
ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ 8/๒๕๖๒ 

วันที ่5 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

………………………………….. 

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 

- สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     ๑.๑  เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมท่ีว่าการอ าเภอ 
1. ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน 
๑.๑ ร่วมกิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” ซ่ึงตรงกับวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ ๑6  

กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 
๑.๒ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภาคเช้า และตอนเย็น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอกุดบาก 
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้บุคลากร
สาธารณสุขถือว่าเป็นภารกิจส าคัญด้วย ซ่ึงจะจัดขึ้นในทุกๆอ าเภอ ให้ทุกสถานบริการมีการประดับธงตรา
สัญลักษณ์ ธงชาติ พระบรมฉายลักษณ์ฯ 
 ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 

    
      ๑.๒  เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  

 จากการประชุม สสจ.สกลนคร /กลุ่มงาน สสจ.สน/สสอ.กุดบาก 
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต ๘ ตรวจราชการในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม 

๒๕๖๒ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านด าเนินการโดยด่วน ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านให้แสดง
เหตุผลและข้อเสนอแนะที่จะด าเนินการให้ผ่านในช่วงเวลาที่เหลือ ก่อน กันยายน ๒๕๖๒ ในส่วน รพ.สต.ที่
อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือเส้นทางตรวจราชการให้เตรียมความพร้อมด้วย 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สสจ.สกลนคร จะพิจารณาการย้ายข้าราชการภายใน รอบที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ ในเดือน กันยายน 

๒๕๖๒จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสงค์ขอย้ายยื่นเรื่องผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. สสจ.สกลนคร ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การต่ออายุและสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร 
TO BE NUMBER ONE ราย ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในส่วน รพ.กุดบาก(๕)/สสอ.กุดบาก(๑)/รพ.สต.(๕) 
จ านวน ๒๐๐ บาท/คน รวบรวมใบสมัครส่ง สสจ.สกลนคร ภายในวันที่ ๓๐สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………
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4. สสจ.สกลนคร แจ้งผลการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๒ อ าเภอกุดบาก 
คือวัดหนองสะใน ต าบลนาม่อง ผลการประเมินผ่านระดับพ้ืนฐาน  
 ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. รายงานค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ พบว่า อ าเภอกุดบาก เป็นพ้ืนที่เลี่ยงต่อ
การระบาดของโรคไข้เลือดออก  และจากรายงานอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก พบว่า ผู้ป่วยอ าเภอกุดบาก 
จ านวน ๓๙.๔๑ ต่อแสนประชากร ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงขอให้บุคลากรสาธารณสุข
(จนท./อสม.) ด าเนินมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง ๓ ก.(เก็บบ้าน เก็บน้ า เก็บขยะ) ให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วม เม่ือพบผู้ป่วยด าเนินมาตรการควบคุมป้องกัน ๓-๓-๑  ให้มีค่าดัชนีลูกน้ ายุง HI CI เป็น ๐ และไม่ควรมี
ผู้ป่วย Gen ๒  
 ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………… 
 6. ขอให้ รพ.สต.เร่งรัดด าเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปผลการด าเนินงานและคีย์ข้อมูลในเว็ปด้วย 
 ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ผลการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ค่า TSH>๑๑.๒ mu/l) ไม่เกิน ๓ 
อ าเภอกุดบากมีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ ทาง สสจ.สกลนคร เน้นย้ าให้ด าเนินการเชิงรุกติดตามการกินยา  
ไตรเฟอร์ดีน ในหญิงต้ังครรภ์ การกินเกลือเสริมไอโอดีน ฯ อย่างต่อเนื่องร่วมกับ อสม. 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………… 
8. สรุปผลการนิเทศงานครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า ในส่วนอ าเภอกุดบาก พบว่างาน 

เช่นNCD  CKD พัฒนาการเด็กสมวัย ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จึงขอให้ด าเนินการปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาให้
ผ่านเกณฑ์  

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ทาง สสจ.สกลนคร แจ้งทางเขต ๘ ได้จัดสรรงบประมาณ QOF ปี ๒๕๖๒ มาให้ทาง รพ.แต่ละ

แห่งแล้ว ขอให้แต่ละ CUP ด าเนินการบริหารจัดการตามที่ได้ตกลง ส่วนปี ๒๕๖๓เริ่ม เม.ย.๖๒ แล้ว ขอให้
ด าเนินงานและคีย์ข้อมูลให้ผ่านเกณฑ์ด้วย  

ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………… 
๑0. ทาง สสจ.สกลนคร แจ้งให้ทุกหน่วยงานสาธารณสุขพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อน

เงินเดือน ข้าราชการ/ลูกจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒(ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยให้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนและส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และให้เรียงล าดับผู้ที่มีผลงานเด่น งานอนามัยแม่
และเด็ก งานอุบัติเหตุ  งาน STEMI งานไข้เลือดออก ที่เห็นสมควรได้เลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติมในโควตากลาง
ใช้วงเงินกันของจังหวัด ด้วย 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ๑.๔  เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  

 ฝ่ายบริหาร  
 

 ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
1. ผลการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2563 
2. ขอแจ้งผลการตรวจคัดกรองซ้ าผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่ด าเนินงาน ปี 2561 
3.  การย้ายข้าราชการภายในจังหวัดประจ าปี 2562 รอบที่ 2   
4. การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 



 - 3 -  

5. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
 

 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนกรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      1. การขับเคลื่น โครงการ 3 ล้าน 3  ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
      2.  โครงการ KETO 
      3.  งานอนามัยแม่และเด็ก 
      4.  แนวทางการด าเนินงาน TSHในเด็ก ( IQ ) 
      5.  แนวทางการด าเนินการของนักปรับเลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
      6.  การอบรมฟ้ืนฟูความรู้และทักษะ พกส. ประจ าปี  
      7.  เรื่องการสรุปแผนงานโครงการประจ าปี 2592 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/๒๕๖2 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/๒๕๖ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ/พิจารณา…. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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

- รพ.สต.กุดแฮดสามัคคี..................................................................................................... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- รพ.สต.โพนงาม................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - รพ.สต.ดงนิมิต.................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - รพ.สต.ค้อน้อย.................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - รพ.สต.บ้านกลาง............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 


