
                                                                                    

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
………………………………….. 

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
  ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ร่วมงาน 
   ๑.๑.๑ งานวันมาฆบูชา 
   ๑.๑.๒ งานจิตอาสาพัฒนาล าห้วยอูน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
  1.2 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ มีจะในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ทางจังหวัดสกลนคร ให้แต่ละอ าเภอเตรียมความพร้อม 
  1.3 การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา08.00-
17.00 น. ขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
  1.4 แจ้งให้งดการเผาทุกชนิด เพ่ือไม่ให้เกิดควันไฟ 
  ๑.๕ ทางอ าเภอกุดบาก ร่วมแสดงความยินดีและให้การสนับสนุนให้นักเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
เข้ารับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be Number One จะประกวดในวันที่ 9 มีนาคม 2562 
จังหวัดนครราชสีมา 
  ๑.๖ ข้าราชการมาบรรจุใหม่ ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอกุดบาก นายสงบ สีเลา ต าแหน่ง 
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 
  ๑.๗ การออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันที่ 21 
มีนาคม 2562 ณ รร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง หมู่ที่ 4 ต าบลกุดบาก 
  ๑.๘ อ าเภอกุดบากเชิญชวนให้ร่วมท าบุญทุกวันพระ เดือนละ 1 วัน จะเริ่มในวันที่ 20 มีนาคม 
2562 จะมีกิจกรรมในตอนเย็น เริ่มเวลา 18.00 น. 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  ๑. ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ด าเนินการเตรียมการรับการนิเทศงาน คปสอ.ครั้งที่ 
1/2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี และโรงพยาบาลกุดบาก ส าเร็จ
ด้วยดี 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒. ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ติดตามการด าเนินงาน RTI ขอให้ด าเนินการป้องกัน
เชิงรุกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………  
  ๓. งานอนามัยแม่และเด็กให้ดูแลการฝากครรภ์ให้ได้มาตรฐานไม่ให้เกิดการเสียชีวิตทั้งแม่และเด็ก
 ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 - ๓ -  

  4. การสุ่มความชุกดัชนีลูกน้ ายุงลายตามโครงการต าบลปลอดลูกน้ า พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ แต่คาด
ว่าจะมีการระบาดในปี 2562 จึงให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินการควบคุมลูกน้ า CI  HI  ในบ้าน/วัด/โรงเรียน/สถาน
บริการ ในพ้ืนที่ท้าทายและพ้ืนที่ปกตใิห้เป็น 0 จิงจังและอย่างต่อเนื่อง  
 ทีป่ระชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  5. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทางสปสช.ได้โอนเงินให้แล้ว ขอให้แต่ละ รพ.สต.ด าเนินการ
ติดตามการสมทบเงินการคีย์ข้อมูลและการจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่โดยให้ อปท.เป็นผู้อนุมัติ
โครงการ ส่วนการด าเนินงาน การท าเอกสารการเงินให้ใช้ตามระเบียบเงินบ ารุง  ขอให้เร่งรัดโดยด่วนซึ่งที่
ผ่านมาพบว่าด าเนินการล่าช้าเมื่อจึงพบเห็นเงินเหลืออยู่ในบัญชีกองทุนอยู่ในบางพ้ืนที่ 
 ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………  
  6. การด าเนินงานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 ขอให้ทุกแห่งด าเนินการประเมินตนเอง 
พัมนาส่วนขาด จัดท าแผนที่จะพัฒนารองรับแล้วทางทีมเยี่ยมเสริมพลังอ าเภอ  จังหวัดจะไปไปจะออกไป
เยี่ยมเสริมพลัง  

 ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 
  ๑. ฝ่ายบริหาร 
    - 
  ๒. ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   - หน่วยสัสดีอ าเภอกุดบาก ขอความอนุเคราะห์ให้จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือร่วมเป็นเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
   - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอเชิญเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อและผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยา 
   - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอเชิญเข้ารับโล่และใบประกาศ อสม.ดีเด่นระดับ
อ าเภอ และระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๖๒ 
   - การรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๓. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   - เรื่องการลงข้อมูล ระบบปฐมภูมิ และประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
   - เรื่องการประกวด งาน LTC/และการคัดกรอง สุขภาพผู้สูงอายุ 
   - การเดินทางไปร่วมประชุมต่าง 
                
 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       - หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 
 
 



 - ๔ -  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  
๕.๑. เรื่องจากฝ่าย/งาน สสอ.กุดบาก…… …………..........…………………………………… 
๕.๒. เรื่องจาก รพ.สต.………………………………………………………….…………………… 


