
 

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 

วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
- สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
 ๑.๑ ขอเชิญร่วมกิจกรรม งดเหล้า เข้าวัด ฟังธรรม “พุทธศาสน์ ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมะกุดบาก”       
ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
  ๑.๒ ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานธรรมะสัญจร จังหวัดสกลนคร วันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบ้าน 

หนองสะไน ต.นาม่อง อ าเภอกุดบาก ขอให้ รพ.สต./อสม. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้การสนับสนุนการ     
คัดกรองและจัดหน่วยปฐมพยาบาล 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
  ๑.๓ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางอ าเภอกุดบาก จึงขอให้
ด าเนินการ 

   ๑.๓.๑ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ฯ ประดับธงชาติคู่กับ ธง สก. พร้อมประดับผ้า
ระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วสถานที่ราชการ วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ปรับปรุงสถานที่
ราชการให้สะอาด สวยงาม 

   ๑.๓.๒ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประดับพระฉายาลักษณ์ฯ สมุดลงนาม 
   ๑.๓.๓ เชิญชวนห้างร้าน ประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์ฯ ประดับไฟบริเวณอาคารและ

ส านักงานและที่พักอาศยั และเชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วน ประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า วันที่ ๑ - ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

   และจะมีกิจกรรมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพ่ิมเติมจากทางจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะได้แจ้งเป็นหนังสือมาในภายหลัง 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
  ๑.๔ วันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทาง อบจ.สกลนคร จะจัดงานกีฬาฯ  ใช้สถานที่ รร.ร่มไทรวิทยา 

และขอรับการสนับสนุนการคัดกรองและหน่วยปฐมพยาบาล จึงขอให้ รพ.สต. ให้การสนับสนุน 
ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 ๒.๑ ก่อนวาระการประชุม สสจ.สกลนคร มอบเกียรติบัตรผู้มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด          
การประเมินผลการด าเนินงานสื่อวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับจังหวัด ชนะเลิศ รพ.สต.บ้านสุขส าราญ         
(วัดป่าพุทธรักษา) อ.บ้านม่วง รองชนะเลิศอันดับ ๑ รพ.สต.บ้านคูสนาม (วัดบ้านคูสนาม) อ.เมือง         
รองชนะเลิศอันดับ ๒ รพ.ค าตากล้า (วัดสว่างสามัคคี) ส่วน รพ.สต.บ้านกุดแฮด (วัดศรีจันทราราม)          
อ.กุดบาก ได้รับรางวัลชมเชย 
     ที่ประชุม ………………………………………………………….………………….……………………………………………… 
 ๒.๒ การย้าย ให้ ข้าราชการ/พกส. ที่มีความประสงค์จะย้ายให้ส่งเอกสารขอย้ายภายใน วันที่ ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเข้าประชุมคณะกรรมการฯ เดือน กันยายน ๒๕๖๓ ส่วนการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน จะให้งาน จ.สสจ.สกลนคร ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

ทีป่ระชุม ………………………………………………..…………………………………..……………………………………… 
๒.๓ งานการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า สถานการณ์ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

เป็นต้นมา มีอัตราป่วยในภาพรวม ไม่เกินเกณฑ์ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่ในส่วนแต่ละอ าเภอ  พบว่า 
อ าเภอกุดบาก พบผู้ป่วย ๑๓ ราย อัตราป่วย ๓๙.๓๐ ต่อแสนประชากร (ข้อมูล ๑ มกราคม - ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓) มากเป็นล าดับที่ ๕ ของจังหวัดสกลนคร และพบผู้ป่วยยืนยัน ไข้ปวดข้อยุงลายมาก 
๖๐.๔๖ ต่อแสนประชากร จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง/รพ. ด าเนินการป้องกันปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน 
มาตรการ 3 ก. (เก็บน้ า เก็บบ้าน เก็บขยะ) เพ่ือให้ ค่า HI CI =๐ พร้อมกับ มาตรการทางสังคม เช่น      
การประชุมประชาคมในทุกหมู่บ้าน ท าข้อตกลงกับทุกหลังคาเรือน รณรงค์ ร่วมกับจิตอาสา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกสัปดาห์ ตรวจค้นหาร่วมกับ อสม. ในชุมชนหากตรวจพบ ให้รีบรักษา
รวดเร็ว ด าเนินมาตรการ ๓ - ๑ - ๒  
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 ๒.๔ งาน MCH จังหวัดสกลนคร พบว่า มีแม่และลูกตาย จึงขอให้ทุกแห่งด าเนินการดูและ Case 
high risk และcase low risk อย่างระเอียดรอบคอบ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบ่อยๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
และวางแนวทางป้องกัน 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๕ สรุปผลการด าเนินงาน Palliative care จังหวัดสกลนคร พบว่า หลายอ าเภอมีผลงานเพ่ิมขึ้น
แต่ไม่มาก แต่มีบางอ าเภอที่มีผลงานโดดเด่น เช่น อ.บ้าน อ.พรรณานิคม และมีหลายอ าเภอผลงานยังน้อย
ท าให้ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณน้อย จึงขอให้เร่งรัดด าเนินการให้มาก ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓   
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๖ มาตรการการป้องกัน COVID - 19 ให้เตรียมความพร้อมการป้องกันการระบาดรอบที่ ๒  
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งทางเครื่องบิน หรือบริเวณชายแดน 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   2.7 งานส่งเสริมสุขภาพ  ผลการด าเนินงาน TSH พบว่า ผลงานหลายที่เหลือยังไม่ผ่าน (อ าเภอ
กุดบาก) เหตุผลส าคัญที่ไม่ผ่านเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับยาเม็ดไตรเฟอร์ดีนฯ อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้  
รพ.สต.ทุกแห่ง ด าเนินการเชิงรุกในชุมชน ให้ได้รับยา สารอาหารได้ครบ ที่ประชุม กันยายน ๒๕๖๓ 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๘ งานทันตสาธารณสุข พบว่า ผลงาน เด็ก 12 ปี เด็กฟันดี ไม่มีผุ อ าเภอคากล้า(ร้อยละ 
๘๒.๓๗) และอ าเภอกุดบาก (ร้อยละ ๙๐.๙๑ ) ที่มีผลงานไมผ่่านเกณฑ์ เกณฑ์ขั้นต่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔   
นอกจากนี้งานทันตกรรมที่เกี่ยว  Fee Schedule แม่ข่าย (E-Claim) ลูกข่าย (43 แฟ้ม) ที่ผ่านมาผลงาน 
เงินได้รับน้อย  ขอให้ ผู้รับผิดชอบ รพ.สต.ทุกแห่ง ด าเนินการโดยด่วน 



๓ 
 

  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
  ๒.๙ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๒.๙.๑ การบรรจุเป็นข้าราชการ กลุ่มที่ ๒ 
 - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ รับสมัครผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
 - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก  
 - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 
 - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
 - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ 
 ๒.๙.๒ การบรรจุเป็นข้าราชการ ต าแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 - สป.จัดสรรต าแหน่งแพทย์แผนไทย ๑,๐๐๐ อัตรา 
 - ก าหนดการบรรจุให้แล้วเสร็จ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรร ๒๔ อัตรา ซึ่งจะมีการรับสมัคร 
 - ผู้ได้รับการบรรจุในต าแหน่งที่จัดสรร จะต้องไม่มีการโยกย้ายหรือไปช่วยราชการเป็นเวลา 
๓ ปี 
   ๒.๙.๓ การบรรจุเป็นข้าราชการ กลุ่มที่ ๓ (ปฏิบัติงานใน รพ.สต.) จะมีการน าเข้า ครม.และคาด
ว่าจะด าเนินการภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..……  
 
๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

  ฝ่ายบริหาร  
    -  
 

  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑. การย้ายภายในจังหวัดประจ าปี ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ 
  ๒. การย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๖๓ 
  ๓. แจ้งการเฝ้าระวังโรคชิคุนกุนยาในพื้นท่ี 
  ๔. การผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ ๖ 
   

 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑. ติดตามแบบรายงานกองทุน กองทุน สปสช.   และกองทุน LTC เพ่ือรวบรวม ส่งต่อไป 
 ๑.๑ กองทุน LTC การใช้จ่ายเบิกค่าตอบแทน CG  ให้เบิกตามระเบียบการเงิน และ
เบิกให้ครบตามโครงการ 
 ๑.๒ กรณีท่ีเงินใช้ไม่หมดในรอบ ให้ยึดการโอนเงินชดเชย หรือ ผู้ป่วยเสียชีวิต (สามารถ
ตัดเป็นเงินบ ารุงด้วย) 
 ๑.๓ กรณีการชื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้วางแผนซื้อได้หลังเงินโอน และควรด าเนินการจัดชื้อ 
ตาม care plan 
 ๑.๔ ในการใช้เงินควรมีทะเบียนแยกไว้เพ่ือการตรวจสอบ และขอให้ส่งรายงาน ตาม
แบบฟอร์มกองทุน 
 ๑.๕ การคัดกรองผู้สูงอายุ ADL ควรเน้นคัดกรอง เพ่ือการดูแลที่เหมาะสม 
 



๔ 
 

 ๒. การคัดเลือกหมู่บ้านไอโอดีน โดยให้ 
  ๒.๑ ให้ รพ. สต.ที่รับผิดชอบแจ้งรายชื่อหมู่บ้าน เพ่ือประเมินหมู่บ้านไอโอดีนพลัส  
แห่งละ 1 หมู่บ้าน 
  ๒.๒ รบกวนการติดตามการได้รับสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด เนื่องจาก 
ค่า THS น้อยกว่า 5 ของอ าเภอ ต่ า และ ค่า 11 – ขึ้นไปเกินเกณฑ์ 5% 
 ๓. เรื่องการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจ าปี 2563 
  ๓.๑ ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 
  ๓.๒ ประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยน 
  ๓.๓ ประเมิน รร.สุขบัญญติั 
  ๓.๔ การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 ๔. เรื่องแนวทางการด าเนินงาน รพ. สต ติดดาว 
 ๕. เรื่องการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูลทรัพยากรกระทรวงสาสุข 
 ๖. เรื่องการสรุปผลปฏิบัติงานรอบ ๙ เดือนของ รพ. สต.ละของ คปสอ. 
 ๗. เรื่องการเงิน 
  ๗.๑ เรื่องแนวทางโครงการ แพทย์แผนไทย ให้ ผอ.รพ.สต บันทึก ขอขยายโครงการ 
เพ่ือให้น้องสามารถอยู่เวรต่อจนหมดงบประมาณ 
  ๗.๒ รายงานการเงิน รบกวนให้ส่งไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 
  ๗.๓ เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ส่งก่อนวันที่ 10  
 ๘. รอบการประเมิน พกส.ลูกจ้าง เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูทักษะด้านบริการเป็นเลิศ และระเบียบ
วินัย ก่อนรอบประเมิน ทุกคนต้องผ่านการอบรมด้านการพัฒนาบริการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ 
                       - รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       - การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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

 
 


