ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 6 / 2562
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกาสะลอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1231-3
ผู้ประสานงาน : ว่าที่ ร.ต.คมกฤต โคตรลาคา
โทร : 088-531-6371
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 6 / 2562
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น
ณ ห้องประชุมกาสะลอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วาระ
ที่
1
2

3

เรื่อง
วาระก่อนการประชุม
- สวดมนต์
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
( ) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
( ) รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………………………

เวลา
(นาที)
3
10
5

เอกสาร
หน้าที่

4-11

เรื่องสืบเนื่องติดตามการประชุมทุกครั้ง :
3.1. งานอนามัยแม่และเด็ก (กลุ่มงาน สร. )
มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………..…………….

3-5 นาเสนอแบบ

3.2. STEMI ( กลุ่มงาน NCD )
มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………..…………….

3-5 นาเสนอแบบ

3.3. RTI ( กลุ่มงาน คร. )
มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………..…………….

3-5 นาเสนอแบบ

3.4. การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ / งบลงทุน ( กลุ่มงานบริหารฯ )
มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………..…………….

3-5 นาเสนอแบบ

3.5. การตรวจสุขภาพพระภิกษุและสามเณร ( กลุ่มงาน สร. )
มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………..…………….

3-5 นาเสนอแบบ

3.6. green & clean hospital และ Food safety hospital
( กลุ่มงาน อวล. )
มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………..…………….

3-5 นาเสนอแบบ

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

Power Point

Power Point

Power Point

Power Point

Power Point

Power Point

วาระ
เรื่อง
ที่
4 เรื่องแจ้งจากการประชุม / อบรม และปฏิทินการปฏิบัติงาน
4.1 เรื่องแจ้งจากการประชุมของกลุ่มงาน
มติที่ประชุม : .……………………………………………………………..……………………………….
4.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
มติที่ประชุม : .……………………………………………………………..………………………………..
5 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
5.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน )
5.2 เรื่องนายแพทย์ชานาญการพิเศษ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน )
5.3 เรื่องนายแพทย์ชานาญการพิเศษ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน )
5.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา )
5.5 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
5.6 เรื่องจาก ทพ.ทรงพล แสงงาม
5.7 เรื่องจากนางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์
มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………..…………….
6

7
8

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน
6.1 กลุ่มงาน พนย. : การนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน คปสอ. ครั้งที่ 2/2562
มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………………………….
เรื่องเพื่อพิจารณา / ขอหารือ
มติที่ประชุม : ……………..........................................................................................
เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………..…………….

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

เวลา

3
เอกสาร
หน้าที่

510
3

12-13

510

5

5

นาเสนอเป็น
เอกสาร
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 5 / 2562
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมกาสะลอง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ประธานที่ประชุม
นพ.สมิต
ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1.
นพ.มานพ
ฉลาดธัญญกิจ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2.
นพ.ประจักร เหิกขุนทด
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
3.
นางกิตติยา
จุลวัฒฑะกะ
นวก. สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
4.
นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
5.
ทพ.ทรงพล
แสงงาม
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
นางเพ็ญศรี
วิเศษพันธ์พงศ์
6.
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7.
น.ส.คาหยาด ใจสู้ศึก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายมานิตย์
ไชยพะยวน
8.
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
9.
นางสุภาณี
กิตติสารพงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ทรัพย์แสนยากร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
10. นางปนัดดา
บังกระโทก
11. น.ส.อนงค์
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
12. นายประมวลศิลป์ บุพศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
13. นายกิตติศักดิ์ ไท้ทอง
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
14. นายสถิตย์
วรรณขาม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
15. นางมะลิณี
แดนรักษ์
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
16. นายสินธุวัช
ศิริคุณ
(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
17. นางพันธ์วิรา
เวยสาร
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
18. น.ส.สุทัชชา
วิทยาพาณิชกร หัวหน้างานการเงิน
19. ว่าที่ร.ต.คมกฤต โคตรลาคา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ
1.
พญ.ธีรารัตน์ พลราชม
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
2.
นายคมสันต์ รักษาแสง
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายพีรพงศ์
ทองอันตัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2.
นายนิติวัฒน์
ฝูงที
เภสัชกรชานาญการ
3.
นางเยาวลักษณ์ แขวงเมือง
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
4.
นางพัชรินทร์ อินธิดา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
5.
น.ส.ชนะจิต
กุลพา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
6.
นางมัทนาวดี ล้อมหามงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
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เริ่มประชุม : เวลา 09.00 น.
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. สวดมนต์
- สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับตนเอง
- สวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ / หรือถือปฏิบัติ
เรื่องแจ้งให้ทราบ / หรือถือปฏิบัติ
1. ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและทีมหน่วยปฐมพยาบาลทุกคน
ที่ร่วมพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 3–6 พฤษภาคม 2562
ทีบ่ ริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งพิธีผ่านไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ
2. การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยกระทรวงฯกาหนดการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
จานวน 4 ครั้ง ซึ่ง สสจ.สกลนคร กาหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บ้านวังม่วง
หมู่ที่ 8 ตาบลบะหว้า อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หากไม่ติด
ภารกิจสาคัญ ขอให้ไปร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้ ฝากกลุ่มงาน สร. ได้จัดทาป้ายไวนิลการรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติเพิ่มเติมด้วย
3. การจดแจ้งการครอบครองกัญชา การนิรโทษกรรม วันสุดท้าย 21 พฤษภาคม 2562 ฝาก
กลุ่มงาน คบภ. ช่วงวันหยุด 3 วัน ( 18-20 พฤษภาคม 21562 ) ขอให้จัดเจ้าหน้าที่มาประจาที่สานักงาน
ด้วย ถ้าหากมีประชาชนเข้ามาจดแจ้งการครอบครองกัญชา ก็จะได้ให้บริการ และช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการ
แถลงข่าวเรื่องการจดแจ้งครอบครองกัญชา การนิรโทษกรรม สาหรับผู้ที่มาจดแจ้งหลักๆ ก็ต้องมีต้นกัญชา
หรือกัญชารูปแบบอื่นๆ ใบรับรองแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร ส่วนของการผลิตยาสมุนไพรที่มีส่วนผสม
ของกัญชา ก็จะมอบให้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้ผลิต สาหรับการขออนุญาตปลูกกัญชา เป็นหน้าที่
ของ อย. ที่จะดาเนินการต่อไป ซึ่ง อย. ยังไม่มีหนังสือสั่งการให้ สสจ. ดาเนินการในเรื่องนี้ ฝากหัวหน้ากลุ่มงาน
ได้ชี้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานรับทราบและเข้าใจตรงกันด้วย
4. ฝากผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือเรื่องการปรับปรุงอาคารตึกหลังใหม่ เพื่อจะเปิดให้บริการด้านทันตกรรม
และแพทย์แผนไทย โดยเป้าหมายการเปิดให้บริการวันที่ 1 กันยายน 2562 ในส่วนของห้องประชุมชั้น 2
ครุภัณฑ์ที่ยังขาด ก็ให้เพิ่มรายการเข้าไปในแผนของบลงทุนปี 2564
5. ฝากกลุ่มงานประกันฯ เงิน CF ที่ได้รับการจัดสรรจากเขตสุขภาพที่ 8 จานวน 5 ล้านกว่าบาท
อยากให้นัดประชุมทีม CFO จังหวัดฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรให้เรียบร้อย และขอให้นาเรื่องแจ้งที่ประชุม คปสจ.
เดือนพฤษภาคม 2562 ด้วย
6. เรื่องที่นาเข้าระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯ เดือนพฤษภาคม 2562 ให้นาเรื่องกัญชากับ
โรคไข้เลือดออก ฝากกลุ่มงานทีเกี่ยวข้องสรุปข้อมูลด้วย
กลุ่มงาน สร. : ผลสารวจสติปัญญาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบของปี
2560 และปี 2561 อยากจะให้นาเข้าระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯด้วย
ประธาน : ฝากสรุปข้อมูลด้วย รวมเป็น 3 เรื่อง ที่นาเข้าระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2562
8. การประชุม คปสจ. เดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานประชุมและเรื่องติดตามการประชุม
การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 / 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
( / ) รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
กลุ่มงาน พนย. : รับรองรายงานการประชุม หากกลุ่มงานมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งที่กลุ่มงาน พนย.
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามการประชุม
3.1 งานอนามัยแม่และเด็ก (กลุ่มงาน สร. ) ข้อมูลและรายละเอียดนาเสนอเป็น Power Point :
ประธาน : การดาเนินงานช่วงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เครือข่าย รพ.
อากาศอานวย และวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ รพ.วานรนิวาส ซึง่ ได้ชี้แจงและทาความเข้าใจ
ถึงนโยบายและการดาเนินงานให้ตรงกัน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จะไปตรวจเยี่ยมที่ รพศ.สกลนคร
ฝากกลุ่มงาน สร. ได้ประสานเครือข่ายทาง รพ. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย เพื่อจะได้เข้าใจถึงการดาเนินงาน
ให้ตรงกัน และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 จะไปตรวจเยี่ ยมที่ รพร.สว่างแดนดิน หัวข้อประเด็นหลักๆที่
ต้องคุยกันคือ ปัญหาต่างๆ , ระบบการเฝ้าระวัง , การส่งต่อ , Time Line ทุกคนต้องเข้าใจให้ตรงกัน
3.2 STEMI (กลุ่มงาน NCD ) นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ท่านฝากนาเรียนผู้บริหารว่า เรื่องโรคหัวใจ
ขาดเลือด Time Line ในส่วนที่ต้องนามาประเมิน จะต้องเอาข้อมูลของสถานบริการแต่ละแห่ง ปัญหาหลักๆ
คือ ประชาชน เข้ามารับบริการช้ามาก การส่งต่อก็ช้า ซึ่งได้ประชุมชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ช่วง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 จะจัดทา Profile ส่วนของ PNC จะมอบหมายให้ สสจ.สกลนคร และ รพศ.
สกลนคร ร่วมกันเขียน และส่วน รพ. ที่เหลือทุกแห่ง ก็จะดาเนินการพร้อมกันทั้งหมด
ประธาน : รพ. ทุกแห่งจะต้องดูภาพรวมทั้งหมด กระบวนการดาเนินการเป็นอย่างไร รพ.สต. ทุกแห่งเข้าใจ
ในการดาเนินงานตรงกันหรือไม่ ข้อมูลที่รับการประเมิน ขอให้ใช้ข้อมูลของปี 2562หาก สรพ. มาตรวจประเมิน
เขาก็จะสอบถามข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
3.3 RTI ( กลุ่มงาน คร. ) ข้อมูลและรายละเอียดนาเสนอเป็น Power Point : ในส่วนของการ
ดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น การร่วมมือจากหลายหน่วยงานได้ประสานการดาเนินงาน
กันตลอด เมื่อวานนี้ก็ได้จัดประชุม VDO conference ในส่วนของ รพ. กลุ่มเป้าหมายจะมีแพทย์ พยาบาล ER
ซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ case ต่างๆ โดยเฉพาะ case ที่เกิดในพื้นที่ จะมีปัญหาเรื่องรถพยาบาลฉุกเฉินถึง
จุดเกิดเหตุล่าช้า การขาดเลือดสนับสนุน ซึ่งทุก case จะจัดทา Time Line เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป
ประธาน : ขอชื่นชมทีม RTI จังหวัดสกลนคร จะมีหลายหน่วยงานที่ร่วมมือกัน ซึ่ง ทีมจะมีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง โดยเฉพาะระบบ sensor model ก็ได้ผลการดาเนินงานที่ดีมากระดับหนึ่ง ที่สาคัญคือจะต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงนี้จะมีเทศกาลต่างๆ เช่น บุญบั้งไฟ ก็จะมีเรื่องของสุราเข้ามาเกี่ยวข้อง
การขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เมาแล้วขับ หากตั้งจุดสกัด การตักเตือนก่อน ก็จะลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง
3.4 การติ ดตามการเบิกจ่า ยงบประมาณ /งบลงทุน ( กลุ่มงานบริ หารฯ ) : (เอกสารตามที่แจกที่
ประชุม ) สรุปการเบิกจ่าย เงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 193 ล้านบาท เบิกจ่ายรวม 119 ล้านบาท
คิดเป็น 61.61 % เป้าหมาย 69.34 % ปัญหาจะติดที่เรื่องของการเบิกจ่ายงบลงทุน ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ระหว่าง
การดาเนินการก่อสร้างตามสัญญา ส่วนที่ไม่รวมกับงบลงทุน 120 ล้านบาท เบิกได้ 89 ล้านบาท คิดเป็น
74 % ถ้าไม่รวมงบลงทุนก็ผ่านเกณฑ์
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ประธาน : ฝากงานการเงินสรุปเอกสารนาเรียน นพ.สสจ. และขอให้นาเข้าที่ประชุม คปสจ. สิ้นเดือนนี้ด้วย
เพื่อจะได้แจ้งผู้บริหารได้เร่งรัดกากับติดตามต่อไป ส่วนของกลุ่มงานฝากหัวหน้าได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
เดือนที่ผ่านมา สสจ.สกลนคร ก็ได้เบิกจ่ายเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มงานบริหารฯ
กลุ่มงาน พนย. และงานการเงิน ที่ได้กากับ ติดตาม ตลอดในช่วงที่ผ่านมา
3.5 การตรวจสุขภาพพระภิกษุและสามเณร ( กลุ่มงาน สร. ) การคัดกรองจานวนพระภิกษุ สามเณร
4,000 กว่ารูป พบกลุ่มเสี่ยง 1,200 รูป หลังจากนั้นก็ได้จัดประชุมชี้แจงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจาก
การติดตามทราบว่า กลุ่มเสี่ยงได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการฉันภัตตาหาร ซึ่งก็ฉันภัตตาอาหารเพื่อสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น การดูแลสุขภาพ ส่วนที่พบปัญหาเรื่องสายตา ก็ได้นัดตรวจตาที่ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ส่วน
ข้อมูลทีเ่ ก็บสารวจรอบที่ 1 ช่วงเดือนเมษายน 2562 ข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนมากเท่าไร จะรอเก็บข้อมูลรอบที่ 2
เพื่อเปรียบเทียบต่อไป
ประธาน : จากข้อมูลการดาเนินงานกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง ข้อมูลยังไม่ชัดเจน ฝากกลุ่มงาน สร. ช่วงเดือน
มิถุนายน 2562 อยากให้ดูวัดที่มีพระภิกษุ สามเณรเยอะๆ มีกลุ่มเสี่ยงเยอะๆ สัก 2 อาเภอๆละ 1 วัด จะ
ได้ลงไปตรวจเยี่ยม ไม่ต้องแจ้งให้พื้นที่ทราบก่อนล่วงหน้า หากแจ้งก็ให้แจ้งก่อนวันที่จะลงไปสัก 1 วัน
3.6 เรื่อง clean Food good taste และ Food safety hospital ( กลุ่มงาน อวล. ) ข้อมูล
และรายละเอียดนาเสนอเป็นเอกสาร
- การจัดซื้อข้าว เป้าหมาย 60 % การดาเนินงานทาได้ 46.6 %
- การจัดซื้อผัก เป้าหมาย 20 % การดาเนินงานทาได้ 11.10 %
- การจัดซื้อภาพรวม เป้าหมาย 15 % การดาเนินงานทาได้ 13.70 %
ประธาน : Food safety hospital อาหารปลอดภัยใน รพ. ฝากกากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง และดูจากข้อมูล
มูลค่าการจัดซื้อยังถือว่าน้อยมาก อยากให้เพิ่ มมูลค่าการจัดซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ รพ. ที่ใหญ่ๆ อีกปัญหา
หนึ่งคือผักที่จั ดซื้อโดยผ่ านผู้ป ระกอบการ จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นผักปลอดสารพิษจริงๆ ปลอดภัยจริงๆ
แต่ถ้าหากติดเรื่ องสั ญญาการจั ดซื้อ จั ดจ้ างกับผู้ ประกอบการ ก็อาจจะดาเนินการใหม่ในต้นปีงบประมาณ
2563 ก็ได้ เป้าหมายคืออาหารใน รพ. จะต้องปลอดภัยจริงๆ ฝากกลุ่มงาน อวล. เริ่ มตั้งแต่การประชุมครั้ง
ต่อไป ให้เปลี่ยนการนาเสนอจากเรื่อง clean Food good taste เป็นเรื่อง green & clean hospital
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากการประชุม อบรม และปฏิทินปฏิบัติงาน
4.1 ผลการเข้าประชุมหรืออบรมของกลุ่มงาน
4.1.1 กลุ่มงาน พนย. : ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ผู้ตรวจราชการฯ แจ้งที่ประชุมดังนี้
1. ปัจจุบันมีเรื่องฟ้องร้อง ร้องเรียน จานวนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุของเรื่องเกิดจากเจ้าหน้าที่โทษกันไป
กันมา แพทย์และน้องแพทย์ ก็ไม่ค่อยได้ดูแลกัน ขอให้ผู้บริหารได้กากับดูแลอย่างเข้มข้น
2. นโยบายเรื่อง IT ไม่ให้ซื้อ server เพิ่มเติม แต่จะเช่า cloud server เก็บข้อมูลแทน
3. PA มีทั้งหมด 22 ตัว ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ตัว ได้แก่
1. แม่เสียชีวิต ทั้งประเทศแม่เสียชีวิต 65 ราย ซึ่งเขตสุขภาพที่ 8 แม่เสียชีวิต 8 ราย
2. งานอนามัยแม่และเด็ก
3. การคัดกรอง TB รายใหม่
4. HA ระดับ 3
5. Digital Transformation
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4. มติที่ประชุมคณะกรรมการ 5 X 5 มีมติเห็นชอบ
1. การจัดสรรเงินกันไว้ 15 % สสจ.สกลนคร ได้ 5.2 ล้านบาท
2. ให้ รพ. ที่มีภาวะวิกฤตการเงินการคลัง เข้าระบบ พปง.
5. ฝากทุกจังหวัดช่วย ปชส. การรับสมัครทุนแพทย์ประจาบ้าน
6. การจ่ายค่าตอบแทน มุ่งการดูแล PT
7. ฝากทุกจังหวัดกากับติดตามการให้วัคซีน MMR ที่ยังไม่ครอบคลุม
8. DHF ยังไม่มีผู้เสียชีวิต แต่อัตราการป่วยสูง
9. การขอใช้อัตรากาลังเพิ่มสูงขึ้น มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1. พนักงานสาธารณสุขได้รับค่าจ้างขั้นต่า
2. รพ. จะต้องไม่มีหนี้ค้าง อย.
3. สถานการณ์การเงินการคลัง
4. ข้อมูลภาระงาน
10. คุณธรรม จริยธรรม จะมีการจัดตั้งชมรม และมีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่น ดังนี้
1. หน่วยงานคุณธรรม
2. คนดีศรีสาธารณสุข
3. เรื่องเล่าจากชาวสาธารณสุข
ซึ่งปีนี้มอบหมายให้ สสจ.นครพนม เป็นเจ้าภาพจัดงาน วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562
11. การยกระดับหรือการขอขยายเตียง รพ. ในเขตสุขภาพที่ 8 อยากให้ลดลง เนื่องจากเตียงที่ใช้อยู่
ณ ปัจจุบัน ยังใช้ได้ไม่เต็มที่
มติที่ประชุม : รับทราบ
4.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือน

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

ผู้รับผิดชอบ

ประชุม คกบ.สสจ.สน. ที่ห้องกาสะลอง เวลา09.00-12.00 น.
ประชุม พบส. เภสัชกรรม ที่ห้องลีลาวดี เวลา09.00-12.00 น.
ประชุม VDO conference ประเมิน ITA ที่ห้องลีลาวดี
เวลา 13.00-16.00 น.
ประชุมการบังคับใช้กฎหมายในการดาเนินงานด้านสุขาภิบาล
ที่ห้องพุทธรักษา เวลา 09.00-16.00 น.
ประชุม Smart Hospitalที่ห้องพุทธรักษาเวลา09.00-12.00 น.
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ที่ห้องประชุม สสจ.
สกลนคร เวลา 09.00-16.00 น.
ประชุม VDO conference การพัฒนาระบบปฐมภูมิและ
สุขภาพอาเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ที่ห้องลีลาวดี
เวลา 13.00-16.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ก ระดับตาบล
ที่ห้องพุทธรักษา เวลา 09.00-16.00 น.
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินชมรม TO BE
NUMBER ONE ที่ห้องอินทนิล เวลา 09.00-16.00 น.

คกบ.สสจ.สน.
พบส. เภสัชฯ
ผู้รับผิดชอบงาน

25
20
30

กลุ่มงาน พนย.
กลุ่มงาน คบภ.
กลุ่มงานนิติการ

ผู้รับผิดชอบงาน

100

กลุ่มงาน อวล.

ผู้รับผิดชอบงาน
ผู้รับการสรรหา

50
120

ศูนย์ ICT
กลุ่มงานพัฒนฯ

ผู้รับผิดชอบงาน

30

กลุ่มงานนิติการ

ผู้รับผิดชอบงาน

100

กลุ่มงาน NCD

ชมรม TO BE
NUMBER ONE

100

กลุ่มงาน NCD

พ.ค. 62

15
16
16
17
20
21
21
21
22

23
24
27
27
27
29
30
เดือน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หมู่ที่ 9 บ้านคากั้ง
ตาบลอุ่มจาน อาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
เวลา 08.30 น.
ประชุมหัวหน้าพยาบาลห้องคลอด รพ. ทุกแห่ง
ที่ห้องกาสะลอง เวลา 09.00-16.00 น.
การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
ที่ห้องชัยพฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น.
ประชุม VDO conference ชีแ้ จงแนวทางการตรวจราชการ
รอบที่ 2/2562 ที่ห้องลีลาวดี เวลา 10.00-12.00 น.
การประเมินการบาดเจ็บทางท้องถนนระดับอาเภอ D-RTI
ที่ห้องพุทธรักษา เวลา 09.00-16.00 น.
อบรมเจ้าหน้าที่ก่อนประจาการ ปี 2562 ที่ห้องพุทธรักษา
เวลา 09.00-16.00 น.
ประชุม คปสจ. เดือนพฤษภาคม 2562 ที่ห้องพุทธรักษา
เวลา 13.00-16.00 น.
กิจกรรม

หน่วยแพทย์
พอ.สว. /
ประชาชนในพื้นที่
หัวหน้าห้องคลอด

-

9
กลุ่มงาน สร.

20

กลุ่มงาน สร.

ผู้แทนหน่วยงาน

10

กลุ่มงาน พนย.

ผู้รับผิดชอบงาน

10

กลุ่มงาน พนย.

ผู้รับผิดชอบงาน

80

กลุ่มงาน คร.

เจ้าหน้าที่ใหม่

80

กลุ่มงานพัฒนฯ

ผู้บริหารฯ /
เจ้าหน้าที่
กลุ่มเป้าหมาย

60

กลุ่มงาน พนย.

จานวน

ผู้รับผิดชอบ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หมู่ที่ 7 บ้านดงสว่าง
ตาบลนิคมน้าอูน อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
เวลา 08.30 น.
กิจกรรม

หน่วยแพทย์
พอ.สว. /
ประชาชนในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย จานวน

กลุ่มงาน สร.

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หมู่ที่ 6 บ้านดงหม้อทอง
ตาบลดงหม้อทองใต้ อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
เวลา 08.30 น.

หน่วยแพทย์
พอ.สว. /
ประชาชนในพื้นที่

กลุ่มงาน สร.
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เดือน

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 62

20

-

กลุ่มงาน พนย. : ปฏิทินปฏิบัติงาน มีกลุ่มงานไหนที่จะเพิ่มเติมหรือแก้ไข ขอให้แจ้งที่กลุ่มงาน พนย.
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
5.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน )
1. การรับการประเมินจาก สรพ. รอบนี้ ปัญหาหลักคือ รพศ.สกลนคร ไม่ผ่านการประเมิน HA ก็จะทา
ให้ยากลาบากยิ่งขึ้น เรื่อง Stemi กับ งานอนามัยแม่และเด็ก จะต้องทาการบ้านหนัก case ที่พบปัญหา ต้อง
นามาคุยกันว่าจะตอบคาถามอย่างไร
2. เรื่องการถ่ายโอนหน่วยบริการสู่ อปท. ก็จะประชุมหารือส่วนที่เกี่ยวข้องช่วงบ่ายวันนี้
3. เรื่องกัญชา จากที่ได้ประชุมร่วมคณะกรรมการที่กระทรวงฯ ที่ประชุมได้แจ้งว่าจากนี้ไป อาจจะมี
การผสมกัญชาในบุหรี่และเครื่องดื่มชูกาลังต่างๆ
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4. เนื่องจากมีการถ่ายโอนงาน service plan มาให้กลุ่มงานพัฒนฯ ก็จะขอนัดผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการดาเนินงานต่อไป
5. ช่วงนี้โรคไข้เลือดออกหลายพื้นที่ก็น่าเป็นห่วง จะต้องเฝ้าระวังให้ดี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี
case โรคไข้ซิกา แต่ต้นกาเนิดไม่ได้เกิดจากเรา เราเป็นทางผ่าน แต่ก็ต้องเฝ้าระวังไว้ตลอด
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.2 นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน ( ผอ.รพ.กุสุมาลย์ )
- ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.3 นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมป้องกัน ( ผอ.รพ.ส่องดาว )
1. โรคไข้เลือดออก ( ข้อมูลและรายละเอียดนาเสนอเป็น Power Point ) : จากข้อมูลจะทราบว่า
อาเภอที่พบผู้ป่วยน้อย แต่ค่า HI สูง ส่วนอาเภอที่ว่ามีผู้ป่วยมาก แต่ค่า HI จะน้อย ซึ่งข้อมูลจะไม่แปรผันไป
ด้วยกัน
ประธาน : อยากให้ทุกคนตระหนักอยู่เสมอว่า เป้าหมายของเขตสุขภาพที่ 8 คือ จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจาก
โรคไข้เลือดออก ฝากกลุ่มงาน คร. ตรวจสอบข้อมูลดูด้วยว่าทาไมข้อมูลขัดแย้งกัน อาจจะประสานกับทีม สตม.
ที่ 8.3 สกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา )
- ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.5 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
1. การจัดสภากาแฟหน่วยงานราชการจังหวัดสกลนคร วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ซึ่งเจ้าภาพจะ
เป็น สสจ.สกลนคร เป็น หลักและอีก 5 หน่วยงาน การจัดครั้งที่ผ่านมาจะใช้สถานที่ รพศ.สกลนคร และ
บริเวณสวนสระพังทอง จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะจัดที่ไหน
ประธาน : ฝากท่านรอง นพ.สสจ. ประสานกับสานักงานจังหวัดฯอีกครั้งว่ายังยืนยันที่จะจัดสภากาแฟหรือไม่
ถ้ายืนยันก็ประสาน รพศ.สกลนคร ให้เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟครั้งนี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.6 เรื่องจาก ทพ.ทรงพล แสงงาม
มติที่ประชุม : รับทราบ
5.7 เรื่องจากนางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน/งาน
6.1 กลุ่มงาน คบภ. : นาเสนอเรื่องกัญชา (ข้อมูลและรายละเอียดนาเสนอเป็น Power Point )
ประธาน : ปัญหาหลักๆคือประชาชนยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน ยังจะต้อง ปชส. ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนเรื่องของการจ่ายยาที่มีส่วนผสมของกัญชา ก็ยังต้องเป็นแพทย์แผนไทย ส่วนแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มี
สิทธิในการจ่ายยาส่วนนี้ นอกจากผ่านการอบรมหลักสูตรจากกรมการแพทย์ก่อน ฉะนั้นฝากกลุ่มงาน คบภ.
และ แพทย์แผนไทย ประสาน ผอ.รพ. ใหญ่ๆ เช่น รพศ.สกลนคร รพร.สว่างแดนดิน รพ.วานรนิวาส ให้จัด
แพทย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ด้วย อย่างน้อยๆก็ รพ. ละ 1 ท่าน
6.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยฯ :
6.2.1 สสจ.สกลนคร เปิดรับสมัครพนั กงานราชการ จานวน 5 อัตรา ( นวก.การเงินและบัญชี
จานวน 2 อัตรา / นวก.สาธารณสุข จานวน 2 อัตรา / จพ.ธุรการ จานวน 1 อัตรา ) ซึ่งมีผู้สมัคร จานวน
287 คน และจะสอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
6.1.2 สสจ.สกลนคร เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ ระหว่าง
วันที่ 14-24 พฤษภาคม 2562
6.1.3 สสจ.สกลนคร เปิดรับสมัครตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ จานวน 83
อัตรา ระหว่างวันที่ 16-23 พฤษภาคม 2562
6.3 กลุ่มงาน พท. : เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน ได้ต้อนรับทีมจากกรมแพทย์แผนไทยฯ ซึ่งจะทาเรื่องขอ
อนุมัติสถานที่เพื่อจัดอบรมนวด โดยกรมแพทย์แผนไทยฯ จะสนับสนุนเงินเพื่อดาเนินการ จานวน 50,000
บาท ก็จะขอใช้สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอาคารหลังใหม่ เพื่อจะให้ทีมได้มาประเมินเบื้องต้น
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเพื่อพิจารณา / ขอหารือ
7.1 กลุ่มงานบริหารฯ : การพิจารณาการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง สสจ.สกลนคร
(เอกสารตามที่แจกที่ประชุม ) ซึ่งการจ้างจะให้ รพ. จ้างให้
กลุ่มงานบริหารทรัพยฯ : ลูกจ้างทั้ง 6 ราย จะปรับเป็นพนักงานกระทรวงฯ จานวน 5 ราย ยกเว้น
นายพรเลิศ โคตรสมบัติ ที่ไม่ประสงค์จะปรับเป็นพนักงานกระทรวงฯ ขอเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนเดิม
ประธาน : หาก สสจ. เป็นหน่วยบริการ ต่อไปก็จะทาเรื่องจ้างเอง ไม่ต้องให้ รพ. จ้างให้ ปัจจุบันหลาย
กลุ่มงานก็ขาดแคลนเจ้าหน้าที่มาช่วยงาน อนาคตก็อยากจะให้เชิญชวนข้าราชการเข้ามาช่วยงานใน สสจ.
สกลนคร เยอะๆ ฝากกลุ่มงานพัฒนฯได้เร่งดาเนินการเรื่องการเบิกเงินประจาตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพใน
สสจ.สกลนคร ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่อยากมาทางานด้วยส่วนหนึ่ง
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุม : เวลา 11.40 น.
ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.คมกฤต โคตรลาคา
( ว่าที่ร.ต.คมกฤต โคตรลาคา )
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชานาญงาน
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์
( นางเพ็ญศรี วิเศษพันธ์พงศ์ )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
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4.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน
เดือน

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

ผู้รับผิดชอบ

คกบ.สสจ.สน.

25

กลุ่มงาน พนย.

กลุ่มงาน

15

กลุ่มงาน พนย.

คกบ. พิจารณา /
ผู้สมัคร
คณะทางาน

10
30

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยฯ
กลุ่มงาน พท.

คณะทางาน

20

กลุ่มงานพัฒนฯ

ผู้รับผิดชอบ
รพ. ทุกแห่ง
ผู้รับผิดชอบ PC

60
50

กลุ่มงานบริหาร
ฯ
กลุ่มงานพัฒนฯ

ผู้รับผิดชอบงาน

40

กลุ่มงาน พท.

ผู้รับผิดชอบงาน

30

กลุ่มงานประกัน
ฯ

หน่วยแพทย์
พอ.สว. /
ประชาชนในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบงาน

-

กลุ่มงาน สร.

5

ICT

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบงาน

50
30

กลุ่มงานพัฒนฯ
กลุ่มงาน พท.

ผู้รับผิดชอบงาน

30

กลุ่มงาน สร.

ผู้รับผิดชอบงาน

30

กลุ่มงาน อวล.

ผู้รับผิดชอบ
รพ. ทุกแห่ง
คกบ. พิจารณา /
ผู้สมัคร

60

กลุ่มงานบริหาร
ฯ
กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยฯ
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ประชุม คกบ.สสจ.สน. ที่ห้องกาสะลอง เวลา 09.00-12.00
น.
17 ประชุม E-meeting ร่วมกับ คปสอ. ที่ห้องกาสะลอง
เวลา 14.00-15.00 น.
17 พิจารณาคัดเลือก ผอ.รพ.โพนนาแก้ว (ระดับชานาญการพิเศษ )
ที่ห้องชัยพฤกษ์ เวลา 13.00-15.00 น.
17 ประชุมติดตามการดาเนินงานการแปรรูปสมุนไพร
ที่ห้องอินทนิล เวลา 09.00-16.00 น.
17 ประชุมคณะกรรมการกากับติดตามงาน PCC ที่ห้องลีลาวดี
เวลา 09.00-12.00 น.
17 ประชุมติดตามการควบคุมภายใน ที่ห้องพุทธรักษา
เวลา 09.00-16.00 น.
18 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ที่ห้องพุทธรักษา
เวลา 09.00-16.00 น.
18-19 ประชุม VDO conference ตารับยาแพทย์แผนไทย
ที่มีส่วนผสมของกัญชา 16 ตารับ ที่ห้องอินทนิล
เวลา 10.00-12.00 น.
20 ประชุม VDO conference การบริหารจัดการการตรวจ
สุขภาพและการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่ห้องลีลาวดี
เวลา 09.00-12.00 น.
20 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หมู่ที่ 6 บ้านดงหม้อทอง
ตาบลดงหม้อทองใต้ อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
เวลา 08.30 น.
20 ประชุม VDO conference MOPH CIO ครัง้ ที่ 6/2562
ที่ห้องลีลาวดี เวลา 13.00-16.00 น.
21 ประชุม DHSA ที่ห้องพุทธรักษา เวลา 09.00-16.00 น.
21 ประชุม VDO conference ชีแ้ จง พรบ. ยาสมุนไพรและการ
ดาเนินการช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่ห้องลีลาวดี เวลา 13.00-16.00 น.
24 ประชุมหัวหน้าห้องคลอด รพ. ทุกแห่ง ที่ห้องพุทธรักษา
เวลา 09.00-16.00 น.
24 ประชุม VDO conference ชีแ้ จงการใช้ระบบนาเข้าข้อมูล
อาหาร ทดแทนการใช้ระบบ e-logistics ที่ห้องลีลาวดี
เวลา 09.00-12.00 น.

24
24

ประชุมติดตามการควบคุมภายใน ที่ห้องพุทธรักษา
เวลา 09.00-16.00 น.
พิจารณาคัดเลือกตาแหน่งนักวิเคราะห์ฯ(ระดับชานาญการพิเศษ )
ที่ห้องชัยพฤกษ์ เวลา 10.00-15.00 น.

10

เดือน

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

13
ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 62

25-26 ประชุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลดโรคมะเร็ง โรคความ ผู้รับผิดชอบงาน / 60
กลุ่มงาน สร.
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด การประกวดหมู่บ้าน
ชุมชน / โรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการจัดงานวันไอโอดีน
ที่ห้องพุทธรักษา เวลา 09.00-16.00 น.
27 ประชุมคณะกรรมการ ITA ที่ห้องกาสะลอง
ผูร้ ับผิดชอบ
20 กลุ่มงานนิติการ
เวลา09.00-16.00 น.
รพ. ทุกแห่ง
28 ประชุมการสร้างวิทยากร ครู ก การเฝ้าระวังและส่งเสริม
เจ้าหน้าที่ อปท.
80
กลุม่ งาน สร.
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก สาหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ห้องอินทนิล
เวลา 09.00-16.00 น.
28 ประชุมคณะทางาน PMQA สสจ.สกลนคร ที่ห้องพุทธรักษา
ผู้รับผิดชอบ
30 กลุ่มงานพัฒนฯ
เวลา 09.00-16.00 น.
30 ประชุม คปสจ. เดือนมิถุนายน 2562 ที่ห้องพุทธรักษา
ผู้บริหารฯ /
60 กลุ่มงาน พนย.
เวลา 13.00-16.00 น.
เจ้าหน้าที่
เดือน
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. 62
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ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หมู่ที่ 8 บ้านวังม่วง
ตาบลบะหว้า อาเภออากาศอานวย จังหวัดสกลนคร
เวลา 08.30 น. ( วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี )
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หมู่ที่ 5 บ้านม่วงไข่
ตาบลด่านม่วงคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
เวลา 08.30 น. ( วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี )

หน่วยแพทย์
พอ.สว. /
ประชาชนในพื้นที่

-

กลุ่มงาน สร.

หน่วยแพทย์
พอ.สว. /
ประชาชนในพื้นที่

-

กลุ่มงาน สร.

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

14

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

15

16

17

18

19

“ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

เอกสาร PPT หน้า 11-16
เอกสาร PPT หน้า 17-26
เอกสารหมายเลข 3
เอกสารหมายเลข 4
เอกสารหมายเลข 5
เอกสารหมายเลข 6
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