
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 

ครั้งที่  8/2561 
วันที่  3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. 

ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ผู้มาประชุม   

1. นายประภาส  วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  
2. นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง รักษาการในต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นางนภาพร  เกรียติด ารง แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 
4. นายอาคม กินาวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
5. นายอภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
6. นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
7. นายสมาน  พรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
8. นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
9. นายทนงศักดิ์  พลอาษา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
10. นายปริญญา  ดวงศรี  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
11. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
12. นายประเทือง  ค าภานันต์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
13. นายยงยุทธ  สุพล  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
14. นางรัชนีกรณ์  มาศพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
15. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 
17. นายถริพุทธิ  เฉลิมเกียรติสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 
18. นางสาวบุศนี  มุจรินทร์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
19. นายปัณณธร  เลิศเอกธรรม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
20. นายสุเมธ แสงอ่อน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
21. นายสมศักดิ์  หอมชื่น  สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
22. นายเสถียร  บัวเขียว  สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
23. นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ์ สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
24. นายทศพงษ์  บุญพุฒ  สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
25. นายอภิศักดิ์  อินทร์บุตร  สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 
26. นางสมสมัย  โคตรชุม  แทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
27. นายอภิชาติ  วุฒิเสลา  แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางอัญชลี  หน่อแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (ติดราชการ) 
2. นายสราวุธ  เสียงหวาน ศูนย์ควบคุมโรคท่ีน าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร (ติดราชการ) 
3. นายไพรัช  วัชรกุลธรไทย ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ (ติดราชการ) 
4. นายไกรวุฒิ  บุตตะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างสุขภาพ (ติดราชการ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมร  ไชโยธา  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.พนา 
2. นายทวีฤทธิ์  โลจรัส  ผช.สสอ.(ด้านบริหาร) สสอ.ชานุมาน 
3. นายสมเกียรติ  ธรรมสาร ผช.สสอ.(ด้านวิชาการ) สสอ.หัวตะพาน 
4. นายประวุฒิ  พุทธิขิน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
5. นางสาวอินทิรา  อมรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.อ านาจเจริญ 
6. นางเกศรินทร์  พรหมภา ผอ.รพ.สต.หัวตะพาน 
7. นายไพบูลย์  เจริญวงศ์ ผอ.รพ.สต.ค าโพน 
8. นายโกเวท  ทองเทพ  ผอ.รพ.สต.อุ่มยาง 
9. นางเพลินจิต  ขันแก้ว  ผอ.รพ.สต.โนนโพธิ์ 
10. นายทรงศิลป์  ซึ่งเสน  ผอ.รพ.สต.ห้วยฆอ้ง 
11. นายกมล  แพงจ่าย  ผอ.รพ.สต.หนองคู 
12. นายณัฐวัชต์  พันธ์ศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.หัวตะพาน 
13. นายอารีนันท์  ศรีสุวรรณ์ นายช่างโยธาช านาญงาน 
14. นางสาววิลาวัณย์  ศรีพรหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
15. นายนคเรศ  ชัยศิริ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
16. นายนัฐวุฒิ  พัวพิทยาเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
17. นางสาวชญานิศา  นารีวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
18. นางสาวสุวนิตย์  ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
เมื่อครบองค์ประชุม  นพ.ประภาส  วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุม       

ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ขอให้ทุกกลุ่มงาน/คปสอ.สรุปผลงานรวมน าเสนอในวาระการประชุม น าเสนอแห่งละ 
3-5 นาทีประเด็นที่ควรน าเสนอ 

1) เรียนรู้ความผิดพลาด (How to win) 
2) ต่อยอดความส าเร็จ (Good to Excellent) 
3) ปรับทิศทาง/วิธีการท างานอย่างไร (The way to go) 
4) Teamwork จะพัฒนาอย่างไร (Competency & Innovation) 

มติที่ประชุม   -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561  
   ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม จ านวน 40 หน้า แล้วไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
มติที่ประชุม   -รับรอง 
  

Report0108.docx.pdf
Report0108.docx.pdf
Report0108.docx.pdf
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม –ไม่มี-   
มติที่ประชุม   - ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพื่อทราบ 
    4.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    4.1.1 แจ้งแนวทางการจัดสรรงบค่าเสื่อมปี 2562 รายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
1. วงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 

 
 

2. ตารางจัดสรรวงเงิน 70% ระดับ CUP 
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3. การบริหารงบค่าเสื่อม 70% 
- จัดสรรตามความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องบริการ /ห้อง ER  
- จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ทดแทนของเดิมที่ช ารุด ฯลฯ 

 
4. การบริหารงบค่าเสื่อม 20% (6,783,784.35 บาท) 

- งบพัฒนาบุคลากรและเพ่ือการใช้ คู่มือ รพ.สต./ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อ าเภอ คปสอ.ละ 200,000 บาท  
7 แห่ง เป็นเงิน 1,400,000 บาท 

- ซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. อ าเภอละ 1 แห่ง ยกเว้น อ าเภอเมือง 2 แห่ง                             
รวม 8 แห่งๆละ 100,000 บาท  เป็นเงิน 800,000 บาท 

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์โซนใต้ ฝาก รพ.ลืออ านาจ  200,000 บาท 
- จัดท าแผนยุทธศาสตร์โซนเหนือ ฝาก รพ.เสนางคนิคม 200,000 บาท 
- งบประกวด รพ.สต.ติดดาว (รพ.สต.ลือ สสอ.ปทุมราชวงศา) แห่งละ 200,000 บาท 
- รถพยาบาล รพ.หัวตะพาน จ านวน 2,400,000 บาท 
- จัดสรรให้ รพช.5 แห่งๆละ 300,000 บาท รพ.ลืออ านาจ ได้เพ่ิม 83,784.35 บาท 

 
5. การบริหารงบค่าเสื่อม 10% (3,391,892.17 บาท) 

- รอนโยบายจากเขต 10 

มติที่ประชุม   - ทราบ 
 

    4.2 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  -ไม่มี- 
    4.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) -ไม่มี- 
    4.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                                   แจ้งรายละเอียดจาการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
                                    4.4.1 โครงการท าบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือนประจ าปีงบประมาณ 2561 
ครั้งที่ 12 ก าหนดจัดในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 06.00 – 07.30 น. จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานจากเดิม ณ 
บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) เปลี่ยนเป็น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง
จังหวัดอ านาจเจริญ (พระภิกษุ – สามเณร รวม 67 รูป) และขอเชิญร่วมท าบุญตักบาตรอาหารแห้ง/ภัตตาหารพร้อมฉัน 
                                    4.4.2 ห้ามออกก าลังกายบริเวณศาลจังหวัดอ านาจเจริญ 
                                    4.4.3 รณรงค์ให้ใส่ เสื้อผ้าขิตลายขอเอ้ือ ทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์จังหวัด
อ านาจเจริญ 
                                    4.4.5 การจัดกรอบอัตราก าลัง กรอบใหม่มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
 
 
    4.5 นิคมอ านาจเจริญ/ ศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร –ไม่มี- 
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    4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
      ปีงบประมาณ 2561 จากข้อมูลงานที่ผ่านมา พบว่า 

                                          4.6.1 ร้อยละโรงพยาบาลที่ใช้ยาสมเหตุผล (RDU) เป้าหมาย RDU ขั้นที่ 1 ≥80%   
RDU ขั้น 2 ≥20% ผลด าเนินงาน RDU ขั้นที่ 1   100 % 
                                          - RDU ขั้นที่ 2 57.14 % (ผ่านมี รพ.พนา รพ.ปทุมราชฯ รพ.ชานุมาน รพ.ลืออ านาจ) 
                                          - RDU ขั้นที่ 3 14,29 % (ผ่านมี รพ.ปทุมราชวงศา) 
                               เรียนรู้ความผิดพลาด 
                     1.ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนและโรคท้องร่วง
เฉียบพลัน ยังไม่ครอบคลุมผู้สั่งใช้ทุกคนใน รพ.สต 
                     2.บุคลากรทางการแพทย์ขาดความมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
                     3.ยังพบความไม่ถูกต้องของการลงข้อมูลรหัสโรคและรหัสยาในข้อมูล 43 แฟ้ม 
                     4.การใช้ค าสั่งในการประมวลผลยังไม่สามารถคัดกรอง criteria ที่ไม่ต้องการออกได้ 
เช่นคัดกรองแผลสดไม่เกิน 6 ชม. 
                               ต่อยอดความส าเร็จ 
                      - RDU ขั้นที่ 2  เพ่ิมในส่วน รพ.ที่ยังไม่ผ่าน และโอกาสพัฒนาในสว่น รพ.อ านาจเจริญ 
                               ปรับทิศทาง/วิธีการท างาน 
                     1. ให้มีโปรแกรมที่สามารถน ามาปรับใช้กับโปรแกรมเดิมของแต่ละ รพ. เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาฯ 

                   2. การรายงานข้อมูลประเด็นการใช้ Glibenclamide ใน DM. สูงอายุ/ไตระดับ 3  
ไม่ควรใช้รายไตรมาสสะสม 
                     3.มีการน าข้อมูลภาพรวมประเทศมาวเิคราะห์เพ่ือหาค่าเกณฑ์มาตรฐานและหาสาเหตุของปัญหา 
                              Teamwork จะพัฒนาอย่างไร 
                     1.บูรณาการงาน RDU สาขา 15 ร่วมกับ Service Plan สาขาอ่ืน  ๆทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง 
                     2.บูรณาการโดยเน้นกิจกรรมการด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอเพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการระบบยาที่ดี 
                     3.บูรณาการร่วมกับ รพ.สต ติดดาว และเภสัชกรรมปฐมภูมิ จัดกิจกรรม work shop 
RDU ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ยาในชุมชน โดยเน้นเป้าหมาย บ้าน วัด รร. 

       4.6.2 ร้อยละการจัดซื้อร่วมยา และเวชภัณฑ์ไม่ช่ยา ≥ 25% 
                             ผลการด าเนินงาน  ซื้อร่วมยา  43.47 %   เวชภัณฑ์ฯ  19.02 % ทั้งหมด 33.5 % 
                             เรียนรู้     1.ความรู้และทักษะการบริหารการจัดซื้อร่วมยังไม่เพียงพอ 
                                2.ปัญหาการจัดซื้อจากบริษัทคู่สัญญา 
                                3.ความล่าช้าในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด 
                             วิธีการท างานและการพัฒนา 
                    1.วางแผนการจัดซื้อร่วมตั้งแต่ต้นปีงบฯ   
                    2.รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาการจัดซื้อจาก บ.คู่สัญญา ส าหรับใช้เลือกในปีต่อไป 

                  3.จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการการจัดซื้อร่วม 
                                      4.6.3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ร้อยละ 75  
และระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน FDA Guard ปี 2561  
                            ผลด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย ร้อยละ 99.54   
                                    ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน FDA Guard ปี 2561 ได้ระดับ 5 
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        เรียนรู้ความผิดพลาด 
                 1.ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                 2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการตรวจ เก็บตัวอย่าง ประเมิน รวมทั้งการพัฒนาใน
รูปแบบองค์รวม อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 3.อุปกรณ์ เครื่องมือ ชุดทดสอบไม่พอเพียง ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
                          ต่อยอดความส าเร็จ 
                 ควรเพิ่มการเฝ้าระวังในการโฆษณาทางสื่อประเภทต่างๆ และก ากับ ดูแล อย่างต่อเนื่อง 
                          ปรับทิศทาง/วิธีการท างาน 
                1.ควรมีการจัดประชุมวางแผน ประชุมหารือ ร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมายและทิศทาง
ด าเนินงาน 

              2.สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
                          Teamwork จะพัฒนาอย่างไร 

              1.บูรณาการงานกับงานที่เก่ียวข้อง เช่น รพ.สต ติดดาว และเภสัชกรรมปฐมภูมิ และ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น อบต. เทศบาล 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
 
    4.7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4.7.1 การควบคุมภายใน   
          - ไม่คลอบคลุมทุกงาน   
          - ผู้ประเมินคนเดียว  ควรเป็นคณะกรรมการ 
                      แนวทางแก้ไข 
                             - กระตุ้นให้ทุกกลุ่มงาน งาน มีการวางระบบควบคุมภายใน และมีการประเมินการควบคุมภายใน 
                                    4.7.2 การตรวจสอบภายใน 
                             - หนว่ยรับตรวจไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ภายในเวลาที่ก าหนด 
                     แนวทางแก้ไข 
                             - เร่งรดัให้ด าเนินการ (เป็นลายลักษณ์อักษร และในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน) 
                             - รางวัล / บทลงโทษ 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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    4.8 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
 
    4.9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
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แนวทางการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.จังหวัดอ านาจเจริญ  100 ปี หมออนามัย 

1. ทุก รพ.สต.ที่ได้รับจัดสรรให้ ส่ง(เจ้าหน้าที่) ผู้รับผิดชอบ แต่ละแห่ง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ แต่ละอ าเภอ 
พร้อมน าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาเพ่ือลงระบบจัดซื้อจัดจ้าง(EGP) ( เพ่ือลดข้อผิดพลาด เกิดความรวดเร็ว) 
 2. ก าหนดการประชุม 

(วันที่ 4  กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมดอกจาน รวมทั้งหมด 60 แห่ง  แบ่งออกเป็นดังนี้ 
เวลา 09.00-12.00 น.(ช่วงเช้า) 36 แห่ง  1) สสอ.ชานุมาน  จ านวน 9 แห่ง 

2) สสอ.หัวตะพาน จ านวน 11 แห่ง 
3) สสอ.ลืออ านาจ จ านวน 8 แห่ง 
4) สสอ.เสนางคนิคม จ านวน 8 แห่ง 

เวลา 13.00-16.30 น.(ช่วงบ่าย) 24 แห่ง  1) สสอ.เมืองฯ   จ านวน 23 แห่ง 
2) สสอ.พนา  จ านวน 1 แห่ง 

(วันที่ 5 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมเล็กชั้นที่ 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (เก็บตก รพ.สต.ที่ไม่
สามารถลงในระบบเสร็จเรียบร้อยวันที่ 4 กย.61) 

3. ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ช่วยดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทตลอดเวลาการลงระบบฯ 
4. ให้รพ.สต.น าเอกสารประกอบการด าเนินงานลงระบบ (EGP) และขอให้สรรหาผู้รับจ้างที่เคยรับจ้างกับ    

รพ.สต.ที่มีฐานข้อมูลผู้ขายในระบบ (EGP) (เพ่ือลดขั้นตอนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ และเพ่ือตรวจสอบก่อนที่
จะจัดท าใบสั่งซื้อ(PO)ในระบบการเบิกจ่าย GFMIS) 
    4.1 เอกสารของผู้รับจ้างจะต้องเตรียมมาพร้อม ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชนหรือนิติบุคคลพร้อมส าเนาถูกต้อง, 
ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารฯย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน (ที่มีการเดินบัญชี) พร้อมส าเนาถูกต้อง 
    4.2 เอกสารของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เบอร์
โทรศัพท์ (กรณีท่ีไม่เคยลงข้อมูลในระบบ EGP)  

5. ราคากลางท้องถิ่น ได้ก าหนดเป็นเงิน 36,700 บาท และขอให้จัดจ้างในวงเงินงบประมาณจัดสรร 35,000 
บาท (ส่วนรายละเอียดแบบแปลนจังหวัดจะเตรียมข้อมูลให้) 
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6. การจัดท าใบสั่งซื้อ(PO)ในระบบการเบิกจ่าย GFMIS มีก าหนดให้แล้วเสร็จอย่างช้า ในวันที่ 14 กันยายน 
2561 เพ่ือจะได้รวบรวมแจ้ง สป.กันเงินงบประมาณเพ่ือขยายการเบิกจ่ายภายใน 20 กันยายน 2561 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
 

4.10 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     เรียนรู้ความผิดพลาด(How to win)  : การจัดท าแผนเงินบ ารุง รพ.สต.  

- ส่งแผนลา่ช้าสง่ไม่ทันตามก าหนด การประมาณการและการปรับแผนครึ่งปีไม่สอดคล้องกับผลการด าเนนิงาน 
- ขาดการควบคุมก ากับผลการด าเนนิงาน ใหเ้ป็นไปตามแผน คือ มีผลต่างของแผนและผล ทั้งรายได้และ

ค่าใช้จ่าย ± เกินร้อยละ 5  
- การส่งรายงานไม่ตรงตามที่ก าหนด 

    ต่อยอดความส าเร็จ(Good to Excellent) : การจัดท าแผนเงินบ ารุง รพ.สต.  
- มีกระบวนการจัดท าแผนเงินบ ารุง รพ.สต. ที่ชัดเจน 
- มีระบบก ากับติดตาม 
- ก าหนดเป็นคะแนนในการ Ranking 

    ปรับทิศทาง/วิธีการท างานอย่างไร (The way to go) 
1. โดยวางระบบและก าหนดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สามารถติดตามควบคุมก ากับได้ 

สอดคล้องกับนโยบาย “SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวท้าวติดดิน” โดยเฉพาะ 
Smart รพ.สต. 

2. Smart สสอ. เพิ่ม M&E 
    Teamwork จะพัฒนาอย่างไร(Competency & Innovation) 

1. มอบนโยบายโดย นพ.สสจ.อจ. เพื่อจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวัดผลง 
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง(Competitive Benchmarking) ประเด็นการส่งรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและการหา
รายได้เพ่ิมขึ้นนอกจากงบ UC รอบ 12 เดือน มอบรางวัลเป็นเงินเฉลี่ยคืนในส่วนของการเลื่อนขั้นเงินเดือนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และใบประกาศเชิดชูเกียรติ 
                     2. สร้างทีมน าโดยสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับอ าเภอและ รพ.สต. 
                          3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบหลักและรองในระดับ สสอ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง 
                          4. เพ่ิมคู่มือการด าเนินงานจัดท าแผนเงินบ ารุงให้แก่ สสอ. 
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1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2561 

ตารางที่ 1 แสดงความครอบคลมุการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ เดือนกรกฎาคม 2561 

อ าเภอ 
ประชากร 

UC 
ปกส.รพ.
อ านาจ 

ขรก. ท้องถิ่น อื่นๆ STP. 
ปชก.
ท างาน
ต่างถิ่น 

สิทธิ
ว่าง 

รวม
ทั้งสิ้น 

ความ
ครอบคลมุ 

% 

เมือง 100,242 11,260 10,637 2,268 302 45 11,833 143 136,730 136,587 99.895 

ชานุมาน 31,348 509 1,912 346 268 252 3,568 17 38,220 38,203 99.956 

ปทุมราชฯ 37,983 1,044 2,362 503 65 12 3,586 14 45,569 45,555 99.969 

พนา 20,024 508 1,879 392 50 1 - 6 22,860 22,854 99.974 

เสนางฯ 29,748 910 2,716 636 115 24 3,255 9 37,413 37,404 99.976 

หัวตะพาน 36,262 1,105 3,174 691 67 6 4,274 6 45,585 45,579 99.987 

ลืออ านาจ 27,183 1,012 2,259 506 67 5 2,868 13 33,913 33,900 99.962 

รวม 282,790 16,348 24,939 5,342 934 345 29,384 208 360,290 360,082 99.942 

ร้อยละ 78.49 4.54 6.92 1.48 0.26 0.10 8.16 0.06 100 99.942  
 

2. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย(Planfin) 2561 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2561 

โรงพยาบาล 
รายได้ รายจ่าย 

รับ-จ่าย  
ประมาณการ 31/7/2561 ร้อยละ ประมาณการ 31/7/2561 

ร้อย
ละ 

อ านาจเจรญิ 730,800,000.00 625,514,161.41 85.59 705,700,000.00 583,251,825.44 82.65 42,262,335.97 

ชานุมาน 83,252,813.50 72,012,580.47 86.50 77,522,967.00 66,493,038.82 85.77 5,519,541.65 

ปทุมราชฯ 110,417,297.94 85,324,942.85 77.27 110,343,697.94 79,910,784.44 72.42 5,414,158.41 

พนา 98,320,718.68 71,051,997.05 72.27 83,763,706.70 72,535,308.24 86.60 (1,483,311.19) 

เสนางฯ 81,086,119.90 88,706,825.83 109.40 78,230,000.00 65,460,671.50 83.68 23,246,154.33 

หัวตะพาน 115,122,061.06 109,506,710.73 95.12 115,047,500.00 100,569,183.76 87.42 8,937,526.97 

ลืออ านาจ 73,469,550.77 70,541,568.53 96.01 73,469,550.77 62,485,615.46 85.05 8,055,953.07 

ผลรวม 1,292,468,561.85 1,122,658,786.87 86.86 1,244,077,422.41 1,030,706,427.66 82.85 91,952,359.21 

หมายเหต ุ เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 
   
83.33  

เป้าหมาย ไม่สูงกว่า 
 
83.33  

 

3.  

4. ภาวะวิกฤติทางการเงิน  
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ตารางที่ 3 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
 

Org CR QR Cash NWC 
NI+Deplecia 

tion 
Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจรญิ 1.49 1.28 0.83 67,973,870.16 42,262,335.97 1 0 0 1 

ชานุมาน 1.82 1.71 1.49 14,205,027.56 5,519,541.65 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.34 1.25 0.99 9,715,002.21 5,414,158.41 1 0 0 1 

พนา 1.25 1.05 0.69 4,988,764.39 -1,483,311.19 2 1 0 3 

เสนางฯ 1.64 1.46 1.16 10,852,367.53 23,246,154.33 0 0 0 0 

หัวตะพาน 0.89 0.75 0.47 -2,916,353.87 8,937,526.97 3 1 0 4 

ลืออ านาจ 1.65 1.41 1.18 8,514,876.24 8,055,953.07 0 0 0 0 
 

5. สรุปข้อมลูการชดเชย และความทันเวลา กรณีผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561  
ตารางที่ 4 สรุปผลรวม SumAdj RW. รายหน่วยบริการ จังหวัดอ านาจเจรญิ เปรยีบเทียบ 2561-2560 

โรงพยาบาล 
  ผลรวม SumADJRW   

ผลตา่ง ร้อยละ 
ต.ค.60 – ก.ค.61 ต.ค.59 – ก.ค.60 

อ านาจเจรญิ 19,839.56 18,372.00 1,467.56 7.99 
ชานุมาน 1,156.15 1,068.23 87.92 8.23 
ปทุมราชวงศา 1,322.40 1,401.93 -    79.53 -  5.67 
พนา 865.84 765.66 100.18 13.08 
เสนางคนิคม 1,189.28 1,053.14 136.14 12.93 
หัวตะพาน 2,241.86 1,781.77 460.09 25.82 
ลืออ านาจ 1,311.34 1,333.83 -    22.49 -  1.69 

รวม 27,926.43 25,776.56 2,149.87 8.34 
 
ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบการไดร้ับเงินชดเชยผู้ป่วยใน ปี 2561 – 2560 

โรงพยาบาล 
 Grand Total  

ผลตา่ง ร้อยละ 
ต.ค.60 – ก.ค.61 ต.ค.59 – ก.ค.60 

อ านาจเจรญิ 142,871,727.87 126,613,556.71 16,258,171.16 12.84 
โรงพยาบาล 9,090,507.66 8,254,351.39 836,156.27 10.13 
ปทุมราชวงศา 10,513,032.37 10,837,087.67 -    324,055.30 -  2.99 
พนา 7,055,393.79 6,176,311.33 879,082.46 14.23 
เสนางคนิคม 9,434,551.43 8,181,224.66 1,253,326.77 15.32 
หัวตะพาน 17,770,483.07 13,615,333.04 4,155,150.03 30.52 
ลืออ านาจ 10,726,398.65 10,723,772.00 2,626.65 0.02 

รวม 207,462,094.84 184,401,636.80 23,060,458.04 12.51 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

ตารางที่ 6 การส่งข้อมูล Claim ทันเวลาจ าแนกรายหน่วยบริการ จังหวัดอ านาจเจริญ 

โรงพยาบาล  %ทันเวลา  
ผลตา่ง ร้อยละ 

ต.ค.60 – ก.ค.61 ต.ค.59 – ก.ค.60 
อ านาจเจรญิ           99.95            99.89        0.06        0.06  
โรงพยาบาล           96.90            91.01        5.89        6.47  
ปทุมราชวงศา          100.00            99.54        0.46        0.46  
พนา           94.81            83.12       11.69       14.06  
เสนางคนิคม          100.00            99.94        0.06        0.06  
หัวตะพาน           99.88            99.42        0.46        0.46  
ลืออ านาจ          100.00            99.75        0.25        0.25  

รวม           99.52            98.33        1.19        1.21  
 

มติที่ประชุม   - ทราบ 
    

4.11 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 

 

 



15 
 

วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 1.สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  จังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับโครงการบ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ  
หมู่ที่ 4  ต าบลป่าก่อ   อ าเภอชานุมาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  
 

กิจกรรม จ านวนผู้รับบริการ ครั้งต่อไป 
รับบริการรวม 
1. ตรวจโรคทั่วไป  
    -ทันตกรรม 
2.ส่งต่อผู้ป่วย 
-รพช. 
-รพท. 
-รพ.จังหวัดอ่ืน 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน 
5. นวดแผนไทย 
6. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  
7.อ าเภอชานุมาน 
 - มอบถุงยังชีพผู้สูงอายุ 
8.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
-สาธิตอาชีพอิสระ 
9.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
-แจกเอกสารให้ความรู้ 
10.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
-รณรงค์เกลือไอโอดีน/แจกเอกสารให้ความรู ้
11..ประกันสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ 
- แจกเอกสารให้ความรู ้
12.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อ านาจเจริญ 
- ภาพระบายสี แจกเอกสารให้ความรู้ 
13.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 
- จัดกิจกรรม และแจกเอกสาร 

 
32 
17 
 
2 
- 
- 
- 

80 
22 
8 
50 
 

70 
 

70 
 

100 
 

70 
 
 

50 
 
 

70 
 

 
- วันที่  20 กันยายน 2561 
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ  
ต าบลลืออ านาจ อ าเภอลืออ านาจ 
เดือนตุลาคม 2561 รอแผนอนุมัติจาก 
มูลนิธิ พอ.สว. 
 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
อ านาจเจริญ 
ครั้งที่  12/2561 
- วันที่  20 กันยายน 2561 
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลลืออ านาจ  
ต าบลลืออ านาจ  อ าเภอลืออ านาจ  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

2. สรุป  โรคที่พบ   จ านวน  32 ราย 
 

 
          โรคที่พบ 

             ครั้งที่ 14 
  จ านวน ร้อยละ 

โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคระบบประสาทและสมอง 
โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 
โรคตา 
โรคผิวหนัง 

     11 
      7 
      7 
      4 
      1 
      1 
      1 

34.38 
21.88 
21.88 
12.50 
  3.13 
  3.13 
  3.13 

 
 

3. สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ครั้งท่ี/วัน เดือน ปี /สถานท่ี 
จ านวนผู้รับบริการ 

(คน) 
จ านวน    

เลือด(ถุง) 
หมายเหต ุ

33/ วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอชานุมาน 
34/ วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
ณ  หจก.เกียรติสุรนนท์อ านาจเจริญ 
35/ วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ านาจเจริญ 
36/ วันท่ี  16 สิงหาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 
37/ วันท่ี 30 สิงหาคม 2561 
ณ หอประชุมอ าเภอหัวตะพาน 
 
 
                 รวม 
 

 
225 

 
212 

 
44 
 

397 
 

162 
 
 

1,040 
 

 
225 

 
212 

 
44 
 

397 
 

162 
 
 

1,040 

คร้ังต่อไป  
- วันท่ี 6 กันยายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา 
- วันท่ี 13 กันยายน 2561 
ณ หอประชุมวิทยาเทคนิคอ านาจเจริญ 
- วันท่ี 20 กันยายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนอ านาจเจรญิ 
- วันท่ี 27 กันยายน 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนชานุมานวิทยาคม 
 
 

 

มติที่ประชุม   - ทราบ 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

4.12 กลุ่มงานควบคุมโรค  
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

4.13 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

4.14 กลุ่มงานนิติการ    

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

 
4.15 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
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วิสัยทัศน์  “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2597” 
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 
การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ งานมหกรรมรวมพลสมาชิก     

TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งการประกวดระดับประเทศครั้งนี้ น าโดยนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ นายวิช
ยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นายแพทย์ประภาส วี
ระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญเลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ นายบวร ดรุณสนธยา แรงงาน
จังหวัดอ านาจเจริญ นายชัยพร รัตนแสง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ และนายช านาญ ชื่นตา นายอ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ  
 ในการประกวดระดับประเทศประเภทการประกวดของจังหวัดอ านาจเจริญ ประกอบด้วย 
   1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐานจังหวัด  TO BE NUMBER 
ONE มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1  

          2. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  

          3. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
  4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา เข้าประกวดประเภท
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา)  
  5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน เข้าประกวดประเภทรักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  

 6. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เข้าประกวดประเภทรักษามาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา  
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  7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ เข้าประกวดประเภทรักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค            

8. ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ านาจเจริญ เข้าประกวดประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ดีเด่น 
  9. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงรียนชานุมานวิทยาคม อ าเภอชานุมาน เข้าประกวดประเภท
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ดีเด่น 
          การประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE มีการน าเสนอผลงานด้วยบุคคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น า
คณะน าเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และมีหัวหน้าส่วนราชการคือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
แรงงานจังหวัดและผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ร่วมน าเสนอผลงานดังกล่าว ส่วนการแสดงจังหวัด TO BE 
NUMBER ONE ได้รับการสนับสนุนจากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา การแสดงหน้าบูธนิทรรศ
การได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งผลการประกวดจังหวัดอ านาจเจริญได้รับรางวัล ดังนี้ 

นางทิวาพร  พันธ์ชนะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน ได้รับรางวัล
บุคลากร TO BE NUMBER ONE ประเภทผู้น าชุมชน TO BE NUMBER ONE  

ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญที่สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู/นักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่องไว้ ณ โอกาสนี้    
มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.16 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

การด าเนินงานของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นปัญหา 
เรียนรู้ความ
ผิดพลาด  

(How to win) 

ต่อยอดความส าเร็จ 
(Good to Excellent) 

แนวทางแก้ไข/ 
ปรับทิศทาง/วิธีการท างานอย่างไร 

(The way to go) 

Teamwork จะพัฒนาอย่างไร 
(Competency & Innovation) 

 

 ระบบการ
ท างานไม่
ชัดเจน/งาน
ล่าช้า 

 ไม่มี Flow 
งานเฉพาะ
เรื่องท าให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่
เข้าใจและไม่
ส่งงานตาม
ห้วงเวลา 

 

1) จัดท าระบบข้อมูล
ให้ตรงกันและใช้
ข้อมูลร่วมกันทั้ง
จังหวัด พื้นที่ 
ส่วนกลาง และเขต
สุขภาพ (ไม่
โยกย้ายภายใน
อ าเภอ โดยผิด
ระเบียบและไม่ได้
แจ้ง สสจ.ทราบ) 

2) จัดประชุม
ผู้รับผิดชอบงาน 
HR ของพ้ืนที่ 
ร่วมกันก าหนด PA  

1) จัดท าระบบงานตามห้วง
เวลาให้ชัดเจน (Gantt 
chart ) 

2) จัดท า Flow งานเฉพาะ
เรื่องและวิธีการปฏิบัติ
(Procedure) 

3) เป็น PA ให้มีการส่งงาน
ตามก าหนดเวลาและมี
ระบบกับติดตาม รวมทั้ง
ยอมรับเงื่อนไข เพื่อสร้าง
ระบบงานร่วมกัน 

ยกตัวอย่างเช่น 

1. วางระบบงานและก ากับ

งานตาม Gantt chart 

2. คนในกลุ่มงานสามารถ
ท างานแทนกันได้ตาม 

Flow งานเฉพาะเรื่อง
และวิธีการปฏิบัติ
(Procedure) 

3. จัดท า KM ในกลุม่งาน 
4. จัดท า KM ระหว่างกลุ่ม

งานกับพ้ืนที่ ในประเด็น 
HR 

5. จัดท าระบบเอกสาร HR 
Electronic  
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 3) จัดท า KM ระหว่าง
กลุ่มงานกับพ้ืนที่ 
ในประเด็น HR  

- การส่งใบลากิจและการพักผ่อน ควรจะ
ส่งล่วงหน้าให้ผู้บังคับบญัชาอนุญาตก่อน 
แต่กลับส่งใบลาพักผ่อนหรือลาไป
ต่างประเทศในวันเดินทาง 
- การขออนุญาตลาศึกษาต่อ ควรจะส่ง
ใบแสดงความจ านงฯใหผู้้บรหิารอนุญาต
ก่อนสมัครสอบ แต่ปรากฏว่าไปสมัคร
สอบและสอบผา่นแล้วจึงมาแสดงความ
จ านงลาศึกษาต่อ 
- การส่งเรื่องขอย้าย/เรื่องอื่นๆที่
ก าหนดเวลาให้ส่ง หรือมรีอบของการ
จัดส่ง แต่พื้นท่ีส่งช้ากว่าก าหนด
เนื่องจากส่งช้ายังคงรับเรื่องเข้าทีป่ระชุม
เช่น การโยกย้าย การประเมินผลเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ฯลฯ 

 

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

 
 

4.17 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
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มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.18 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 

4.19 งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                        Performance Agreement (PA) ส าหรับ Ranking’2561 
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                               1. ร้อยละของอ าเภอและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
- หน่วยบริการ มีคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การวินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10             

ที่มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
- อ าเภอ มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนการวินิจฉัยโรค และการให้รหัส 

ICD10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ร้อยละของอ าเภอและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  

 
 
 
 

3. ผลการประเมินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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มติที่ประชุม   - ทราบ 
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4.20 งานวิจัยและพัฒนา  

 
มติที่ประชุม   - ทราบ 
 
    4.21 งานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ –ไม่มี- 
    4.22 โรงพยาบาลชุมชน –ไม่มี- 
    4.23 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ –ไม่มี- 
    4.24 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) –ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม    ไม่มี          

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
มติที่ประชุม    ไม่มี          

เลิกประชุมเวลา           16.50          น. 
 
 

     ลงชื่อ         ผู้จดบันทึกรายงาน 
            (นางสาวสุวนิตย์   ธรรมสาร) 
         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
     ลงชื่อ       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               (นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
      หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


