
                                                                                    

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
  ๑.๑ ขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติงาน 
   ๑.๑.๑ งานจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒    
   ๑.๑.๒ งานกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. วันที่ 21 มีนาคม 
2562 ณ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฏร์ผดุง 
   ๑.๑.๓ งานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ วันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖๒ เขตพ้ืนที่ อ าเภอ  
กุดบาก พบว่า จังหวัดสกลนครมีผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 68 อ าเภอกุดบาก ร้อยละ 65.28 การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
   ๑.๑.๔ งานประชุมเพลิง สรีระสังขารพระอาจารย์ค าผัน  ถิรจิตโต วัดป่าถิราวาส บ้านนาขาม 
วันที่ 31 มีนาคม 2562  
   ๑.๑.๕ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ วันที่ 24 มีนาคม ๒๕๖๒ เขตพ้ืนที่อ าเภอกุดบาก 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑.๒ ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการที่อ าเภอกุดบาก 
   ๑.๒.๑ พันต ารวจโท วรวิทย์ นนพละ จากสารวัตรสืบสวนสถานีต ารวจภูธรกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร มาด ารงต าแหน่งใหม่ รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจภูธรกุดบาก 
   ๑.๒.๒ พันต ารวจโท ชัยสิทธิ์ ภความนตรี จาก รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธร
ชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม มาด ารงต าแหน่งใหม่ รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรกุดบาก 
   ๑.๒.๓ พันต ารวจโท จักรพันธุ์ จันหาญ จาก รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม สถานี
ต ารวจภูธรกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มาด ารงต าแหน่งใหม่ รองผู้ก ากับการสืบสวน สถานีต ารวจภูธรกุดบาก 
   ๑.๒.๔ นายทรงยศ พุ่มทับทิม รักษาการในต าแหน่งเกษตรอ าเภอกุดบาก 
  ๑.๓ พระราชพิธีท าน้ าอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพ่ือน าไปประกอบพิธีเสกน้ าอภิเษกในการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ในห้วงวันที่ 6. 8 – 9 เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต าบลธาตุเชิงชุม 
อ าเภอเมืองสกลนคร ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม อ าเภอกุดบาก 20 คน จิตอาสาวันละ 200 คน 
   - วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๒ ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว มวลชนสวมเสื้อเหลือง เริ่มงาน 
09.00 น. กิจกรรมพลีน้ า เวลา 11.52-12.38 น. 
   - วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๒ ข้าราชการแต่งกายชุดเต็มยศ มวลชนสวมเสื้อเหลือง เริ่มงาน 
13.30 น. กิจกรรมเวียนเทียนสมโภชน์ เวลา 17.10-22.00 น. 
   - วันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒ ข้าราชการแต่งกายชุดเต็มยศ มวลชนสวมเสื้อเหลือง เริ่มงาน 
08.30 น. กิจกรรมเวียนเทียนสมโภชน์ เวลา 12.00 น. 
   - ขอให้ทุกส่วนราชการตกแต่งสถานที่ท างานเน้นโทนสีเหลือง  การแต่งกายสวมเสื้อสีเหลือง 
ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2562 – 28 กรกฎาคม 2562 
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  ๑.๔ ที่ว่าการอ าเภอแจ้งการรับสมัครลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
จ านวน 7 กลุ่มงาน คือ  
   - กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย   
   - กลุ่มงานการแพทย์และสาธารณสุข 
   - กลุ่มงานการขนส่ง   
   - กลุ่มงานบริการและขนส่งบ ารุง  
   - กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ 
   - กลุ่มงานโยธา 
   - กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 โดยรับสมัครคนที่ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนจิตอาสามาแล้ว (ตามแบบฟอร์ม ) ทั้งนี้หากระบบเปิดใช้งาน
ได้แล้ว ทางอ าเภอกุดบากจะได้แจ้งประสานอีกที 
  ๑.๕ แจ้งก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 12 เมษายน 2562 และวันที่ 6 
พฤษภาคม 2562 
  ๑.๖ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการ ของอ าเภอกุดบากในวันที่ 11 
เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอกุดบาก ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกุดบาก เจ้าหน้าที่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาล 2 ท่าน คือ ผอ.ส ารอง วงค์ละคร และ       
ผอ.ต่อศักดิ ์ถานะลุน 
  1.๗ พิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอกุดบาก (พชอ.) กับ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอกุดบาก 
  ๑.๘ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ให้ อสม.เข้าร่วม
กิจกรรมการตั้งด่านด้วยในช่วงเวลากลางวัน ขอให้ด าเนินมาตรการอย่างจริงจัง เช่น 
   - การดูแลพฤติกรรมของคน คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขับขี่รถจักรยานยนต์สวม
หมวกกันน๊อค คาดเข็มขัดนิรภัย การเล่นน้ าสงกรายต์ ของเด็ก วัยรุ่น การดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่ชอบเดินใน
ถนน 
   - การดูแลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
   - การดูแลถนนร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยง 
   - การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ และด าเนินมาตรการเหมือน เช่น เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 
  ๑.๙ แจ้งการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2562  
อ าเภอกุดบากจะมีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ช่วงเช้าซ้อมแผน Table Top 
ช่วงบ่ายซ้อมเสมือนจริง บริเวณหน้าวัดดงขนุน แยกทางเข้าเทศบาลกุดไห จะมีหนังสือเชิญทุก รพ.สต.เข้า
ร่วมอีกที 

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

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  ๒.๑ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ให้ด าเนินการเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุจราจรทางบก และป้องกันการจมน้ าด้วย ซึ่งควรมีกิจกรรมการป้องกันล่วงหน้าก่อนประมาณ      
5-7 วันจะดี จากการน าเสนองานอุบัติเหตุระดับจังหวัด พบว่า อ าเภอกุดบาก มีเสียชีวิตแล้ว 4 ราย จาก
รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน๊อค ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และที่ส าคัญพบว่าทุกรายที่เสียชีวิตเมาสุรา      
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ซ่ึงในทางป้องกันส่วนหนึ่ง อ าเภอกุดบากจะมีกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุในวันที่ 10 เมษายน 2562 
ณ พื้นท่ี ต าบลกุดไห ขอให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม 

ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.๒ จากการส าเสนองานอนามัยแม่และเด็กขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ให้ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ใน
พ้ืนที่และที่มาจากต่างจังหวัดกลับมาคลอดที่บ้านให้ละเอียดให้ได้มาตรฐานไม่ให้เกิดการเสียชีวิตทั้งแม่และ
เด็ก หากพบปัญหาอุปสรรคให้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้ น โดยให้
ความส าคัญกับระบบการส่งต่อ 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………  
  ๒.๓ กลุ่มงานประกันสุขภาพ กองทุนต าบลขอให้เร่งรัดติดตามการสมทบเงินจาก อปท. และ
ด าเนินงานตามโครงการด่วน  
     ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.4 งานควบคุมป้องกันโรค ทุกอ าเภอให้มีการบูรณาการขอให้มีจิตอาสาเข้ามาร่วมในการ
ด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า จะมีการอบรมจิตอาสาป้องกันเด็กจมน้ า อ าเภอละ 10 คน วันที่ 5 เมษายน 
2562 ณ เทศบาลดงมะไฟ และขอให้ด าเนินการขยายผลต่อไป 
     ทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.5 งานคุ้มครองผู้บริโภค พรบ.ยาเสพติดให้โทษ กัญชา ยังคงเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 มีการ
นินโทษกรรม หากมีการครอบครองให้น าส่งที่ สสจ.สน ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 
     ที่ประชุม ……………………………………………………........………………………………………………………………… 

  ๒.6 กิจกรรมหน่วยปฐมพยาบาลในการจัดพิธีท้าน ้าอภิเษก จังหวัดสกลนคร ในห้วงวันที่ 6 และ  
8 – 9 เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร  จากการ
ประชุม ทาง สสจ.สน ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลวันที่ 6 เมษายน 2562 จ านวน ๔ จุด และ
วันที่ 8 เมษายน 2562 จ านวน ๔ จุด (จุดที่ 21 22  23  24 ) ตามผังที่ก าหนด ให้แจ้งรายชื่อ หมายเลข
โทรศัพท์ จุดละไม่น้อยกว่า 2 คน (ควรมีพยาบาลแต่ละจุด) การแต่งกายเสื้ออนามัยสีฟ้า กางเกงสีด าสุภาพ 
สวมรองเท้าคัดชูสีด า สตรีรวบผมให้เรียบร้อย  ติดปลอกแขนป้ายกาชาด (พ้ืนขาว สีเขียว) ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน  
 - วัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย กระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ แอมโมเนีย ส าลีก้อน    
ให้มีปริมาณมาก  ฟ๊อกก้ีส าหรับพ่นน้ าเย็นแต่ละคนเตรียมไปด้วย ส าหรับ อ.กุดบาก ใช้เครื่อง AED ประสาน
กับอ าเภออ่ืนๆ  
 - การปฏิบัติงาน วันที่ 6 เมษายน ๒๕๖๒ เข้างานเวลา 09.00 น วันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๒ 
เข้างานเวลา 08.30 น โดยให้ไปรายงานตัวที่กองอ านวยการบริเวณพระธาตุเชิงชุม (ตามผัง) 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๗ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร จะจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้
ใช้ในกิจกรรม เช่น การจ าหน่ายเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ ร.10 ราคา ตัวละ 200 แห่งไหนสนใจสั่งจองได้ 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๘ สสจ.สกลนคร แจ้งแผนการตรวจสอบภายใน อ าเภอกุดบาก วันที่ ๒๒ เมษายน 2562 ณ 
โรงพยาบาลกุดบาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  รพ.สต.บ้านกลาง ขอให้ผู้รับผิดชอบเตรียมความ
พร้อมด้านทะเบียนการเงิน การบัญชี  พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ท าให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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   ๒.๙ การจัดท าแผนงบลงทุน ปี 2566-2568 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ. ด าเนินการจัดท าแผน
สิ่งก่อสร้างและบันทึกข้อมูลในโปรแกรม ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าวันที่ 1๒ เมษายน 2562       
แล้วจะได้นัดประชุมเพื่อเรียงล าดับความส าคัญในแผน 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
 ๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

  ฝ่ายบริหาร  
    - 

  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ขอสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องในงานพิธี
จัดท าน้ าอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
อ าเภอเมืองสกลนคร โดย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก ขอ 4 ทีม ประจุด 4 จุด จุดที่ 21 , 22 , 
23 , 24 (ตามผัง) โดยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม ดังนี้ ( การแต่งกาย....................) 
    ๑.๑ ป้ายหน่วยปฐมพยาบาล 
    ๑.๒ รถเข็นนั่ง 
    ๑.๓ ป้อกกี้ ส าหรับพ่นน้ าเย็น 
    ๑.๔ กระเป่าปฐมพยาบาล 
    ๑.๕ แอมโมเนียพร้อมส าลีก้อน 
    ๑.๖ เตียงนอนพับได ้
   ๒. ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก ขอสนับสนุน จนท.หรือ จิตอาสา (อสม.) ร่วมอ านวยความ
สะดวกในด้านการปฐมพยาบาลให้กับจิตอาสาและประชาชนของอ าเภอกุดบาก ที่จะเข้าร่วมพิธีจัดท าน้ า
อภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 และ 8 เมษายน 2562 
   ๓. การคัดเลือกจิตอาสาภัยพิบัติ อ าเภอละ 10 คน เข้าอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพ
จิตอาสาพระราชทานด้นภัยพิบัติ เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ า จังหวัดสกลนคร” ในวันที่ 5 
เมษายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลต าบลดงมะไฟ 
   ๔. ก าชับการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ จังหวัดสกลนครมีข้อสั่งการเพ่ิมความเข้มงวดใน
การอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้แจ้งรายชื่อ 
ต าแหน่ง เบอร์โทรที่ติดต่อได้จริง ของ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม (ตารางเวรยาม พร้อมเบอร์โทร 
จนท.อยู่เวรยาม ของแต่ละเดือน) ส่ง สสอ.เพ่ือ ส่ง สสจ.สน. ต่อไป 
   ๕. ก าชับเจ้าหน้าที่เชิญธงชาติขึ้น - ลง ยอดเสา ของสถานที่ราชการ รพ.สต.ทุกแห่ง 
 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ๑. แจ้งการด าเนินงานการกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวพ่ึงพิง LTC 
   ๒. เรื่องการตรวจสารเสพติดในวันที่ 11 เมษายน 62 คัดเลือกทหาร 
   ๓. การเตรียมความพร้อมการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 
   ๔. การลงแบบบันทึกคัดกรองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของ รพ.สต. 
   ๕. แจ้งแผนการออกเยี่ยมเพ่ือเตรียมพร้อม การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ตามไตรมาส 
พร้อมการออกนิเทศงานตรวจสอบภายใน 
                
 
 



 - ๖ -  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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


