
                                                                                    

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
    -  

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

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  ๒.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน 
   ๒.๑.๑ ร่วมปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย วันที่ 11-17 เมษายน 2562 
   ๒.๑.๒ งานพระราชพิธีท าน้ าอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพ่ือน าไปประกอบพิธีเสกน้ าอภิเษกใน
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในห้วงวันที่ 6 และ 8 – 9 เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร 
   ๒.๑.๓ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ าการ ของอ าเภอกุดบากในวันที่ 
11 เมษายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.๒ งานควบคุมป้องกันโรคฯ ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบใบประกาศฯ 

ต าบลปลอดลูกน้ ายุงลาย จากการสุ่มตรวจ ของ ศตม. พบว่า ปลอดลูกน้ ายุงในเขตตั้งแต่ มกราคม ๒๕62 
เป็นต้นมา อ าเภอเมือง พรรณนานิคม นิคมน้ าอูน ส่องดาว สว่างแดนดิน ขอให้แต่ละ CUP ด าเนินการ
ประชุม/อบรม เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่เกินกลางเดือน พฤษภาคม 2562 หากพบผู้ป่วยเป็นไข้ให้
พบแพทย์บ่อยๆ เพื่อจะได้มีการติดตามอาการ ไม่ให้เกิดการเสียชีวิต  และผลการสุ่มลูกน้ าของ ศตม. อ าเภอ
กุดบาก พบว่า สุ่ม 1 ต าบล 15 หลังคาเรือน พบ ค่า HI = 13.33 CI= 6.25 ในวัดพบลูกน้ า ร้อยละ 
100 ค่าCI = 16.7 ใน โรงเรียน/บ้านพัก/สถานพยาบาล ไม่พบลูกน้ า ขอให้ทุกอ าเภอ ด าเนินการควบคุม
ป้องกันให้ค่า CI HI เป็น 0 และท่ีส าคัญไม่ประชาชนป่วยหรือตายด้วยโรคไข้เลือดออก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………  
  ๒.๓ ขอเชิญบุคลากรร่วมงานพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัด
สกลนคร ดังนี้ 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีท าบุญตักบาตร 
 เวลา 06.30 น. พร้อมกัน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
 เวลา 0๘.30 น. พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
 เวลา 0๙.10 น. รับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  
(เสร็จสิ้นพิธี ประมาณ 20.30 น.)  

การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป เสื้อเหลือง 
 



 - ๓ -  

 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 
 เวลา 08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
 เวลา 0๘.40 - 12.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
 เวลา 16.10 - 20.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมที่เป็นจิตอาสา แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป เสื้อเหลือง 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
 เวลา 15.00 น. พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
 เวลา 16.10 - 17.50 น. รับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

การแต่งกาย ข้าราชการ: เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายขั้นสูงสุด สวมหมวก ประชาชนที่เป็น     
จิตอาสา แต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา ประชาชนทั่วไป เสื้อเหลือง 

และจะมีพิธีฉลองสมโภชน์ ระหว่างวันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2562 ในทุกจังหวัด 
     ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.4 งานควบคุมป้องกันโรค สรุปผลการด าเนินงาน RTI ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย 
วันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข พบว่า อ าเภอเมือง  อ าเภอพรรณนานิคม 
อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอภูพาน และอ าเภอกุดบาก แห่งละ 1 ราย (อ าเภอกุดบาก เหตุเกิด
วันที่ 16 เมษายน 2562 เสียชีวิตวันที่ 19 เมษายน 2562 เป้าหมาย อ าเภอกุดบากไม่เกิน 7 คน       
ทั้งปี ปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิต 5 ราย อัตราตาย 15.12 ต่อแสนประชากร ขอให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินการเชิงรุก
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันตนเอง 
     ทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.5 งานจิตอาสาท าความดี ให้ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning day ในวันที ๘ พฤษภาคม 2562 
ให้ทุกอ าเภอด าเนินการร่วมกับ อสม. จิตอาสา ภาคีเครือข่าย และรายงานผลการด าเนินการให้ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
     ที่ประชุม ……………………………………………………........………………………………………………………………… 

  ๒.6 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้ อปท.ทุกแห่ง ด าเนินการสมทบเงินและหน่วย
บริการ(รพ.สต.) ด าเนินการส่งแผนงาน/โครงการ และด าเนินการโดยด่วน พร้อมกับการคีย์ข้อมูลการ
ด าเนินงานด้วย  
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๗ การด าเนินตรวจสุขภาพพระที่ผ่านมา ทาง ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร   
ฝากให้ดูแลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพระด้วย 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๘ การด าเนินงาน NCD จะมีงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าบ าบัดรักษาให้ รพ.สต. และจะมีการ
จัดการประชุมเพ่ือชี้แจงในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๙ การด าเนินงาน งบลงทุนขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการจัดท าแผนงบลงทุน ปี 2564 - 2568 
ในส่วนของครุภัณฑ์ เขต 8 จะเปิดระบบให้คีย์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม 
2562 ขอให้ด าเนินการจัดท าแผนงบลงทุนเรียงล าดับความส าคัญเป็นรายปี ในภาพรวมของ CUP แล้วส่ง
เอกสารให้ทางงาน พนย.สสจ.สน. ด้วย 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 



 - ๔ -  

   ๒.๑๐ งานนิติการ การจัดงานการประกวดแข่งขันทางจังหวัดสกลนคร ก าหนดแนวทางจ่ายเงิน
รางวัล คือ ชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัลไม่เกิน 3,000 บาท ชนะเลิศที่ 2 เงินรางวัลไม่เกิน 2,000 บาท 
ชนะเลิศท่ี 3 เงินรางวัลไม่เกิน 1,000 บาท รางวัลชมเชยไม่เกิน 500 บาท 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๑๑ จากการประชุมของชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสกลนคร 

 - เรื่อง ทาง อปท.ขอรับโอน รพ.สต.ไปอยู่ด้วย ทางชมรมจะได้มีการประชุมทั้ง ๒ ฝ่าย    
(ผู้โอน และผู้ขอรับโอน) โดยทีมวิชาการชมรม และจะได้มีการศึกษาข้อมูลหารูปแบบ และความพร้อมใน
การรับโอน ตามองค์ประกอบทั้ง 5 หมวด  
  - การประกวด รพ.สต./สสอ.ดีเด่น ของทางจังหวัดสกลนคร ปี 2562 ที่ประชุมไม่ขอส่ง
เข้าประกวดเนื่องจากขาดความพร้อม 
  - เรื่องต าแหน่ง ผอ.รพ.สต.ที่ไม่ตรงกับที่ปฏิบัติงาน จะมีแนวทางด าเนินการ คือ สอบถาม
หากไม่ปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่ง จ. ให้ด าเนินการสละต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. จะด าเนินการเปิดรับย้าย
พร้อมกับการรับสมัครสอบขึ้นด ารงต าแหน่งที่ไม่ตรงกับ จ. พร้อมกัน กรณีผู้ที่รักษาการ ผอ.รพ.สต.เดิมใช้
ค าสั่ง นอภ. จะให้ใช้ค าสั่ง ผวจ. ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป ส าหรับ ผช.สสอ.ที่ควบกับต าแหน่ง 
ผอ.รพ.สต. ให้เลือกต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งแทน และจะมีการสอบต าแหน่ง ผช.สสอ.ทดแทน ในส่วน    
ที่ขาด  
    ซึ่งทางท่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เน้นย้ า ผอ.รพ.สต. ควรจะเป็นตัวจริงใน
การปฏิบัติงาน 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
 ๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

  ฝ่ายบริหาร  
    - 

  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ๑. การเตรียมรับการประเมินการด าเนินงานป้องกันการบาดเจHบทางถนนระดับอ าเภอ  
D-RTI 
   ๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 
   ๓. การจัดท าแผนค าของบลงทุนครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564-2568 
   ๔. การจัดกิจกรรม "พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมะกุดบาก" ประจ าปี 2562 
   ๕. การด าเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
 
 



 - ๕ -  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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


