
 

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
- สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
  ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
   ๑.๑.๑ กิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง  เมืองธรรมมะกุดบาก” ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
2562 เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๒ แนะน าข้าราชการมาด ารงต าแหน่งใหม่ คือ นางสาวขนิษฐา  เปี่ยมดี ต าแหน่ง พัฒนาการ
อ าเภอกุดบาก ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๓ แจ้งก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๔ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
2562 ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๕ อ าเภอกุดบากแจ้งก าหนดการจัดงาน “รวมใจ ไทกะเลิงและชนเผ่าอ าเภอกุดบาก” ใน
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอกุดบาก 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๖ อ าเภอกุดบากแจ้งขอเชิญบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมัจฉากาชาด เพ่ือใช้จัดงาน
กาชาดประจ าปี 2563 งานรวมน้ าใจสู่กาชาด ในระหว่างวันที่ 17 - 26 มกราคม 2563 ณ บริเวณ   
ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ในส่วนอ าเภอกุดบากขอเชิญชวนบริจาคเงินสด /สิ่งของ ส่งภายใน           
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๗ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 มีกิจกรรม 
   เวลา 06.30 น. - พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ วัดศรีจันทราราม บ้าน      
กุดแฮดสามัคคี พระสงฆ์/สามเณร 15 รูป การแต่งกาย ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก      
ชุดจิตอาสาพระราชทาน ชุดเสื้อเหลือง 
   เวลา 08.00 น. - ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์(โทนสีเหลือง)
และถวายบังคม ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก การแต่งกาย ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก      
ชุดจิตอาสาพระราชทาน ชุดเสื้อเหลือง  และกิจกรรมจิตอาสา ฝายชะลอน้ าล าห้วยยาม บ้านโพนงาม ต าบล
นาม่อง เวลาประมาณ 10.00 น. ชุดจิตอาสา ชุดเสื้อเหลือง  ขอให้บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม 

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



๒ 
 

  ๑.๘ อ าเภอกุดบากแจ้ง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 
08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอกุดบาก เป้าหมายเพ่ิมร้อยละ 10 จาก 200 คน ขอให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป จนท. นักเรียน นักศึกษา อสม. ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม
การบริจาคโลหิต โดยดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อมก่อนบริจาคโลหิต 
    ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๙ อ าเภอกุดบากแจ้ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล   
ปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – วันที่ 2 มกราคม 2563 “ขับรถมีน ้าใจ รักษาวินัยจราจร” 
โดยใช้มาตรการด่านครอบครัว รั วชุมชน 10 รสขม ร่วมกับ sakonakhon senser model ในการปฏิบัติให้
จนท.ทุกส่วนราชการ จิตอาสา ผู้น าชุมชน อสม.ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง ส าหรับด่านต่างๆ ให้
เป็นด่านที่มีชีวิต เคาะประตูบ้าน/ชุมชน ไม่ให้นั่งประจ าในด่าน   

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๑๐ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จะออกเยี่ยมแต่ละอ าเภอ จึงขอความร่วมมือให้       
สถานบริการรักษาความสะอาด การแต่งกายขอให้ ข้าราชการ/ก านัน/ผญ.บ้าน แต่งกายให้เรียบร้อย   

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

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
   ๒.๑ เรื่องติดตามจาก นพ.สสจ.สกลนคร PP NCD (DM/HT) นคร 2 ส ทาง สปสช.               
ให้ความส าคัญกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะเชิญทาง อปท. ไปร่วมท านโยบาย มาตรการงาน            
NCD (DM/HT) เขต 8 ในส่วน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้เตรียมข้อมูล การด าเนินกิจกรรม ให้พร้อมโดย
ปีงบประมาณ 2563 เน้นที่กลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก ส่วนกลุ่มป่วยก็ให้การดูแล (ประคับประคอง)  

กลุ่มเสี่ยงปานกลาง       ตั้งเป้าหมาย      ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       ติดตาม 1,3,6 เดือน 
กลุ่มเสี่ยงสูง      การวิเคราะห์       ตั้งเป้าหมาย      ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       ติดตาม 1,3,6  

เดือน 
   ในส่วน นคร 2 ส. ทาง สสจ.สน ได้ด าเนินกิจกรรมให้บุคลากรสร้างสุขภาพในองค์กร ขยายผล  
ไปที ่รพศ./รพท./รพช.       สสอ./ส่วนราชการ       รพ.สต.      อสม.     ผู้น าชุมชน     ประชาชนทั่วไป
จะมีโปรแกรมให้บันทึก ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการน าเสนอเริ่ม เดือน มกราคม 
2563 และการด าเนินงาน MCH ขอให้ด าเนินการเชิงรุกในชุมชน 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.๒ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี ของ สสจ.สกลนคร จะทอดถวาย   

ในวันที่ 10 ธันวาคม 256๒ ณ รพ.สต.บ้านกลาง อ าเภออากาศอ านวย เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์            
ทางการแพทย์ ฯ 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.๓ การทอดผ้าป่าสามัคคี ของ สสจ.สกลนคร จะทอดถวายในวันที่ 10 ธันวาคม 256๒ ณ  
รพ.สต.บ้านกลาง อ าเภออากาศอ านวย เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ 
  ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๒.๔ กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.สน ขอให้ คปสอ.มีการประชุมและส่งรายงานการประชุม
ไปที่ สสจ.สน ทุกๆเดือน 
   เปลี่ยนแปลง  การตรวจราชการ รอบที่ 1 ที่ คปสอ.วาริชภูมิ 
     การนิเทศงานรอบที่ 1 ที่ คปสอ.ส่องดาว ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 
  ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………  



๓ 
 

๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 
  ฝ่ายบริหาร  

    - 
  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   ๑. การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร 
   ๒. ติดตามซองผ้าป่าสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑. เรื่องการติดตามการรายงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื อรัง และการบันทึกคัดกรอง บุหรี่ 
สุรา 
   ๒. เรื่องกิจกรรม นคร ๒ ส. 
  ๓. โครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
   ๔. การประชุม งานอนามัยวัยรุ่น 
  ๕. การด้าเนินงาน  free scheldul  เกณฑ์การจัดสรร ของ cup  ตามแนวทาง สสจ. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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

 
 


