รายงานการประชุมประจาเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
***************************************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นายสมหวัง
อิฐรัตน์
๒.นางบุษบา
เล่าเรื่อง
๓.นางทองม้วน
สิมมา
๔.นางจรัสศรี
ถิ่นทัพไทย
๕.นายกิตติพงษ์
อิ่มจิตร
๖.นายบัญชี
ยังมี
๗.นางสาวสุมณฑา
คงทน
๘.นางจตุพร
ล้าประเสริฐ
๙.นางทองวดี
สุวรรณลา
๑๐.นางดาวแจ้ง
กากแก้ว
๑๑.นายชัน
โพยมแจ่ม
๑๒.นางสาวศศิธร
ชุ่มเสนา
๑๓.นายสุวพันธ์
ทันแก้ว
๑๔.นายอัครพงษ์
แก้วยศ
๑๕.นางจุฑารัตน์
จาปาทอง
๑๖.นางสาววรรณิศา พูดเพราะ
๑๗.นางสาวเบญจวรรณ ไทยสุรินทร์
๑๘.นางชนกพร
สังข์สาลี
๑๙.นางเนตรดาว
ควรคง
๒๐.นายบรรจง
ควรคง
๒๑.นางศุภวารี
อินทร์งาม
๒๒.นางลัดดาหอม
พันธุวัฒนา
๒๓.นางสาวธัญรดา
ครึ่งมี
๒๔.นายวิษณุรักษ์
ศรีทอง
๒๕.นางดาวรรณ
ประสมุทร
๒๖.นางสาวติณณา
แสงดา
๒๗.นางสาวพิสมัย
บุญมี
๒๘.นางสาวปิยนันท์ จาปาทอง
๒๙.นายคาพอง
มั่นจิต
๓๐.นายอุกฤษฎ์
สีหาเพชร
๓๑.นางสาวรัตนาพร ลอยทะเล

สาธารณสุขอาเภอท่าตูม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพ

๓๒.นายประกอบ
๓๓.นางศันสนีย์
๓๔.นายบุญเลิศ
๓๕.นายจารุวฒ
ั น์
๓๖.นางสาวนลิน
๓๗.นางสาวสุพรรณีย์
๓๘. นางสาวสุชาดา
๓๙.นายธนวรรธน์
๔๐.นางสาวภควดี
๔๑.นางลัดดา
๔๒.นายภพธรรม
๔๓.นางสาวจันจิรา
๔๔.นายชานิ
๔๕.นายธนภัทร
๔๖.นางดาวรรณ
๔๗.นางสาวมธุริน
๔๘.นางจีรนันท์
๔๙.นางแสงจันทร์
๕๐.นางสุประภา
๕๑.นางสาวจรรยา

สุขบรรเทิง
ไชยสัตย์
อินทร์งาม
สาแก้ว
ผลจันทร์
สาระพันธ์
ศาลางาม
สุขุมพันธ์พิพัฒนา
ชมวิจิตร
ภู่แต่ง
สุขสนิท
เสาทอง
ถือชาติ
ประสมุทร
ประสมุทร
มาลีหวล
สานันท์
ชัยงาม
วงศ์ชานนท์
ศาลางาม

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑.นางอวยพร
พิศเพ็ง
๒.นางสาวสายเพชร ทีงาม
๓.นางบุหลัน
ซ่อนกลิ่น
๔.นางอรอนงค์
กระแสโสม
๕.นางเกษร
ชุ่มมาก
๖.นางสาวชรินดา
จาปาทอง
๗.นางสาวจิตตาภรณ์ หาญเสมอ
๘.นายอชิรวัฒน์
กว้างขวาง
๙.นายนนท์ธวัฒน์
ยอดอินทร์
๑๐.นางจันทร์เพ็ญ นาคแสง
๑๑.นางลฎาภา
ศรีฤทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พนักงานสุขภาพชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัตงิ าน

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
แพทย์แผนไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผ่อน
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
โดย นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอาเภอท่าตูม ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
- ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันทางาน ทาให้ได้ผลงานอันดับ ๒ ของจังหวัด
- แผนการเงินปีงบ ๖๓ (มอบ ผช.บุษบา ชี้แจง)
- นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เน้น
เกษตรอินทรีย์ งานคุ้มครองผูบ้ ริโภค
เรื่องที่ ๑ เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๑ ในปีงบประมาณ ๖๓ อยากให้เกิดความสุขในการทางาน
๑.๒ การปฏิบัตงิ านในพื้นที่ การอยู่เวรยามสถานทีร่ าชการ
๑.๓ การออกติดตาม เยี่ยมที่ รพ.สต.ในสังกัด
๑.๔ การอนุมัติต่างๆขอความกรุณาให้เชื่อฟังในสิ่งที่แนะนาไป
๑.๕ นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ย้ายไปดารง
ตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
๑.๖ นายแพทย์โสภณ มุธุสิทธิ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี ย้ายมาประจาที่ศูนย์แพทย์กระโพ
๑.๗ งานกฐินสามัคคีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ทอดถวาย ณ วัดป่าสามัคคีธรรม หมู่ ๕
บ้านจารย์ ตาบลอาโพน อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เชิญชวนร่วมทาบุญ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.surinpho.go.th/ ไปที่ ระบบงาน สสจ. หัวข้อประชุมประจาเดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ
เรื่องที่ ๒. เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอท่าตูม ประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
๒.๑ การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งใหม่
(1) นายวัชรพงศ์ ดีเสมอ ตาแหน่ง ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ) หัวหน้า
กลุ่ม-ทะเบียนและบัตร ที่ทาการปกครองอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้น
ไป
(2) นายหมวดเอกเฉลิมพันธ์ ยศเมฆ ตาแหน่ง ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
พิเศษ) ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ ณ ที่ทาการปกครองอาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 16
กันยายน 2562 เป็นต้นไป
(3) พันจ่าเอกนพรัตน์ พรมแตง ตาแหน่ง ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ) ย้าย
ไปดารงตาแหน่งใหม่ ณ ที่ทาการปกครองอาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562
เป็นต้นไป
(4) พันจ่าอากาศเอกวิทูนร์ ยอแซ ตาแหน่งปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ย้าย
มาจาก ที่ที่ที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

๒.๒ กิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมา
1) วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
- ประชุมประจาเดือนคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประธาน
คณะกรรมการต่างๆ ประจาเดือนกันยายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์
- ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
2) วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562
- เปิดโครงการงานมหกรรมของดี วิถีเมืองแก ประจาปี 2562 ณ เทศบาลตาบลเมืองแก
ตาบลเมืองแก อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- การประกวดผ้าไหมลายเอกลักษณ์อาเภอท่าตูมโดยองค์กรสตรี ห้องประชุมสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
3) วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
(อ.บ.ก.) ส่วนอาเภอท่าตูม ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- ประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง กิ่ง กาชาดอาเภอท่ าตูม ณ ห้องประชุม ที่ว่าการ
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- เป็น ประธานในงานมุ ทิ ตาจิต ข้า ราชการครู เ ครือข่ ายโรงเรีย นท่ าตู ม 4 ณ อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฏร์วิทยาคาร) ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
4) วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
- เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายใน “คชสารเทศบาลท่าตูมเกมส์” ครั้งที่ 12 ณ สนามฟุต
ซอลเทศบาลตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุ
ราชการ
ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
5) วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
- ประชุมการดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาทุ่งกุ ลาร้องไห้ ณ ห้องประชุม
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6) วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
- เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมินิทวีโชค และโครงการตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ณ
บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าตูม
- ประชุมการดาเนินงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจาปี 2562 ณ ห้องประชุมศรี
ณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
7) วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562
- กิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านโสมน หมู่ที่ 14ตาบลบัวโคก อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอก
แหล่งน้าสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
8) วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
- โครงการอาเภอ...ยิม้ เคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบ้านกระสัง หมู่ที่ 4
ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

9) วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562
- ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ณ โดม
อเนกประสงค์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
10) วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562
- ร่วมมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลพรมเทพ ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลพรมเทพ ตาบลพรมเทพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
11) วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2562
- การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารการภาครัฐ ณ โรงแรมสเปลนดิด แอท เขาใหญ่
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
12) วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562
- เป็ นประธานในพิ ธี ฌ าปณกิ จ ศพนางริน ดา ผงทวี ตาแหน่ง ผู้ช่ว ยผู้ ใหญ่ บ้าน ฝ่า ย
ปกครอง หมู่ที่ 9 ตาบลโพนครก ณ เมรุวัดจาปาสะเอิง ตาบลโพนครก อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
13) วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562
- ร่วมพิธีอาลาตาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดสุรินทร์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
14) วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562
- พิ ธีท าบุญ เลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเปิดที่ ท าการอาคารกองร้อยอาสารัก ษาดินแดน
อาเภอท่าตูม ที่ 11 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อาเภอท่าตูม ที่ 11 หลังใหม่
- ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผอ.บุญขาน โทขันธ์ ณ หอประชุม
โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
15) วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
- งานมหกรรมสุขภาพอาเภอท่าตูม ณ หอประชุมอาเภอท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์
- ร่วมนมัสการเจ้าคณะอาเภอท่าตูม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง
บ้านปรีง หมู่ที่ 11 ตาบลบะ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และร่วมนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่ามหานครธรรม ณ
วัดป่ามหานครธรรม หมู่ที่ 11 ตาบลบัวโคก อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
16) วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
- ประชุม นายอาเภอ หัวหน้าส่ว นราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิส าหกิจ สัง กัด
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2562 ประจาเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัดสุรินทร์
- ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอาเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ครั้งที่ 9/2562 ประจาเดือน กันยายน 2562 ณ ห้อง
รัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
17) วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
- พิธีแซนโฏนตา ณ ที่ว่าการอาเภอท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
- ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ผู้อานวยการและข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านท่าศิลา ณ บ้านวิภาดา หมู่ที่ 5 บ้านบ้านท่าศิลา ตาบลเมืองแก อาเภอท่าตูม จั งหวัดสุรินทร์
- ประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยพิบัติ (กชภอ.) อาเภอท่าตูม ณ ห้อง
ประชุมที่ว่าการอาเภอท่าตูม (ชั้น 2) อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
18) วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
- ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

- ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของคณะผู้แทน
ประธานรัฐสภา ณ โรงเรียนบ้านจอมพระ ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
๒.๓ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้า ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
ประจาปี 2562 : ปกครองอาเภอ
การมาร่วมในพิธีโดยปกติ ถ้าไม่มาร่วมงานถือว่าขาดความจงรักภักดี ต้องถึงขั้นตัดเงินเดือนได้เลย
๒.๔ การจัดงานวันปิยมหาราช ประจาปี 2562 : ปกครองอาเภอ
ด้วยอาเภอท่าตูม กาหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทร-มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕62 ณ สนาม
หน้าที่ว่าการอาเภอท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีกิจกรรม ดังนี้
1) พิธีวางพวงมาลาและเครื่องราชสักการะ
2) การราบวงสรวง
๓) ตักบาตร
๒.๕ การทอดกฐินสามัคคีอาเภอท่าตูม ประจาปี 2562 : ปกครองอาเภอ
ด้วยอ าเภอท่ าตูม ร่วมกั บ คณะสงฆ์ คณะข้าราชการทุ ก หน่วยงาน พนัก งานรัฐวิส าหกิ จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สถานศึกษา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวอาเภอท่า
ตูม ร่วมกันจัดงานทอดกฐินสามัคคีอาเภอท่าตูม ประจาปี 2562 ขึ้น โดยกาหนดตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณตลาด
สดเทศบาลตาบลท่ าตูม ในวันที่ 18-22 ตุล าคม 2562 และทอดถวายในวันอัง คาร ที่ 22 ตุลาคม
2562 ณ วัดสว่างอารมณ์บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 ตาบลบะ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
๒.๖ การจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ปกครองอาเภอ
วันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้เทศบาลตาบลท่าตูมจัด ถือว่าเป็นงานประเพณีจังหวัด
๒.๗ สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าตูม :
สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าตูม ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูม เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขได้กัด
คน 1 ราย ชื่อ เด็กชายชานน จาปาทอง ซึ่งเป็นสุนัขของ นางสังวาล สิงห์จันทร์ บ้านตาเป็ก บ้านเลขที่ 14
หมู่ที่ 9 ตาบลบะ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้ตัดหัวสุนัขส่งชันสูตรทางห้องปฏิบัติการพบว่าสุนัขเป็นโรค
พิษสุนัขบ้า
๒.๘ สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าตูม :
(1) สรุปสถานการณ์โรคประจาเดือนกันยายน 2562
โรค
ป่วย
อัตราป่วย/แสนประชากร
อุจจาระร่วง
68
76.59
ไข้หวัดใหญ่
32
36.04
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
26
29.29
มือ เท้า ปาก
19
21.4
สครับไทฟัส
16
18.02
อาหารเป็นพิษ
16
18.02
ตาแดง
13
14.64
ปอดบวม
10
11.26
ไข้เลือดออก
8
9.01
สุกใส
4
4.51

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
(2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
1) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) พบผู้ป่วย
93,007 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 140.04 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 98 ราย คิดเป็นอัตรา
ตาย 0.15
2) สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 จากโปรแกรม
506) สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 2,529 ราย คิดเป็นอัตราป่วย
181.29 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่อาเภอกาบเชิง และอาเภอศีขรภูมิ อัตราป่วยต่อแสน
ประชากรเท่ากับ 0.07
3) สถานการณ์โ รคไข้เ ลือดออกอาเภอท่ าตูม นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 25
กันยายน 2562 โรงพยาบาลท่าตูม ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก จานวนทั้งสิ้น 222 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 250.05 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 26 ราย
ในเขตองค์การบริหารตาบลเท่ากับ 196 ราย และไม่ทราบเขต เท่ากับ 0 ราย พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจานวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเท่ากับร้อยละ 88.29
ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ 11.71 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ 12 ราย
โรงพยาบาลชุมชน เท่ากั บ 204 ราย คลินิก โรงพยาบาลเอกชน เท่ากั บ 6 ราย ตาบลที่มี อัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุดคือ ตาบลหนองบัว อัตราป่วยเท่ากับ 1,300.02 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
ตาบลท่าตูม, ตาบลกระโพ, ตาบลหนองเมธี, ตาบลเมืองแก, ตาบลบะ, ตาบลบัวโคก, ตาบลทุ่งกุลา, ตาบล
พรมเทพ และตาบลโพนครก
(๓) เตือนประชาชน ระวังโรคที่มาหลังน้าลด
กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้าท่วม และภัยสุขภาพที่มาหลังน้า
ลด เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และปอด
บวม ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ สัตว์แมลงที่มีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึงต้อง
ระวังการจมน้า เตือนประชาชนควรดื่มน้าสะอาด อย่าทิ้งขยะหรือขับถ่ายลงน้า อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเลนน้า
โดยลาพังเพราะอาจจมน้าเสียชีวิต หากจาเป็นต้องเดินลุยน้าเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูท ทุกครั้ง เพื่อ
ป้องกันโรคที่มักเกิดตามมากับน้าท่วม
เตือนประชาชน ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดพายุฝน และน้าท่วมฉับพลัน เมื่อพายุผ่านพ้นไป
ได้เกิดโรคและภัยสุขภาพในช่วงหลังน้าลด ได้แก่
1. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม
2. กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้า คือ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง และ
3. กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้าท่วม คือ โรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก น้ากัด
เท้า ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ ไฟฟ้าซ็อต สัตว์แมลงมีพิษกัดต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น รวมถึง
ต้องระวังการจมน้าด้วย
ขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิดจากภัยสุขภาพที่ต้อง
ระมัดระวังในช่วงหลังน้าลด ระวังอย่าทิ้งขยะทุกชนิด หรือขับถ่ายของเสียลงน้าท่วมขัง โดยให้ทิ้งขยะหรือสิง
ปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้า อย่าปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้าโดยลาพัง เพราะเด็กอาจจมน้าและช่วยเหลือไม่ทัน หรือถูก
สัตว์มีพิษที่หนีน้ามากัด ต่อยได้ หากน้าท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าไปในตา ให้ใช้น้าสะอาดล้าง
หน้าและดวงตาให้สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ร้อน สะอาด เพื่อ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรค
อุจจาระร่วง และหากจาเป็นต้องเดินลุยน้าเป็นเวลานาน ควรใส่รองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคที่มักเกิด

ตามมากับน้าท่วม รีบทาความสะอาดร่างกายด้วยน้าสะอาดและเช็คให้แห้งทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว
การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เดือนกันยายน วันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๒
มติที่ประชุม : รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
๑. นางบุษบา เล่าเรื่อง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ผูช้ ่วยสาธารณสุขอาเภอฝ่ายบริหาร
ทั่วไป แจ้งเพื่อทราบดังนี้
- การทาแผนจัดหาพัสดุประจาปี
- แผนการใช้เงินบารุง ขอเป็นไฟล์ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดส่งให้จังหวัดตรวจสอบ
หากถูกต้องให้สง่ เอกสารมาภายใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. นายสุวพันธ์ ทันแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข แจ้งเพื่อทราบดังนี้
- งานทันตกรรม
- งานวัคซีนเด็กจมน้า
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นางสาวชลธิสา จันทร์ดา
นายสมหวัง อิฐรัตน์

นายสมหวัง อิฐรัตน์
สาธารณสุขอาเภอท่าตูม

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

