
                                                                                    

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกุดแฮดสามัคคี 

ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
………………………………….. 

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงาน 
  ๑.๑ งาน “รวมใจไทกะเลิง” ประจ าปี 2562 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 – 9 
มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอกุดบาก 
  1.2 กิจกรรมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนเพ่ืออุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทาง รพ.กุดบาก สสอ.กุดบาก และรพ.สต. ออกให้บริการ หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ บริการทันตกรรม บริการตรวจตาฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2562 บ้านค้อใหญ่ ม.7 ต าบล
กุดไห  
  1.3 งานถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี วันที่ 18 มกราคม 
2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอกุดบาก  
  1.4 งานบริจาคโลหิตวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ 
หอประชุมที่ว่าการอ าเภอกุดบาก ซึ่งมีเป้าหมาย จ านวน 200 คน ผลงาน 201 คน 

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

 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  ๑. ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกุดบาก เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดสกลนคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จนบรรลุเป้าหมายอ าเภอที่มีไม่ผู้เสียชีวิต ซึ่งทาง สสจ.
สกลนคร ขอให้ด าเนินการให้เข้มแข็งต่อไปและให้ระวังโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒. งาน To be number one ในระดับจังหวัดผลการประกวด รร.กุดบากกุดบากพัฒนาศึกษา 
เข้ารอบ จะมีการประกวดในวันที่ 5 ก.พ. 2562 ณ รร.พูลแมน ประเภท รร./สถานประกอบการ/ชุมชน ที่
ผ่านมาพบว่ามีการเข้าร่วมประกวดน้อยขอให้พ้ืนที่ได้มีการค้นหาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งต่อไปจะมีการ
ประกวด งาน To be number one ในระดับอ าเภอ 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………  
  ๓. การส่งเสริมป้องกันสุขภาพพระภิกษุ (ไม่รวมเณร ไม่นับรวมพระภิกษุต่างด้าว) โดยใช้งบ 
สปสช. ทาง สสจ.สน ขอให้ด าเนินการส ารวจ คัดกรองแยก กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 
สัปดาห์ มีเป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 100  ลดกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 20 ด าเนินการรักษา ร้อยละ 100     
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง  อ้วน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด สายตา และการสูบบุหรี่ และ         
ให้ด าเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย เช่น มาตรการ 3ก2ส. หรือนวตกรรมอ่ืนๆ              
จะมีการติดตามทุกๆ 3 เดือน เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก าหนดเป้าหมาย 1 วัด/รพ.สต.  
 ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 - ๓ -  

  4. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  
   4.1 การด าเนินงานงบค่าเสื่อมปี 2562 พบว่า บางแห่งด าเนินการแล้วแต่ยังไม่Key ข้อมูล 
ขอให้เร่งรัดด้วย ส่วนแผนงบลงทุน ปี 2564 แผนงบค่าเสี่ยม ปี 2563 ทาง สสจ.สน จะด าเนินการโดยเร็ว
ภายหลังจากรับการตรวจราชการ เดือน มีนาคม 2562 จึงขอให้ทุกแห่งทบทวนแผนค าขอปี 2563 ปี 
2564 ว่ามีในตะกร้า (แผน 5 ปี) ของเขต ซึ่งจะมีการปรับ และโดยเฉพาะแห่งที่มีปัญหาเรื่องบ้านพัก 
(ขอในงบแผนปี 2564) เจ้าหน้าที่  
 ทีป่ระชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2 โครงการ ในช่วง 6 เดือนหลัง ขอให้รีบด าเนินการเสนอให้ทาง สสจ.สน ลงนามให้แล้ว
เสร็จภายในกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
 ทีป่ระชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  5. จากการประชุมคณะกรรมการ พชอ.กุดบาก ประธานการประชุมน าโดยนายปรีชา มณีสร้อย 
นายอ าเภอกุดบาก ได้ก าหนดปัญหาของอ าเภอกุดบากที่จะด าเนินการแก้ไขไว้ 6 เรื่อง ในป ี2562 คือ  
   1. ปัญหางานอุบัติเหตุจราจร (RTI)   
   2. งาน IQ   
   3. งานการจัดการสิ่งแวดล้อม(การจัดการขยะ)    
   4. งานยาเสพติด   
   5. งาน LTC.   
   6. งานเกษตรปลอดสารเคมี  ซึ่งแต่ละงานจะมีคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท า
แผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหา และมีการรายงานเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ และให้มีการปรับภูมิทัศน์เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในส่วนราชการ  

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………  
  6. สรุปข้อมูลตัวชี้วัด สปสช. (QOF) ในโปรแกรม Cockpit 62 ของอ าเภอกุดบาก ขอให้เร่งรัด
เข้าไปตรวจสอบ ด าเนินงาน และKey ข้อมูลด่วนก่อนเดือน มีนาคม 2562 เพราะจะมีผลต่อการจัดสรร        
เงินงบประมาณ  
  7. การรับนโยบายของท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และการนิเทศงาน คปสอ.  
ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี และโรงพยาบาลกุดบาก  

 ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 
  ๑. ฝ่ายบริหาร 
    - 
  ๒. ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   - การลงโปรแกรม Happinometer ปี 2562 
   - แนวทางการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๖๒ 
 
  ๓. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   - การคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ 
                
 
 



 - ๔ -  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

๕.๑. เรื่องจากฝ่าย/งาน สสอ.กุดบาก…… …………..........…………………………………… 
๕.๒. เรื่องจาก รพ.สต.………………………………………………………….…………………… 


