
ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
- สวดมนต์ไหว้พระ 

 - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑. เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมท่ีว่าการอ าเภอ 
  ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
   ๑.๑.๑ กิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง  เมืองธรรมมะกุดบาก” ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม 2562 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๑.๑.๒ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และกิจกรรมเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม 
๒๕๖๒  ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ๑.๑.๓ กิจกรรมกฐินสามัคคีอ าเภอกุดบาก ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ณ วัดโพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๓ ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
2562 ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๓ ทางวัฒนธรรมอ าเภอกุดบาก จะจัดให้มีงาน “รวมใจ ไทกะเลิงและชนเผ่าอ าเภอกุดบาก”  
ในวันที่ 7 - 9 มกราคม 2563   

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

  ๒. เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
    ๒.๑ นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563  คือ 4 M 
 Man งานได้ผลคนเป็นสุข   
 Money คุ้มประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูล 

  Material พัฒนาระบบ it เพื่ออ านวยความสะดวกประหยัดได้ประโยชน์สูงสุด 
  Management บริหารจัดการความยุทธศาสตร์ 4 excellence ภายในค าว่า “4 ให้”   
ให้ความรู้ ให้ความรัก ให้โอกาส ให้อภัย 
  เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  
  ๑) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีด้วยหัวใจ PM นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ  
                   ๒) MCH : อัตราการตายมารดา เท่ากับ ๐ ทารกตาย BA ลดลง  5๐% Near Miss ลดลง
50% PM พญ.ธีรารัตน์  พลราชม 
 



๒ 
 

 ๓) PP NCD (DM HT)/นคร 2 ส./พชอ. น = ควบคุมน้ าหนัก ค = ควบคุมความดัน 
เบาหวาน ร = รอบเอว PM นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ 

๔) STEMI  STROKE PM นพ.วิโรจน์  วิโรจนวัฒน์ 
๕) DHF อัตราตาย เท่ากับ ๐ PM นพ.ประจักร  เทิกขุนทด 
๖) การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์และแพทย์แผนไทย พญ.ธีรารัตน์  พลราชม 
7) ลดแออัด ลดรอคอยใน รพ.  จัดระบบบริการเพื่อลดความแออัด/ห้องฉุกเฉินคุณภาพ  

PM นพ.ประจักร เทิกขุนทด 
 8) จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ การยุติใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตราย 
ต่อสุขภาพให้ยาอย่างสมเหตุผล/จัดการเช้ือดื้อยา (RDU&AMR) PM นพ.วิโรจน์  วิโรจนวัฒน์ 

9) การควบคุมป้องกันวัณโรค PM นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ 
 ติดตามประเด็นก ากับทุกๆเดือน  คือ โครงการาชทัณฑ์ปันสุข  MCH   PP NCD(DM HT) พชอ. 
 งานนโยบาย เพ่ิมเติม งาน ITA จะเน้น 4 เรื่อง คือ  
 1. การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ห้ามใช้เงินทางราชการ 
 2. การใช้รถราชการ ใช้ในราชการ 
 3. การจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 4. การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 
 งาน RTI ให้ความส าคัญในช่วงเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์ 
 ทาง สสจ.สกลนคร จะมอบนโยบาย กลุ่มที่ 1 อ าเภอกุดบาก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 13.00 - 15.00 น. อาคารวิเคราะห์วิจัย ช้ัน 4  โรงพยาบาลสกลนคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
ผอ.รพ./สสอ./ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง  
 ยุทธศาสตรเขตสุขภาพท่ี 8 ปีงบประมาณ 2563 คือ 
 excellence ๑) STEMI ๒) ไข้เลือดออก 
 Strength 1) แม่และเด็ก ๒) PP NCD(DM HT) 
 Support 1) ระบบข้อมูล ๒) การเงินการคลัง 
 ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ  (Fee schedule) จ่าย     
ทุกสิทธิที่มารับบริการ ปีงบประมาณ 2563 ในส่วนที่ รพ.สต.สามารถด าเนินการได้ คือ 
 1.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 2.บริการฝากครรภ์ 
 3.บริการทันตกรรมในเด็กวัยเรียน  
 4.บริการแพทย์แผนไทย รายการ นวด ประคบ นวดและประคบ อบสมุนไพร ฟื้นฟู       
สมรรถภาพมารดาหลังคลอด ตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย ใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 
 การบริหารจัดเงิน Fee schedule ให้เป็นการตกลงภายในแต่ละ CUP 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.๒ การถวายฎีกาของประชาชน ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขอให้
ระมัดระวัง ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อน 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.๓ การทอดผ้าป่าสามัคคี ของ สสจ.สกลนคร จะทอดถวายในวันที่ 10 ธันวาคม 256๒ ณ  
รพ.สต.บ้านกลาง อ าเภออากาศอ านวย เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 



๓ 

 

  ๒.๔ กลุ่มงานทันตกรรม Fee schedule (จ่ายตามรายการบริการ) ปี 63 กลุ่มเป้าหมาย   
หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 4 - 12 ปี เด็กอายุ 6 - 12 ป ี จ่ายไม่อ้ัน ท าเยอะ ได้เยอะ มงีบประมาณประมาณ 
80 ล้านบาท เงินจะมาทั้งปี บันทึกข้อมูลผ่าน 43 แฟ้ม ขอให้ท างานเชิงรุก 
  ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………  

๒.๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.สน ขอให้ คปสอ. มีการประชุมและส่งรายงานการประชุมไป
ที่ สสจ.สน ทุกๆ เดือน  
 - การตรวจราชการ รอบที่ 1 ที่ คปสอ.วาริชภูมิ 
 - การนิเทศงานรอบที่ 1 ที่ คปสอ.ส่องดาว ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563  
 - การตรวจราชการ รอบที่ 2 ที่ คปสอ.อากาศอ านวย 
 - นิเทศงานรอบที่ 2 ที่ คปสอ.ค าตากล้า ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอกุดบาก 
  ฝ่ายบรหิาร  

    - 
  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   ๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานนโยบายด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  
   2. แนวทางและข้ันตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ ระดับ คปสอ. ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
   ๓. ช้ีแจงเรื่องการลา 
 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ๑. เรื่องหารือในการด าเนินการจัดเก็บตัวช้ีวัด ปี 63  และวิเคราะห์พัฒนางานตาม
นโยบาย # CM # 
   ๒. การด าเนินงาน นคร 2 ส. ตามนโยบาย  และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล 
   ๓. แนวทางการจัดท าแผน รพ.สต.และแผนการด าเนินงานด้านงานคุณภาพ 
   ๔. ตารางก าหนดการงานติดตามนิเทศงาน 
   ๕. แนวทางการท างานในการจ่ายเงิน fee schedule ปี 63 
   ๖. การประชุมวิชาการประจ าเดือน 
   ๗. การติดตามงาน และแจ้งเพื่อขอความอนุเคราะห์การด าเนินงาน 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่น  ๆ  

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


