
                                                                                    

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
           สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
    ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน 
   ๑.๑.๑ ร่วมกิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” วันที่ ๑๘ มิถุนายน 
2562 ณ วัดป่าคณูค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 
   ๑.๑.๒ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงานต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอกุดบาก 
    ๑.๒ จากการสุ่มตรวจการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของทางจังหวัดสกลนคร พบว่า ร้านค้า
บริเวณโรงเรียนร่มไทรวิทยา มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักเรียน จึงขอให้พ้ืนที่ได้เข้มงวดในการ
ป้องกันการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วย  
   ๑.๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน       
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
    ๑.๓.๑ กิจกรรมก่อนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถานที่ราชการให้มีการประดับธง     
ตราสัญลักษณ์ ธงชาติ พระบรมฉายลักษณ์ ผูกผ้าสีเหลืองและขาวบริเวณรั้ว จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร 
สมุดลงนาม ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2562 – 4 สิงหาคม 2562 เชิญชวนร้านค้า บ้านเรือน
ประชาชน ประดับธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ 
    ๑.๓.๒ กิจกรรมวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภาคเช้า 
     เวลา ๐๖.๐๐ น. ท าบุญตักบาตร ณ วัดศรีจันทราราม (วัดบ้านกุดแฮด) บ้าน     
กุดแฮด ต าบลกุดบาก 
     เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก การแต่งกาย 
ข้าราชการชุดปกตขิาว ไม่สวมหมวก ชุดจิตอาสา ชุดเสื้อเหลือง 
     เวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพร 
ชัยมงคล ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก การแต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก ชุดจิตอาสา         
ชุดเสื้อเหลือง 
   ๑.๔ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา 
ในวันที่ ๑6 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 
   ๑.๕ แผนการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ให้บุคลากรสาธารณสุขให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
    วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เส้นทางถนนกุดแฮด – ดินจี่ 
    วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางถนนบ้านลาดกระเฌอ – 
กุดบาก 
    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมพัฒนาคูคลอง ฝายน้ าล้น บ้านโพนงาม 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  ๒.๑ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรปฏิบัติงานผู้สูงอายุ LTC อ าเภอกุดบากได้รับรางวัล       
care giver ดีเด่น จังหวัดสกลนคร 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.๒ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม วิ่งเจ้าสนามในวันที่ ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ณ อ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………  
   ๒.๓ ขอเชิญข้าราชการทุกคนเข้ารับการอบรมข้าราชการ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และวันที่  23 
กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
จึงขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่ยังไม่ผ่านการอบรม เข้ารับการอบรม การแต่งกายข้าราชการ
เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว พยาบาลชุดพยาบาลสวมหมวก นักวิชาการเสื้อฟ้าขาว ให้ส่งรายชื่อ
ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากบุคคลใดไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ให้ท าหนังสือชี้แจงต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
     ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.4 ผลการสุ่มลูกน้ าของ ศตม. อ าเภอกุดบาก พบว่า สุ่ม 1 ต าบล 15 หลังคาเรือน พบ ค่า 
HI=13.33 CI=4.63 ไม่ได้สุ่มวัด/รร./บ้านพัก/สถานพยาบาล แต่จากการสุ่มของทีม สสอ.กุดบาก พบ
ลูกน้ ามากขอให้ทุก รพ.สต.ด าเนินการอย่างจริงจัง อย่างต่อเนื่องและเขตพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียงมีการระบาด
โรคไข้เลือดออก ซึ่งข้อมูล ณ ปัจจุบัน พบผู้ป่วยจ านวน 4 ราย อัตราป่วย 12.10 ต่อแสนประชากร ทาง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดให้ทุกหน่วยบริการปฏิบัติการป้องกันเป็นภารกิจหลัก ส่วนเรื่องอ่ืนๆ         
เป็นภารกิจรอง จะด าเนินการออกเยี่ยมสุ่มในพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ จึงขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ด าเนินการสุ่ม
ส ารวจและควบคุมป้องกันให้ค่า CI HI เป็น 0 ร่วมกับ อสม. และภาคีเครือข่าย พร้อมกับรายงานผลการสุ่ม
ลูกน้ าทุกๆ วันศุกร์ ของสัปดาห์ และรายงานผลภาพถ่ายการจัดกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกในแต่ละ
พ้ืนที ่
     ทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.5 ๕.การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ขอให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562 หากหลังจากนั้นจะไม่รับฎีกา 
     ที่ประชุม ……………………………………………………........………………………………………………………………… 

  ๒.6 การคัดเลือกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน พอ.สว.ปี 2563 ขอให้แต่ละอ าเภอด าเนินการคัดเลือกและแจ้ง
ทาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพ่ือที่จะได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562 
  ที่ประชุม ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 
   ๒.๗ การนิเทศงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ทีมนิเทศงานทีมที่ ๓ น าทีมโดยท่านศักดิ์ชาย
ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ จะมานิเทศงานในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒     
ภาคเช้า ที่ รพ.สต.บ้านค้อน้อย ภาคบ่ายที่ รพ.กุดบาก ขอให้เร่งรัดผลงานให้ผ่านเกณฑ์และจัดเตรียม
เอกสาร รับการตรวจเยี่ยม  
  ที่ประชุม …………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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 ๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

  ฝ่ายบริหาร  
    - 

  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ๑. การจัดสรรเครื่องราชย์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย เพ่ิมเติม 
   ๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชนจิตอาสา (อฉช.) 
   ๓. การตรวจประเมินตนเองเพ่ือขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 
   ๔. การส่งรายงานสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย รายสัปดาห์ 
 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   - แจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       - หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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


