
 

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ 

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมต้นบาก 

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

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม 
- สวดมนต์ไหว้พระ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จากการประชุมที่ว่าการอ าเภอ 
 ขอขอบคุณบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้การสนับสนุน 
   ๑.๑ งดเหล้า เข้าวัด ฟังธรรม “พุทธศาสน์ ฮุ่งเฮือง เมืองธรรมะกุดบาก” ในวันอังคาร     
ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดป่าคูณค าวิปัสสนา 

ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
     ๑.๒ งานธรรมะสัญจร จังหวัดสกลนคร วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านหนองสะไน ต.

นาม่อง อ าเภอกุดบาก  
ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
     ๑.๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
     ๑.๔ งานกีฬาร่มไทรวิทยา วันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทาง อบจ.สกลนคร จัดโดย ใช้

สถานที่ รร.ร่มไทรวิทยา  
ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
    

 

  ๒. เรื่องแจ้งจากที่ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/กลุ่มงาน สสจ.สน./สสอ.กุดบาก 
 ๒.๑ งาน MCH จังหวัดสกลนคร พบว่า มีแม่และลูกตาย ๒ case จึงขอให้ทุกแห่งด าเนินการดูและ 
Case high risk และcase low risk อย่างระเอียดรอบคอบ ด าเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในชุมชน มีการ
ประชุมคณะกรรมการบ่อยๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเกิดความตระหนัก เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา
และวางแนวทางป้องกัน 
     ที่ประชุม ………………………………………………………….………………….……………………………………………… 
 ๒.๒ สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ประจ าเดือน  มกราคม 2563 – 25 สิงหาคม 
2563  อัตราป่วยตาย 0.07 ต่อแสนประชากร จังหวัดสกลนคร เป็น Best Practice ของเขต 8 

แต่ในส่วนแต่ละอ าเภอ พบว่า ๑.อ าเภอสว่างแดนดิน 87(57.43) ๒.อ าเภอกุดบาก ๑8(54.42)   
3.อ าเภอเจริญศิลป์ 24(53.10) และพบผู้ป่วยยืนยัน ไข้ปวดข้อยุงลายเพ่ิมขึ้นในจังหวัดสกลนคร จึงขอให้ 
รพ.สต.ทุกแห่ง/รพ. ด าเนินการป้องกันปฏิบัติงานเชิงรุกในชุมชน มาตรการ 3 ก. (เก็บน้ า เก็บบ้าน เก็บขยะ) 
เพ่ือให้ ค่า HI CI =๐ พร้อมกับ มาตรการทางสังคม เช่นการประชุมประชาคมในทุกหมู่บ้าน ท าข้อตกลงกับ
ทุกหลังคาเรือน รณรงค์ร่วมกับจิตอาสา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกสัปดาห์ ตรวจค้นหา
ร่วมกับ อสม.ในชุมชนหากตรวจพบ โดยด าเนินมาตรการควบคุมป้องกันโรค ๓-๑-๒ ร่วมกับมาตรการเสริม 
7-14-21-28  

ทีป่ระชุม ………………………………………………..…………………………………..……………………………………… 



๒ 
 

๒.๓ มาตรการการป้องกัน COVID-19 ให้เตรียมความพร้อมการป้องกันการระบาดรอบที่ ๒ โดย
เฉาะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในพ้ืนที่ ให้ผู้น าชุมชน อสม. ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ หากเข้ามาในพ้ืนที่ให้
ต ารวจหรือฝ่ายปกครองด าเนินการจับกุมและตรวจทาง Lab. ในวันแรก ซึ่ง จนท.สามารถเบิกค่าตอบแทน
เป็น case PUI  
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 ๒.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การบรรจุเป็นข้าราชการ กลุ่มที่ ๓ ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. คาด
ว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2563 
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
   ๒.๕ การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการของ CUP กุดบาก ปีงบประมาณ 2564 ให้เริ่มด าเนินการ   
  ที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
๓. เรื่องแจ้งจากฝ่ายของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

  ฝ่ายบริหาร  
    - ขอแสดงความยินดีกับ นายครศิต ขอเหนี่ยวกลาง แพทย์แผนไทย ประจ า รพ.สต.บ้านกลาง 
ที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการ ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 

  ฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ไชยทองพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ๑. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจคักกรองผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพบิัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒. การแสดงความจ านงลงศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในประเทศ 
  ๓. บริจาคโลหิตอ าเภอกุดบาก วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 

  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นายกริชศิวะโรจน์ รัตนากรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  -  
 

 งานสุขภาพภาคประชาชน 
 -  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
                       - รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องติดตามรายงานการประชุม  
                       -  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
       - การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน  ๆ  

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

 
 


