
 

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
- สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
  ๑.๑ ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 
   ๑.๑.๑ กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอกุดบาก 
วัดบ้านกุดแอด ต าบลกุดบาก  และกิจกรรมจิตอาสา ฝายชะลอน้ าล าห้วยยาม บ้านโพนงาม ต าบลนาม่อง 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
   ๑.๑.๒ กิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก” วันที่ ๑๑ ธันวาคม 25๖๒  ณ  

วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก และจะมีการปรับกิจกรรมให้มีการเข้าร่วม
กิจกรรมให้มากข้ึน 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๑.๑.๓ กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอ าเภอกุดบาก     
มีผู้บริจาคโลหิตจ านวน ๑๘๘ คน โลหิต ๕๖,๔๐๐ ซีซี 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๑.๑.๔ การร่วมบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมัจฉากาชาด เพ่ือใช้จัดงานกาชาด 
ประจ าปี ๒๕๖๓ งานวันรวมน้ าใจสู่กาชาด จ านวน ๑๑๐,๖๐๐ บาท ได้ส่งมอบให้ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสกลนคร แล้ว 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๒ อ าเภอกุดบากแจ้งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – วันที่ 2 มกราคม 2563 “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” ให้
ผู้น า เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จนท. ฯ เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร  ส่วนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
ขอให้ จนท./อสม. เข้าร่วมกิจกรรม 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๓ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสน์ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมมะกุดบาก”๒๔ มกราคม 25๖๓ เวลา 
๑๘.๐๐ น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา บ้านกลาง ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก ให้ จนท.เข้าร่วมกิจกรรม       
ให้มากขึ้น 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๔ อ าเภอกุดบากแจ้งก าหนดการจัดงาน “รวมใจ ไทกะเลิงและชนเผ่าอ าเภอกุดบาก” ใน
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอกุดบาก ในส่วน CUP กุดบาก จะจัด
กิจกรรม มหกรรม นคร. ๒ส. “เดิน วิ่งไทกะเลิง RUN เทิงภู” ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ขอให้ จนท./อสม. 
ทุกคน เข้าร่วมกจิกรรม ยกเว้นผู้ที่อยู่เวร 

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



๒ 
 

 ๑.๕ ทางจังหวัดสกลนคร เน้นย้ าให้สถานที่ราชการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ เช่น 
ถนน สนามหญ้า ห้องน้ า การจัดการขยะริมทาง ตลาด ฯ ขอให้ รพ.สต./สสอ. ด าเนินการตามนโยบาย 
อย่างต่อเนื่อง 
    ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๑.๖ อ าเภอกุดบากแจ้งมีพิธีบวงสรวงและเปิดสถานที่ท่องเที่ยว วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ถ้ า
พลวง ป่าชุมชน บ้านกุดแฮด ต าบลกุดบาก อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์  พบ
รอยเท้าไดโนเสาร์   

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

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 ๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มีค าสั่ง ๕๓๒๑/๒๕๖๒ เรื่องการมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ รองผู้ว่าจังหวัดสกลนคร คือ ๑.นายด ารงค์ สิริวิชย อ่ิมวิเศษ ๒.นายปรีชา ทองค า ๓.
นายพูนศักดิ ์วาณิชวิเศษกุล (ดูแล สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 
     ที่ประชุม ………………………………………………………….……………… ……………………………………………… 

 ๒.๒ การนิเทศงาน คปสอ.ปี ๒๕๖๓ จะแบ่งทีมนิเทศเป็น ๕ ทีม และจ าด าเนินการในเดือน 
มกราคม ๒๕๖๓ จึงขอให้ รพ./รพ.สต./สสอ./ เตรียมความพร้อม และผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน      
เขตสุขภาพที่ ๘ จังหวัดสกลนคร อ าเภอวาริชภูมิ/อ าเภอส่องดาว วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้    
รพ.สต. เตรียมความพร้อมในข้อมูลผลงาน เช่น DM/HT เน้นกลุ่มเสี่ยง ด้วย 

 
ที่ประชุม ……………………………………………………………….…………………………………………………………… 

  ๒.๓ งาน MCH ให้แต่ละอ าเภอด าเนินการเฝ้าระวังด้วยยังน่าเป็นห่วง เน้นด าเนินการเชิงรุกใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 
  ที่ประชุม …………………………………………………………..………………………………………………………………… 
   ๒.๔ ผลงานจากการน าเสนอ pap smear ขอให้เร่งรัดด าเนินการ ต่อไปจะใช้ Thinprep pap 
smear แทน 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๕ งานแพทย์แผนไทยจะมีการส ารวจพื้นที่ที่มีความพร้อมการปลูกกัญชาเพ่ือการแพทย์ ในวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี และก าลังขอขึ้นทะเบียนให้หมอพ้ืนบ้าน ของอ าเภอ  
กุดบาก 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๖ การด าเนินงาน  DATA cloud อ าเภอน าร่อง กุสุมาลย์ จะขยายไปทุกๆ อ าเภอเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๗ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะท างานด้านบุคลากร ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร เรื่องการลาไปฝึกอบรมภายในประเทศ ปี 2563 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 
 



๓ 
 

๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 
  ฝ่ายบริหาร  

    - 
  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  ๑. การปรับปรุงโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ NHSO UCAuthentication 4.0 
   ๒. การเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภานรัฐ 
  ๓. แผนการตรวจสอบภายในของ สสอ.และ สสจ. 
   ๔. การออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุซ ารุด 
  ๕. แผนการออกนิเทศ คปสอ.1/63 ของ  สสจ. 

 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ 
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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

 
 


