
                                                                                    

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

………………………………….. 
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 

 สวดมนต์ไหว้พระ 
 ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     ๑.๑  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 

 ๑. เรื่องข้าราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งทีอ่ื่น จ านวน 1 ราย 
  - นายสุ ทธิศั กดิ์   ศู นย์ ศ ร  ต าแหน่ ง  เกษตรอ า เภอกุ ดบาก  ย้ าย ไ ปด า รงต าแหน่ ง                
เกษตรอ าเภอเต่างอย ทัง้นี้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
 ๒. .เรื่องข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม ่จ านวน 3 ราย 
  - นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
  - นายเตือนใจ ลีลาชัย ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  - นายภานุพงษ์  ลามค า ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2564 
 ๓. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และพายุฤดูร้อน ปี 2563 – 2564 
 ๔. ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ในการลงทะเบียนโครงการเรา
ชนะ 
 ๕. เชิญชวน สั่งจองเสื้อ TO BE NUMBER ONE อ าเภอกุดบาก 

 ๖. กศน.อ าเภอกุดบาก จะด าเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ 
โรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนกุดบาก
ราษฎร์บ ารุง 
   ๗. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล 
 ๘. หน่วยสัสดีอ าเภอกุดบาก ขอเจ้าหน้าที่ ในการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019     
(COVID-19) ในวันที่ 1๑ เมษายน 2564  
ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 
      ๑.๒  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
 1. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ To Be 
Number One และติดตามผลการด าเนินงานในโครงการ To Be Number One ณ จังหวัดสกลนคร      
ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม  

2. การประเมินคุณธรรม จริยธรรม (ITA) ปี 2563 สกลนคร 96.05 % ระดับ A 
3. ก าหนดจัดงานกาชาดจังหวัดสกลนคร 12 – 21 มีนาคม 2564  
4. สกลนครจะจัดงาน “สกล กัญเด้อ” ช่วงวันที่ 17-19 มีนาคม 2564  
5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 จะมาตรวจราชการที่จังหวัดสกลนคร 17  - 19 

มีนาคม 2564 นโยบายขับเคลื่อน 5 อย่างของผู้ตรวจฯ 



 - ๓ -  

 โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอในวันหยุด (คลินิกผู้สูงอายุในวันหยุด) น าร่อง รพ.สว่าง 
, รพ.สกลนคร , รพ.วานร 3 แห่งแรก  ต่อมา รพ.บ้านม่วง , รพ.พังโคน , รพ.อากาศอ านวย 
 30 บาท รักษาทุกท่ี ไม่มีใบส่งตัว เขต 8 เริ่ม  1 มีนาคม 2564 
 กัญชา กัญชง สมุนไพรเศรษฐกิจ เพ่ือสุขภาพ เปิดงาน “สกล กัญเด้อ” 17 มีนาคม 
2564 ที่ มทร.พังโคน 
 ยกระดับหมอคนที่ 2 ในโครงการ 3 หมอ ยกระดับหมอคนที่ ๒ เป็นโซ่ข้อกลาง เพ่ือ
ตัวเชื่อมระหว่าง หมอ 1 และ 3  
 Medical Hub อีสานเหนือ ได้แก่ ๑. Excellene service (หัวใจ มะเร็ง นิ่วถุงน้ าดี) ๒. 
Palliative care บูรณาการแพทย์แผนไทย ๓. Long Stay / Health and wellness Tourism  
๔. ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน   

6. เงิน OP PP ปี 2564 โอนลงหน่วยบริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
  
     ๑.๔  เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  

 ฝ่ายบริหาร  
-  
 ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

1. สสจ.เชิญประชุมงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.สต. 1 คน/อ าเภอ 15 มีค 2564 
ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 รพ.สกลนคร  

2. ขอเชิญพยาบาลสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
(รักษาโรคเรื้อรังเบื้องต้น) รุ่นที่ 22/2564  

3. การส่งข้อมูลบริการ สปสช. และข้อมูล HDC 43 แฟ้ม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
4. ขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้

หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. การอบรมข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” วันที่ 21 – 26 มีนาคม 

2564 
6. แจ้งข้าราชการและลูกจ้างที่จะอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 

ตรวจสอบความถูกต้อง ของชื่อตัว สกุล เลขประจ าตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง 
7. ขอให้ชะลอการจัดการเรี่ยไร หรือเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ในระหว่าง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
๘. ตรวจสอบพัสดุ ปี ๒๕๖๓ 
 

 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      ๑. แจ้งการรับนิเทศงาน 
       ๒. To Be Number One 

 นายเตือนใจ ลีลาชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
- 
 

 



 - ๔ -  

      
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖3 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา…. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

๕.๑. เรื่องจากฝ่าย/งาน สสอ.กุดบาก…… …………..........…………………………………… 
๕.๒. เรื่องจาก ผอ.รพ.สต.………………………………………………………….…………………… 
5.3 ฝ่ายการพยาบาล................................... 
5.4 ฝ่ายนักวิชาการ จพ.สสช....................... 
5.6 ฝ่ายทันตาภิบาล.................................... 
5.7 แพทย์แผนไทย...................................... 
5.8 พนักงานบริการ ลูกจ้าง คนงาน............. 


