาจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
จากเดิมคือหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เนื่องจากมีการปรับปรุงจึงอาจเสร็จไม่ทัน จึงเปลี่ยนสถาน
ที่เป็นหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1.4 การประเมินตรวจเยี่ยม รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 19 มกรคม 2559 ซึ่งจังหวัดสกลนคร
มีรพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 2 แห่งคือ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านโคกแสง
และสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านขาม
1.5 การตรวจการราชประจาปีงบประมาณ 2559
การตรวจราชการรอบที่ 1/2559 คือวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 และรอบที่ 2/2559 คือ
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559
1.6 รัฐบาลมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีของขวัญ 4 ข้อคือ
1.กลุ่มวัยเด็ก คือ ฉีดวัคซีนโปลิโอ
2.กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ คือ ชุดยาสามัญประจาบ้าน และแขนขาเทียม
3.ผู้นาศาสนา คือ การตรวจสุขภาพ,การตั้ง อาสาสมัครประจาวัด,การมอบยาสามัญประจาวัด
4.มอบแว่นสายตาสาหรับกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านสายตา
และให้ทาหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อขอสนับสนุนของขวัญจากพื้นที่มอบแก่ประชาชน
1.7 การติดตามงาน รายงานประจาปี ,ข้อมูล QOF,รายงานต่างๆที่ยังดาเนินการไม่เสร็จให้รีบดาเนินการให้
เสร็จโดยเร็ว
1.8 เรื่องแผน PPA สปสช.ให้ส่งข้อมูลการจัดสรรงบประมาณทาง E-mail
1.9 การเปิด-ปิด จอทีวีประชาสัมพันธ์ มอบ นายวสันต์ อุตศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ
1.10 การนิเทศงานประจาปีงบประมาณ 2559 มอบ ว่าที่ ร.ต.คมกฤต โคตรลาคา นาเขาวาระการประชุม
กบ. ประจาเดือน
1.11 เรื่องนโยบายของขวัญปีใหม่ มอบ นางสาวกุณธนิศฐ์ ฉายแม้น ให้ส่งข้อมูลให้เขต และส่วนกลาง
ปิดประชุม : เวลา 17.3๐ น.
ลงชื่อ ..................................................................
(นางสาวธิดารัตน์ ไตรผล)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึกการประชุม

ลงชื่อ ..................................................................
(นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

