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ผูไมมาประชมุ 

นางอรอมุา  อมุารังษี นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1. สรปุรายงานการประชมุ กวป. 

สามารถเขาดรูายละเอยีดรายงานการประชมุ รวมทัง้เนื้อหาการนาํเสนอจากฝาย/งาน สสจ.และหนวยงานอื่นๆ ไดที่    

http://www.lo.moph.go.th/moph/moph_data_service.php เมน ปูระชมุ กวป. ซึ่งมเีนื้อหาที่เกี่ยวของกับ     

รพร.ดานซาย ดังตอไปนี้ 

1.1  งานการเงนิ 

● การตรวจสอบคณุภาพขอมลูทางบัญชี ป 2557   

จังหวัดเลยไดมกีารตรวจสอบคณุภาพทางบัญชโีดยระดับเขต ซึ่งผลการตรวจสอบ  

มหีนวยบรกิารที่ไดระดับ A จาํนวน 2 แหง คอื รพท.เลย และ รพช.ภเูรอื ระดับ B จาํนวน 3 แหง คอื               

รพช.นาดวง วังสะพงุ และ รพร.ดานซาย ระดับ C จาํนวน 7 แหง คอื รพช.เชยีงคาน ทาลี่ภหูลวง ปากชม              

ผาขาว นาแหว และ เอราวัณ ระดับ F จาํนวน 1 แหง คอื รพช.ภกูระดงึ           

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lo.moph.go.th%2Fmoph%2Fmoph_data_service.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKU3y6TLeIoWdS9EBEPY6b_-fqmg
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ซึ่งสวนใหญตํ่ากวาการประเมนิตนเองในครัง้ที่ผานมา และจะไดสงผลการตรวจสอบแยกรายโรงพยาบาล  

กลับคนืใหผูบรหิารตอไป พรอมกันนี้งานการเงนิ สสจ.เลย จะออกใหคาํแนะนาํแกทกุหนวยบรกิาร    

ใหแลวเสรจ็ ภายในเดอืน มกราคม 2558    

โดยจะเริ่มตนที่หนวยบรกิารที่มปีญหามากที่สดุไปจนถงึนอยที่สดุ 

รพร.ดานซาย ปญหาที่พบ 

1. เงนิสดในสวนที่งบเงนิแตละวัน โรงพยาบาลนาํมาหักจาก คชจ.   

บางรายการทาํใหผดิระเบยีบและนโยบาย  

2. ลกูหนี้คารักษายอดบัญชกีับ EF ไมตรงกัน / ทะเบยีนคมุกับบัญชแียกประเภทไมตรงกัน  

3. วัสดเุชื้อเพลงิและหลอลื่น ไมมคีณะกรรมการตรวจรับ  

4. คาํนวณครภุัณฑไมครบถวน / ครภุัณฑตํ่ากวาเกณฑบันทกึเปนครภุัณฑ 

5. เรื่องการรับรูวัสดอุื่น (บรโิภค) ไมมตีัง้เจาหนี้ / คาตอบแทน OT  ไมตัง้ คาใชจาย คางจาย  

6. การรับโอนเงนิในสมดุเงนิฝากธนาคารกับการออกใบเสรจ็รับเงนิ 

และการบันทกึบัญชไีมใชวันเดยีวกัน  

7. เจาหนี้อื่น (คาซอมแซมสิ่งปลกูสราง) ไมหัก ณ ที่จาย 

แนวทางแกไข 

1. ใหการรับเงนิสดคารักษาพยาบาลประจาํวันและนาํฝากธนาคารเตม็จาํนวน 

ไมมกีารนาํเงนิสดมาใชจายในวัน และออกใบเสรจ็รับเงนิใหตรงกับวันรับเงนิโอน 

2. ใหมผีูตรวจสอบรายการระหวางขอมลูบัญชแีละ EF ในแตละสทิธแิตละวันที่ชัดเจน ครบถวน    

ทัง้รายการและจาํนวนเงนิ (ตรวจสอบสทิธ/ิรายการ/จาํนวนเงนิ  

ตามรายงานเพื่อจัดทาํทะเบยีนคมุ) 

3. ตรวจสอบรายการครภุัณฑใหถกูตอง ครบถวน  

4. จัดทาํเอกสารรายการจัดซื้อใหมคีรบถวนและมกีารหักภาษ ีณ ที่จาย 

5. จัดทาํคาใชจายคางจายประจาํเดอืน 

● พรบ.การกลับไปใชสทิธใินบาํเหนจ็บาํนาญขาราชการ พ.ศ.2479 โดยสมัครใจ หรอื พรบ.Undo     

ซึ่งเมื่อใชสทิธแิลวจะยกเลกิไมไดระยะเวลาการใชสทิธ เิริมตัง้แตวันที่15 พฤศจกิายน 2557 - 30        

มถินุายน 2558 และจะไดรับคนืเงนิตัง้แตวันที่1 ตลุาคม 2558 แตหากเลอืก พรบ.undo        

แลวถงึแกความตาย กอนวันที่ 1 ตลุาคม 2558 ถอืวาไมได undo       

ทัง้นี้ใหผูแทนของหนวยงานที่เขารับฟงการชี้แจงจากกรมบัญชกีลาง จัดใหมกีารเผยแพรเนื้อหาของ  

พรบ.Undo กับเจาหนาที่ในหนวยงานดวย 

1.2  งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

● การดาํเนนิงานดานยาสมนุไพร และการตดิตามตัวชี้วัด  

รอยละของผูปวยนอกที่ไดรับบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืกที่ไดมาตรฐาน ไตรมาสที่1   

เฉลี่ยรอยละ 18.53 โดยอาํเภอที่ผานเกณฑตัวชี้วัด ไดแกหนองหนิ ปากชม ภเูรอื ภกูระดงึ นาดวง ภหูลวง          

วังสะพงุ เอราวัณ ผาขาว (ดานซายยังไมผานเกณฑจาํนวนชนดิของยาสมนุไพร) 

● อาํเภอที่มกีารสัง่ใชยาสมนุไพร ในไตรมาสที่1 ปรมิาณมาก 5 ลาํดับ ไดแกอาํเภอวังสะพงุ        
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ดานซายปากชม เมอืงเลย และผาขาว (ดานซาย เปนอันดับ 2) 

1.3  กลุมงานทรัพยากรบคุคล 

● การบรรจขุาราชการ (รอบเยยีวยาป53 และป56-57 ที่คัดไว) พยาบาล 21 ตาํแหนง, เภสัชกร 2 ตาํแหนง            

จพ.ทันตฯ 1 ตาํแหนง และจพ.เวชกจิฉกุเฉนิ 1 ตาํแหนง  

○ หลักเกณฑ: เปนลกูจางชัว่คราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ/พนักงานราชการ ที่จางไวแต    

ปพ.ศ.2553 (19 ตาํแหนง) เปนผูที่จางงานไวป พ.ศ.2556-2557 ที่คัดเลอืกไวแลว (6 ตาํแหนง 

○ แผนดาํเนนิการ : รับสมัครวันที่5-9 มกราคม 2558 สอบสัมภาษณวันที่14 มกราคม 2558           

ประกาศผลวันที่ 15 มกราคม 2558 และรายงานตัวบรรจวัุนที่ 26 มกราคม 2558 

● จัดสรรขาราชการบรรจเุพิ่มรอบ 3 สาํหรับบรรจปุ54-55 (เดมิไดมา 63 ตาํแหนง) พยาบาล 1         

ตาํแหนงจัดสรรให รพ.นาแหว จพ.เวชกจิฯ 1 ตาํแหนง จัดสรรให รพ.ผาขาว 

● การขออัตรากาํลังทดแทนและสรรหาใหม ที่ประชมุมมีตอินมุัตทิกุอัตราที่ทดแทน  

จากทกุสถานพยาบาลสวนอัตราที่สรรหาใหมตองพจิารณาจากเหตผุลที่เหมาะสม เชน รพร.ดานซาย   

ขอบคุลากรตาํแหนง แพทยแผนไทย  

เหตผุลเพื่อใหตรงตามเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ 

ที่ประชมุมมีตอินมุัตแิละขอใหดาํเนนิการจัดจางเปนรายวัน 

จนกวาจะมกีารเปลี่ยนแปลงนโยบายจากกระทรวงฯ 

1.4  กลุมงานพัฒนายทุธศาสตรฯ 

- แผนพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan) ประจาํป 2558 โดย รพ.เลย  

เรื่อง สาขาตา 

 1.  การคัดกรองโรคตอกระจกในผูสงูอาย ุ60 ปขึ้นไป จาํนวน 85,222 ราย 

- ใหเจาหนาที่ PCU/รพ.สต./อสม. ทกุแหง คัดกรองสายตาในผูสงูอาย ุ60 ปขึ้นไป 100% 

- บันทกึขอมลูการคัดกรองลงใน 43 แฟม 

- คัดกรองสายตา วนิจิฉัยโดยจักษแุพทย รพ.เลย ออกคัดกองใน รพช.14 แหง และสงตอเพื่อผาตัด 

2.  การผาตัด Blinding Cataract ในผูปวยตอกระจก จาํนวน 700 ราย 

- ผาตัดใน รพ.เลย 

- ผาตัดใน รพช./Node (วังสะพงุ ดานซาย เชยีงคาน) 

เรื่อง สาขาไต 

1. การเปดใหบรกิารฟอกไต ที่ รพช.Node โดย รพร.ดานซาย นาจะเริ่มเตม็ระบบไดอกีไมเกนิ 2 เดอืน  

โดยใหจัดสงอายรุแพทยดงูาน ที่ รพท.เลย สัปดาหละ 1 วัน แทนการสงเขาอบรมที่ จ.ขอนแกน 

2. ขอให รพช.เชยีงคาน และ รพช.วังสะพงุ เรงดาํเนนิการในสวนของการบรหิารบคุลากรใหมคีวามพรอม 

ใหบรกิารโดยเรงดวน โดยขอใหสงบคุลากรที่จะปฏบิัตงิานจรงิเขารับการศกึษาดงูานที่ รพท.เลย ไมควรสง 

ผูแทน 

1.5  กลุมงานสงเสรมิสขุภาพ งานอนามัยมารดาและเดก็  

เรื่อง Book Start 

- ใหความรูและแนวทางการดาํเนนิงานแก รพ.ทกุแหง โดย รพร.ดานซาย 
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- ให รพ.ทกุแหง เริ่มดาํเนนิการจัดหาหนังสอืนทิานใหผูปกครองยมื 

- ขอรับสนับสนนุรถเขน็นทิานจากมลูนธิเิดก็ 

เรื่อง อสม.ตรวจ Preg Test 

- แจงแนวทางการดาํเนนิงานให คปสอ.ทกุแหงทราบ และนาํไปปฏบิัต ิ

- ให CUP สนับสนนุ Urine preg test ใหกับสถานบรกิารทกุแหง 

 

1.6  วาระอื่นๆ เรื่อง กฬีาสาธารณสขุสัมพันธ “รักเลย รักสขุภาพ” ครัง้ที่ 2 ประจาํป 2558 ในวันเสารที่ 17 

มกราคม 2558 โดย คปสอ.วังสะพงุ รับเปนเจาภาพ ซึ่งพธิเีปดและสนามแขงขันทัง้หมด      

อยูที่โรงเรยีนศรสีงครามวทิยา สวนงาน Sport Night จัดที่หนาที่วาการอาํเภอวังสะพงุ     

ซึ่งไดมกีารเพิ่มโซนสอีกี 2 โซน ดวยเหตผุลที่แตละ คปสอ. คอนขางอยูไกลกัน ไมสามารถรวมซอมกฬีาได       

โดย คปสอ.ดานซาย อยูโซนสเีขยีว รวมกับ คปสอ.นาแหว และ คปสอ.ภเูรอื จัดขบวนพาเหรดดวยเรื่อง        

“วถิพีอเพยีง” ทัง้นี้ที่ประชมุมมีติ ขอใหทกุ   

คปสอ.มสีวนรวมในการสนับสนนุงบประมาณจัดงานในครัง้นี้ดวย 

โดยขอใหบรหิารจัดการเชนเดยีวกับการจัดการแขงขันในครัง้ที่ 1 และใหคปสอ.วังสะพงุ   

เรงสรปุประเดน็งบประมาณจัดงานใหเรว็ที่สดุ พรอมทัง้แจงผูบรหิารทกุหนวยงานโดยดวน 

 

วาระที่ 2 เรื่องรับรอง รายงานการประชมุครัง้ที่ 3/2558  

มตทิี่ประชมุ  ที่ประชมุรับรอง 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพจิารณา 

กรรมการบรหิารคณุภาพ 

1. รายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ  

- กาํหนดการนาํเสนอแผนของหนวยงาน วันที่ 14-15 มกราคม 2558 

 

ฝายบรหิารงานทัว่ไป 

1. สถานการณการเงนิ เดอืน พฤศจกิายน 2557 

2. การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจากมลูนธิ ิ รพร. วันที่ 25 กมุภาพันธ 2558 

 

ฝายแผนงานและประเมนิผล 

1. ฝายแผนงาน 

a. การตดิตัง้โปรแกรม vEMR เพื่อดขูอมลูประวัตริักษาพยาบาลของผูปวย ทัง้ รพร.ดานซาย และ รพ.สต. 

ซึ่งจะชวยใหสามารถเหน็ประวัตกิารรักษาพยาบาลไดจากสถานบรกิารทกุแหง ซึ่งปจจบุันไดตดิตัง้แลวที่ 

รพ.สต.กกจาํปา ,รพ.สต.วังบอน และ รพ.สต.ทับกี่ และคาดวาจะตดิตัง้ไดครอบคลมุทกุ 

รพ.สต.ภายในเดอืนมกราคม 2558 

b. คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบยีนผูปวยนอกแจงกาํหนดการตรวจสอบเวชระเบยีนผูปวยนอกในวันอาทติย

https://docs.google.com/document/d/1kl7ncGavHgwFHcfF9N1ACA4td8q1MpVMEAVZ2wjD_Rw/edit
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ที่ 25 ม.ค.58 

c. ขอเชญิผูเกี่ยวของรวมประชมุเพื่อตรวจสอบและตัง้คาฐานขอมลูคาใชจาย วันที่ 9 ม.ค.58 ไดแก กลุมการ 

พยาบาล,ฝายเภสัชกรรมชมุชน,งานชันสตูร,งานเอกเรย,งานแพทยแผนไทย,ฝายเวชกรรมฟนฟ,ูงานการเงนิ 

d. งานฝกอบรมนักศกึษา ประจาํเดอืน มกราคม 2558 

■ นักศกึษาแพทย มอ. ป 6 ฝกปฏบิัตงิานระหวางวันที่ 4 -15 ม.ค. 58 จาํนวน 2 คน เขาพักหอง A 

06 

■ นักศกึษาพยาบาลชัน้ปที่ 4 ม.ขอนแกน 2รุน ฝกปฏบัิตกิารพยาบาลรวบยอด ระหวางวันที่ 12 

ม.ค.-6 ม.ีค. จาํนวน 6 คน เขาพักบานพักฝกงาน 

■ นักศกึษาแพทยแผนไทย ป 4 ฝกปฏบิัตงิาน ระหวางวันที่ 5-30 ม.ค.58 จาํนวน 2 คน 

เขาพักหอง A04 

■ นักศกึษากายภาพบาํบัด ชัน้ปที่ 4 ม.ขอนแกน ฝกปฏบิัตงิาน ระหวางวันที่ 12 ม.ค.-13 ก.พ.58 

จาํนวน 2 คน เขาพักหอง A02 

■ นักศกึแพทย ชัน้ปที่ 4 มอ. ฝกปฏบิัตงิาน ระหวางวันที่ 12-30 ม.ค.58 จาํนวน 2 คน เขาพักหอง 

A01 

e. การศกึษาดงูานของหนวยงานภายนอก 

■ วันที่ 15 ม.ค.58 สสจ.บงึกาฬ ศกึษาดงูานการพัฒนาคณุภาพบัญช ีจาํนวน 45 คน  

1. ศนูยคอมพวิเตอรและโสตทัศนปูกรณ 

a. ศนูยคอมพวิเตอรขออนมุัตจิางลกูจางรายวัน ดังนี้ 

➢ ตาํแหนง นวก.คอมพวิเตอร1 ตาํแหนง เหตผุลเพื่อเตรยีมบคุลากรทดแทน เนื่องจาก คณุภาณุ       

ภักดสีาร นวก.คอมพวิเตอร แจงความประสงคจะลาออก 

➢ ตาํแหนงชางคอมพวิเตอร 1 ตาํแหนง เหตผุล ทดแทนอัตรากาํลังที่ลาออก 

b. การจัดซื้อครภุัณฑ เดอืน มกราคม 2558 

➢ โปรเจคเตอร จาํนวน 1 เครื่อง 

2. งานเวชระเบยีน  

● งานเวชระเบยีนขออนมุัตจิางลกูจางรายวันตาํแหนง พนักงานหองบัตร เหตผุลทดแทนอัตรากาํลังที่ลาออก   

เนื่องจากทดลองจัดตารางปฏบิัตงิานแลวพบวา หากมพีนักงานลากจิ ลาปวย หรอืลาพักผอน    

พนักงานที่เหลอืจะตองปฏบิัตงิานเพิ่มขึ้น เชน บดีเีชาตอบาย หรอืดกึตอบาย เปนตน     

สงผลถงึประสทิธภิาพของการปฏบิัตงิาน ซึ่งเจาพนักงานเวชสถติิ  

มภีาระงานที่เนนหนักในเรื่องการสงเบกิคาชดเชยบรกิารทางการแพทย 

และการบรหิารจัดการฐานขอมลูใหมปีระสทิธภิาพ 

ไมสามารถปฏบิัตภิาระกจิในเรื่องของการลงทะเบยีนสงตรวจ ชวยพนักงานหองบัตรไดตลอดเวลา  

 

กลุมการพยาบาล 

1. การเตรยีมรับเสดจ็ ฯ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกติตยิาภา วันที่ 10 มกราคม 2558 

2. สรปุโครงการคลนิคิพเิศษโรคตา วันที่ 18-19 ธันวาคม  2557  มยีอดผูมารับบรกิาร = 110 ราย  ทาํ ECCE+IOL = 
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16 ราย , Vitrectomy = 4 ราย , ลอกตอเนื้อ 4 ราย , กจิกรรมอื่นๆ = 18 ราย  Refer = 2 ราย 

มาตามนัด = 80.41 %  , รายรับโดยประมาณ =140,528 บาท  ,รายจาย 97,482 บาท  ป 2558 

ปรับโครงการคนหาผูปวยตอกระจกในชมุชนอาํเภอดานซายปรับแผนออกคัดกรองเฉพาะในเขตตาํบลดานซาย 

      3.   การอบรมหลักสตูรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวชทัว่ไป  ม.ขอนแกน เปดอบรม รุนที่ 3 จาํนวน  

40 คน ระหวาง 2 ก.พ -28 พ.ค.58 ณ โรงพยาบาลจติเวชขอนแกนราชนครนิทร มผีูสมัคร เขาอบรม 3 คน ที่ประชมุ 

เสนอใหกลุมการพยาบาลพจิารณาเรื่องอัตรากาํลัง และคณุสมบัต ิ

      4.   ขออนมุัตอิัตรากาํลังเพิ่มเตมิ ตาํแหนง ผูชวยเหลอืคนไข ที่หอผูปวยใน 1 เนื่องจากเจาหนาที่คนเดมิปวยดวยอาการ 

เนื้องอกในสมอง ไมสามารถปฏบิัตงิานไดเตม็ที่ 

งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลอืก 

1. งานการแพทยแผนไทยขออนมุัตจิางลกูจางรายวัน เพิ่มตาํแหนงแพทยแผนไทย 1 ตาํแหนง เนื่องจาก รพร.ดานซาย 

ไดรับการคัดเลอืกใหเปน รพ.แพทยแผนไทยตนแบบนาํรองของจังหวัดเลย 

และเพื่อพัฒนาใหไดตามเกณฑที่จะตองมแีพทยแผนไทย 3 คน มกีารใชยาสมนุไพร 50 รายการ 

2. นักศกึษาแพทยแผนไทยบัณฑติ 2 คน ฝกปฏบิัตงิานวชิาผดงุครรภไทย ระหวางวันที่ 5 - 30 ม.ค.58 

 

ฝายเวชปฏบิัตคิรอบครัว 

1.  สรปุโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูงานสาธารณสขุมลูฐาน อสม.ศนูยสขุภาพชมุชนดานซาย ป 2557 ในวันเสารที่ 13 

ธันวาคม 2557 ณ หองประชมุผตีาโขน โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชดานซาย 

ผลการประกวด การนาํเสนอผลงานสาธารณสขุมลูฐานดเีดน  

● รางวัลที่ 1 1,000 บาท  บานนาหวา   โครงการงานบญุงานศพ ปลอดเหลา ปลอดการพนัน 

● รางวัลที่ 2    800 บาท  บานกางปลา  โครงการสงเสรมิการอานและพัฒนาการเดก็บานกางปลา 

● รางวัลที่ 3     700 บาท บานนํ้าพ ุ    โครงการคนืความสขุใหแมบาน บานนํ้าพ ุ

● รางวัลชมเชย  500 บาท บานหนามแทง โครงการวัยใสยิ้มสวย 

● รางวัลชมเชย  500 บาท บานนาสเีทยีน โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมลดโรคความดันโลหติสงู 

● รางวัลชมเชย  500 บาท บานหัวนายงู  โครงการตรวจรานอาหารและแผงลอยจาํหนายอาหารบานหัวนายงู 

● รางวัลชมเชย 500 บาท บานกกเหี่ยน    

โครงการใหความรูวธิกีารปองกันการใชสารเคมแีละทาํชารางจดืกลิ่นใบเตย 

● รางวัล VOTE 500 บาท บานนาหวา โครงการงานบญุงานศพ ปลอดเหลา ปลอดการพนัน 

หมูบานที่มผีลการดาํเนนิงานสรางเสรมิสขุภาพยอดเยี่ยม 7 หมูบาน (มอบเงนิบานละ 1,000 บาท) ไดแก  

บานหนามแทง บานนํ้าพ ุบานกกเหี่ยน บานหัวนายงู บานกางปลา บานนาหวา บานนาเวยีงใหญ โดยมเีกณฑ ดังนี้  

1) ผลงานสรางเสรมิสขุภาพชมุชน 45 คะแนน 

2) ความรวมมอืของชมุชน 30 คะแนน 

3) การสงงานทันตามกาํหนดเวลา 25 คะแนน 

2. ผลการดาํเนนิการโครงการสาํรวจความเสี่ยงของเกษตรกร (ของทนุกองสขุภาพตาํบลศรสีองรัก)  

จากการใชสารเคมกีาํจัดศัตรพูชื ศนูยสขุภาพชมุชนดานซาย ในกลุมเปาหมาย อาย 3ุ0 – 65 ปจาํนวน 2,331คน          

ไดดาํเนนิการตรวจแลว 5 หมูบาน จาํนวน 443 คน ผลการตรวจหาเอน็ไซมโคลนีเอสเตอเรส พบวา ผลปกตริอยละ         
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1.8 ปลอดภัย รอยละ 36.6 มคีวามเสี่ยงรอยละ 44.7 และไมปลอดภัยรอยละ 16.9 

3.    สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลยมาประสานงานตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงมะเรง็ตับ/ทอนาํด ีของอาํเภอดานซาย 

ในวันพฤหัสบดทีี่ 8 มกราคม 2558 เวลา 13.30-14.30น. หองประชมุขาวกลอง 1 

4.    เทศบาลศรสีองรัก เชญิเขารวมจัดงานวันเดก็ วันจันทรที่ 12 มกราคม 2558  ที่โรงเรยีนบานศาลานอย 

 

ฝายเวชกรรมฟนฟ ู

1. การจัดทาํรองเทาเบาหวาน ไดรับการสนับสนนุจากมลูนธิขิาเทยีม สามารถดาํเนนิการไดภายในเดอืนมนีาคม 2558 

 

กรรมการกฬีา 

1. ขอใหบคุลากรเตรยีมตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพดวยการวิ่ง 2.4 กโิลเมตร ในวันพธุที่ 28 มกราคม 2558 ตัง้แตเวลา 

15.00 น. เปนตนไป 

 

วาระที่ 4 เรื่องอื่น  ๆ

1. การเขารวมกจิกรรม “ดานซายมนิมิาราธอน ครัง้ที่ 3” ในวันอาทติยที่ 11 มกราคม 2558 

2. การจัดงานวันเดก็ 10 มกราคม 2558  “เสยีงหัวเราะของเดก็” 

 

 

              ….…………………………………… ผูบันทกึการประชมุ 

      (วาที่ร.ต.อภชิาต ิ ดดีานคอ)  

 

                      …………......…………………….. ผูตรวจสอบบันทกึการประชมุ 

        ( นายอภชิัย  อปุระ) 

 

 


