รายงานการประชุมประจาเดือนสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
ครั้งที่ 10/๒๕๖1 ประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖1
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาแก
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
ผู้มาประชุม
1.นายขันชัย ขันทะชา
2.นายคานึง แก้วพิกุล
3.นายทนุกูล จักษุพา
4.นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น
5.นางสาวปาณิสรา ไชยจา
6.นางวชิราพร เมืองเล็น
7.นางนางศรีไพร ขันทะชา
8.นายฉัตรชัย รัชอินทร์
9.นายณัฎฐ์ศักดิ์ ศรีบุรมย์
10.นางภิรมย์พร สุรขจรเดช
11.นางกรมรี ยางธิสาร
12.นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
13. นายสุขสันติ วงษาเนาว์
14. นางนันทวัน ศรีบุรมย์
15.นายวัฒนา พ่อบารุง
16.นางทิพวิมล สุวรรณ
17.นางวรินดา เขตต์โลก
18.นายบัณฑิต พ่อบารุง
19.นายชัชวาล ไชยตะมาตย์
20.นายพิชิต อินทร์ติยะ
21.ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา คาเพชรดี
22.นายภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
23.นางวานิตย์ เพ็งพิมพ์
24.นางสาวชญาพัฒน์ สุรขจรเดช
25.นายฉันทวัฒน์ นุติดิถีชินพงศ์
26.นางอนงค์รัตน์ นุติดิถีชินพงศ์

สาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาแก
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงน้อย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหญ้าปล้อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบ่อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองหอยใหญ่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุ่มแก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาเลียง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงอินา
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาคู่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสร้างติ่ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองสังข์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านโพนตูม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านดงขวาง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก้านเหลือง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาพี้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพิมาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแก้ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านหนองกุง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาฉันทะ

ผู้ไม่มาประชุม
1.นายณัฐวุธ รัตนมาลี

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพระซอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจิตรา ช่างแก้ว
2. นายกันตภณ ไชยจา
3. นายธนากร รัตนสกุลพรหม
4. นางดาวัลย์ วงค์ศรียา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

5. นางสุธาสินี ศรีมณีรัตน์
6. นายสถาน หูมวงค์
7. นางนริศษา เมืองโคตร
8. นางพรรณทิพา สุขโต
9. นางสาววิลาวัณย์ เรืองกล้า
10. นางนวพร ประสพธัญญา
11. นางทิพย์สุดา คาสา
12. นางสาวนันท์นภัส วงค์คาแพง
13. นางภัทรภร พิมทอง
14. นางศริญญา พิกุลศรี
15. นายฉัตรชัย ไตรยราช
16. นางปัณฑิกา สียางคะบุตร
17.นางสาวทวีลักษณ์ วงค์ตาเทพ
18.นางภาณุมาศ ไชตะมาตย์
19.นายสุภาพ วงษ์สุขะ
20.นางจิราภรณ์ ภูริทัตตานนท์
21. นางปราณี วงค์ตาขี่
22.นางสุนัสดา พินิจมนตรี
23.นางมุกดา ปัญญาดิลกพงษ์
24.นางสาวหิรัญญิการ์ ศรีหาเศษ
25.นางเนื้อทิพย์ ศรีอุดร
26.นางสาวสุนิดา เชื้อดวงผูย
27.นางมาลาริน ชาลีเครือ
28.นางสาวสุริยาภรณ์ ไชยเพชร
29.นางสาวชิโรทัย วงศ์คาจันทร์
30.นางปิยะนันท์ จันทร์ฤาชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ขอบคุณในการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา
- การบริจาคโลหิตในเดือนกันยายน
- การจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุข้าราชการและรับน้องใหม่
2.การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันปกติ 16.30-18.30 น. วันหยุด 08.30-12.30 น.
3.การอบรมข้าราชการใหม่ นางสาวชิโรทัย วงศ์คาจันทร์ นายพงษ์นรินทร์ อินธิดา ที่จังหวัดสกลนคร
4.การปฏิบัติงานในหน้าที่ คาสั่งเฝ้าระวังสถานที่ราชการ (ส่งภายในวันวันที่ 20 ของทุกเดือน)
5.ขออนุมัติจ้างทาความสะอาดส่งไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือน
6.การประชุมเน้นความตรงต่อเวลา ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
7.การดาเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะเหมาจ่าย(งบค่าเสื่อม) ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 สิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองการประชุม ครั้งที่ 10/2561
- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบและปฏิบัติ
1.หลักเกณฑ์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนปีงบประมาณ 2562
รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
- เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 2.83 พิจารณาจากคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ร้อยละ
2.20 คะแนนประเมินยุทธศาสตร์ โดยใช้ผลในวันที่ทีมอาเภอประเมิน ร้อยละ 70 และที่ดาเนินการแก้ไข
ร้อยละ 30
-ผลงานวิชาการ นวัตกรรม ผลงานเด่น การมีส่วนร่วมร้อยละ 0.50
-ภาระงานในพื้นที่ ร้อยละ 0.13 พิจารณาสัดส่วนเจ้าหน้าที่กับประชากรที่รับผิดชอบ
รอบที่ 2 (1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562)
- เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 2.83 พิจารณาจากคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ร้อยละ
2.10 โดยใช้ผลในวันที่ทีมอาเภอประเมิน ร้อยละ 70 และที่ดาเนินการแก้ไข ร้อยละ 30
-ผลงานวิชาการ นวัตกรรม ผลงานเด่น การมีส่วนร่วมร้อยละ 0.60
-ภาระงานในพื้นที่ ร้อยละ 0.13 พิจารณาสัดส่วนเจ้าหน้าที่กับประชากรที่รับผิดชอบ
2.การดาเนินการ พชอ. ปี 2562
สิ่งที่อาเภอต้องทา
-การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561
-ปฏิทินของการประชุมของ พชอ./อนุกรรมการ พชอ./อนุกรรมการ พชต.
-การขอสนับสนุนงบประมาณผ่าน พชอ.
-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พชต.ในแต่ละตาบล
-สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาส
สิ่งที่ตาบลต้องทา
-การขับเคลื่อนของ พชต. ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณอย่างน้อยโครงการละไม่ต่ากว่า 10,000
(ผ่านกองทุนตาบล)
-การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
-การกาหนดหมู่บ้านต้นแบบในพื้นที่
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ พชต. ในแต่ละตาบล (นวัตกรรม)
-การรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาส
3.การรายงานพัสดุครุภัณฑ์ปี 2561
4.จังหวัดเปิดให้รพ.สต.เข้าไปบันทึกแผนเงินบารุง ปี 2562 ในระยะเวลาสองสัปดาห์ สัปดาห์ที่สามอาเภอจะเข้า
ตรวจสอบ
เรื่องของฝ่ายงานต่างๆ
นายคานึง แก้วพิกุล งานบริหาร
- การตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ 2561 ส่งภายใน 30 วันทาการหลังสิ้นปีงบประมาณ จานวน
4 ชุด(ส่ง สสอ. สสจ. สตง. ปลัดกระทรวง) ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่ย้ายไปปฏิบัติงานสถาน
บริการอื่น

- งานการเงินสรุปรายรับ-จ่ายเงินบารุง ปีงบประมาณ 2561 (รายงานงบเดือน ส่ง 2 ชุด) ทบทวนคาสั่ง
คณะกรรมการการเงินของ รพ.สต.กรณีเจ้าหน้าที่ย้ายไปปฏิบัติงานสถานบริการอื่น
- การจัดทาแผนป้องกันปราบปรามทุจริต ปีงบประมาณ 2562
การขออนุมัติดาเนินงานตามโครงการฯ
การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างวัสดุตามโครงการ เอกสารประกอบการขออนุมัติ
1.เรื่องขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง
2.เอกสารร้านค้า/ทะเบียนการค้า/สาเนาสมุดธนาคาร
3.ใบเสนอราคา/ตัวอย่างเอกสารที่จ้างทา เช่น คู่มือ แผ่นพับ สมุดประจาตัว ฯลฯ
4.สาเนาโครงการฯ
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารประกอบการขออนุมัติ
1.ขออนุมัติจ่ายเงิน
2.ทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
3.เอกสารผู้ประกอบการ
4.ใบสาคัญรับเงิน
5.สรุปผลการดาเนินโครงการ
6.ภาพกิจกรรม/ภาพถ่ายหม้อข้าว อาหาร
7.สาเนาโครงการฯ
8.แผนปฏิบัติงานฯ
9.ตารางอบรม/กาหนดการ
ค่าสมนาคุณวิทยากร เอกสารประกอบการขออนุมัติ
1.เรื่องขออนุมัติจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
2.หนังสือขอความอนุเคราะห์
3.หนังสือตอบรับ
4.เอกสารวิทยากร /สาเนาบัตร
5.ใบสาคัญรับเงิน
6.สรุปผลการดาเนินโครงการ
7.ภาพกิจกรรม(วิทยากร)
8.สาเนาโครงการฯ
9.แผนปฏิบัติงานฯ
10.ตารางอบรม/กาหนดการ

การจ้างและจ่ายค่าจ้าง CG เอกสารประกอบการขออนุมัติ
1.เรื่องขออนุมัติจ้าง
2.ใบสั่งจ้างรายบุคคล ตามจานวน CG/เอกสารสาเนาบัตร ปชช.
3.คาสั่งจ้าง
เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง CG
1.สาเนาเรื่องขออนุมัติจ้าง
2.ใบส่งมอบการจ้าง
3.ใบสาคัญรับเงิน
4.เอกสารสาเนาบัตร ปชช.
5.ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุที่ CG ดูแล
6.รายงาน/ภาพกิจกรรม
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ 9 วรรคสาม (2) และ
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61 เรื่อง
มอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (2)
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ 9 วรรคสาม (4) และอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (1)
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้าง พกส. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ข้อ 9 วรรคสาม (5) และอาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (1)
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 8 (9) และ(13) และอาศัย
อานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/๒๕61 ลงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕61 เรื่องมอบ
อานาจในการอนุมัติจ่ายเงินบารุง ข้อ ๑ (2)
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 14(2)(ก)(ข)
- โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและ
โรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิกจ่ายสิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 2561
นางสาวปาณิสรา ไชยจา งานโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพภาคประชาชน
-งานโรคไม่ติดต่อ ห้วงกาหนดระยะเวลาการคัดกรอง ส่งแผนการคัดกรองภายในวันที่ 15 ตุลาคม 61 แผนออก
คัดกรองในพื้นที่พร้อมกลุ่มเป้าหมาย กรอบระยะเวลาการบันทึกข้อมูล 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน

- การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รายใหม่สะสมห้าปีตั้งแต่ปี2558-ปี2561 เป้าหมายที่ใช้คิดผลงานเป้าหมายปี
2558 เป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ 30-60 ปี
- การคัดกรองมะเร็งเต้านมเร่งบันทึกผ่าน 43 แฟ้ม
- งานสุขภาพภาประชาชน แจ้ง รพ.สต.ดาเนินการคัดเลือก อสม.ในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่น ใน 11
สาขา (รพ.สต.ละ 3 สาขา)
- เงินค่าป่วยการ อสม เดือนกรกฎาคม 2561 จ่ายวันที่ 8 ตุลาคม 2561
- ทุกสิ้นเดือนให้ รพ.สต.ทาจ่ายเงินเดือนให้ อสม.ตั้งแต่วันที่ 26ของทุกเดือนเป็นต้นไปเพื่อป้องกันระบบล่าช้า
นางวชิราพร เมืองเล็น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค
นางศรีไพร ขันทะชา งานสงเสริม
-ขอความร่วมมือส่งรายงานจิตอาสาพระราชทานพร้อมรายงานวันเพจส่งรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน
-การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเตียง 3 เตียง 4 มีหลายแห่งยังไม่ลงเยี่ยม
นายทนุกูล จักษุพา งานยุทธศาสตร์ งานประกัน งานแพทย์แผนไทย
แนวทางดาเนินยุทธศาสตร์สุขภาพอาเภอนาแก ปี62
-ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 10 อันดับ (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี) วิเคราะห์สาเหตุ พร้อมกลวิธีในการแก้ไขปัญหา
โครงการแก้ปัญหาที่ดาเนินการโดย รพ.สต. วัตถุประสงค์ กลวิธี งบประมาณและระยะเวลาในการดาเนิน
โครงการ
-ตัวชี้วัดด้านสุขภาพที่ไม่ประสบผลสาเร็จ ตามผลการประเมินยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดนครพนม ปี 2561
วิเคราะห์สาเหตุ พร้อมกลวิธีในการแก้ไขปัญหา
งานแพทย์แผนไทย 61
การจัดสรรงบประมาณ
บริการ

จานวนครั้ง

Weight

Point

3.5 10,519,078.50

อัตรา
ค่าใช้จ่าย
(บาท/ครั้ง)

นวดบริการผู้ปว่ ยนอก

3,005,451

30.77

นวดบริการในชุมชน

588,983

4

2,355,932.00

35.17

ประคบบริการผู้ป่วยนอก

2,710,977

0.5

1,355,488.50

4.4

ประคบบริการในชุมชน

535,667

0.5

267,833.50

4.4

อบสมุนไพร

802,345

1.5

1,203,517.50

13.19

ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด
ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ
ภาพรวม

159,143

55

8,752,865.00

483.54

11,206,420

1 11,206,420.00

8.79

19,008,986

35,661,135.00

8.79

ชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิ

จัดสรร

รพ.นาแก

23,996.79

รพ.สต.สร้างติ่ว

38,234.85

รพ.สต.ตาบลหนองกุง

28,994.83

รพ.สต.พระซอง

16,686.54

รพ.สต.บ้านดงอินา

1,178.08

รพ.สต.หนองสังข์

11,103.84

รพ.สต.บ้านนาฉันทะ
รพ.สต.นาคู่

5,661.82
14,013.88

รพ.สต.บ้านดงน้อย

2,408.91

รพ.สต.พิมาน

2,364.95

รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่

2,118.79

รพ.สต.พุ่มแก

4,633.19

รพ.สต.บ้านโพนตูม

7,077.27

รพ.สต.ก้านเหลือง

4,096.90

รพ.สต.หนองบ่อ

8,923.52

รพ.สต.บ้านดงขวาง

5,063.99

รพ.สต.บ้านนาเลียง

10,629.09

รพ.สต.บ้านแก้ง

4,325.49

รพ.สต.บ้านคาพี้

7,886.10

รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง

3,261.70

แนวทางการดาเนินงานปี61
-ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
-สรุปผลการดาเนินงาน ปี61 (ปัญหา แนวทางการดาเนินงานปี62)
-จัดบริการมารดาหลังคลอด (ประสานงานส่งเสริม)
-สรุปผลการดาเนินงานรายสัปดาห์เสนอผู้บริหาร
งานสารสนเทศ (IT)
-สรุปผลการดาเนินงาน ปี61 (ปัญหา แนวทางการดาเนินงานปี62)
-จัดประชุมชี้แจง 43 แฟ้ม
-สรุปผลการดาเนินงานรายสัปดาห์เสนอผู้บริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1/2562
1 ดงอินา พระซอง นาเลียง นาฉันทะ

รับประเมินกลุ่มที่ 1

2 นาคู่ หนองกุง หนองสังข์ บ้านแก้ง

รับประเมินกลุ่มที่ 2

3 พุ่มแก หนองหอยใหญ่ หนองหญ้าปล้อง พิมาน รับประเมินกลุ่มที่ 5

4 ดงน้อย สร้างติ่ว ก้านเหลือง

รับประเมินกลุ่มที่ 4

5 ดงขวาง หนองบ่อ คาพี้ โพนตูม

รับประเมินกลุ่มที่ 3

นายฉัตรชัย รัชอินทร์ งานยาเสพติด งานอุบัติเหตุ
นายพูลสวัสดิ์ เมืองเล็น งานควบคุมโรค
- การกระจายตัวของโรคเล็ปโตสไปโรซิส พื้นที่อาเภอนาแกพบต่อเนื่อง พบกระจายในเขตพื้นที่ตาบลพุ่มแก
นาแก หนองสังข์
- การส่งรายงาน 506 ประเมินย้อนหลัง 1 ปี กรณีไม่ดาเนินการแก้ไขข้อมูลในปีนี้ ในปีหน้าจะไม่สามารถ
แก้ไขได้ ส่งทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อให้เกิดความทันเวลาของข้อมูล กรณีสามสัปดาห์ต่อเนื่องไม่มีเคสให้เลือก
พิจารณาหนึ่งเคสเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอัพเข้าระบบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ปิดประชุมเวลา ๑7.0๐ น.
นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า
(นางสาวสร้อยสุนทร คุ้มหล้า)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายคานึง แก้วพิกุล
(นายคานึง แก้วพิกุล)
ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอนาแก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาว

