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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอํานาจเจริญ 

ครั้งที่ 1/2562 

วันท่ี 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมคณาพันธ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

---------------------------------------------- 

วาระกอนการประชุม 

 1.กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

  1.1 การมอบใบประกาศเกียรติ คุณการประกวดพ้ืนที่ตนแบบดี เดนแห งชาติ             

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก ระดับจังหวัดอํานาจเจริญ 

ประจําป 2562 

  ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ไดดําเนินการประกวดพื้นที่ตนแบบดีเดน

แหงชาติ ดานการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือกประจําป 2562       

เพ่ือเชิดชูเกียรติ หนวยงานสาธารณสุขของรัฐที่มีความโดดเดนในการใหบริการ ขับเคลื่อน        

และพัฒนาดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและการสรางเครือขายดานการแพทย

แผนไทยและนําองคความรูมาตอยอดในการจัดบริการในโรงพยาบาลของรัฐ 

  บัดนี้ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวนั้น ผลการดําเนินงานมีหนวยงานสาธารณสุขที่

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพื้นที่ตนแบบดีเดนแหงชาติดานการแพทยแผนไทย การแพทย

พ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ระดับจังหวัด ดังน้ี 

  1) ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป 

   รางวัลชนะเลิศ   โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

  2) ประเภทโรงพยาบาลชุมชน 

   รางวัลชนะเลิศ   โรงพยาบาลชานุมาน อําเภอชานุมาน 

  3) ประเภทโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

   รางวัลชนะเลิศ   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสรางถอใน อําเภอหัวตะพาน 

  1.2 การมอบหนังสือรับรองหมอพ้ืนบาน 

  ตามท่ีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดใหการรับรองหมอพื้นบานที่มิได

ขึ้นทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะเปนไปโดยถูกตองและเหมาะสม       

เพ่ือใหหมอพื้นบานซึ่งมีความรูความสามารถในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน          

ในทองถิ่น ดวยภูมิปญญาการแพทย แผนไทยตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมาไมนอยกวา

สิบปเปนที่นิยมยกยอจากชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมูบานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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เสนอใหหนวยงานที่กระทรวงสาธารณสุขเปนผูตรวจรับรอง  ตามระเบียบรัฐมนตรีกําหนด        

โดยประกาศใชในราชกิจจานุเบกษากําหนด 

 บัดนี้ ไดดําเนินการคัดเลือกหมอพ้ืนบานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด  เพ่ือออก

หนังสือรับรองดังกลาวเสร็จเรียบรอยตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญ จึงขอมอบหนังสือรับรองแกตัวแทนหมอพื้นบานทั้ง  7 อําเภอ ดังนี้ 

  1) ตัวแทนหมอพื้นบานอําเภอเมืออํานาจเจรญิ  นายบุญโฮม  ตนโพธ์ิ 

  2) ตัวแทนหมอพ้ืนบานอําเภอพนา    นายสุวรรณ  บุญมาศ 

  3) ตัวแทนหมอพ้ืนบานอําเภอหัวตะพาน    นายสันติ  สายสะอาด 

  4) ตัวแทนหมอพ้ืนบานอําเภอลืออํานาจ    นายกิ่งหรีด  อกอุน 

  5) ตัวแทนหมอพ้ืนบานอําเภอปทุมราชวงศา  นายทองใบ  สวางเนตร 

  6) ตัวแทนหมอพ้ืนบานอําเภอชานุมาน    นายบุญโฮม  สุระสิทธ์ิ 

  7) ตัวแทนหมอพื้นบานอําเภอเสนางคนิคม  นายชเอม  พรมรัตน 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม              

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 จํานวน 22 หนา

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมและแจงใหตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวขอ รายงานการประชุม 

หากท่ีประชุม มีความประสงคแกไขรายละเอียด ขอใหแจงตอที่ประชุม และหากท่ีประชุมไมมีแกไข 

ขอมติที่ประชุมใหรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (เอกสารหมายเลข 1) 

มติที่ประชุม              

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

มติที่ประชุม              

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

วาระ 4.1 เร่ืองท่ีเสนอจาก นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

มติที่ประชุม              
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วาระ 4.2 เร่ืองท่ีเสนอจาก ผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.3 เร่ืองท่ีเสนอจาก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.4 เร่ืองท่ีเสนอจาก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.5 เร่ืองท่ีเสนอจาก นิคมอํานาจเจริญ/ศูนยควบคุมโรคท่ีนําโดยแมลงที่ 10.2             

จังหวัดมุกดาหาร 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.6 เร่ืองท่ีเสนอจาก กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.7 เร่ืองท่ีเสนอจาก กลุมงานบริหารท่ัวไป 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.8 เร่ืองท่ีเสนอจาก กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

4.8.1 ระบบบริหารยุทธศาสตร (Strategic Management System: SMS) 
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4.8.2 ติดตามผลการดําเนินงานงบคาเสื่อม 2562 

  4.8.2.1 กําหนดสงรายการเปลี่ยนแปลงงบคาเสื่อม 2562 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 

  4.8.2.2 ขอความรวมมือหนวยบริการ รายงานผลการดําเนินงานงบคาเสื่อม 2562 ผานทาง

เว็บไซต www.nhso.go.th ระบบรายงานการใชเงินคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน 

(งบคาเสื่อม)  

 
ขอมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 
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4.8.3 การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-2562 จังหวัดอํานาจเจริญ 

จังหวัด พ้ืนที่ตรวจเย่ียม รอบท่ี 1  

(20-22 กพ.62) 

พ้ืนที่ตรวจเย่ียม รอบท่ี 2  

(3-5 กค.62) 

โรงพยาบาล รพ.สต โรงพยาบาล รพ.สต 

อํานาจเจรญิ ลืออํานาจ ดงบัง เสนางคนิคม โคกกลาง 

    

4.8.4 กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1-2562 (เอกสารหมายเลข 2) 

4.8.5 การเตรียมรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1-2562 

 4.8.5.1 ผูรับผิดชอบของสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

 1) กรอกขอมูล Dashboard ใหเปนปจจุบัน 

 2) เอกสารการตรวจราชการ 3 คณะ ใหผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดรวบรวม และ

สังเคราะหขอมูล ใชผลงาน 4 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562) ยกเวนสถานการณ

โรค และสถานการณการเงินการคลัง (งบปกติ งบลงทุน คาเสื่อมราคา และงบ UC) ใหเปนปจจุบัน 

โดยใหเขียนเชิงพรรณนาตามประเด็นที่กําหนด ดังนี ้

2.1) การวิเคราะหสถานการณ  

2.2) การวางแผนการดําเนินงานและการแกไขปญหา 

2.3) ความสําเร็จในการดําเนินงาน / ปญหาอุปสรรค 

2.4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และความตองการการสนับสนุนจากสวนกลาง 

ทั้งนี้ใหสงเปน File ขอมูล พรอมสําเนา 1 ชุด ใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 

ภายในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือเสนอผูบริหารและจัดทํารูปเลม 
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3) จัดทํา  Power point นํ า เสนอ ส ง ไฟล ใหกลุ มงานพัฒนายุทธศาสตร ฯ          

ภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 เพื่อเสนอผูบริหาร 

 4.8.5.2 พื้นท่ีรับตรวจราชการฯ (คปสอ.ลืออาํนาจ) 

 1) ดานเอกสาร ขอใหจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมของอําเภอ     

รอบ 4 เดือน (1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62) ยกเวนสถานการณโรคและสถานการณการเงินการคลัง   

ใหเปนปจจุบัน โดยยึดตามแผนการตรวจราชการ ป 2562 จํานวน 3 คณะ โดยจัดทําเอกสาร         

เปนไฟลอิเลคทรอนิกส พรอมสแกน QR code และสงไฟลใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร

ส า ธ ารณสุ ข  ( E-mail : plan_amno@hotmail.com / Line : ก ลุ ม นั ก วิ ช าก า ร แ ผ น ง า น               

โรงพยาบาล,สาธารณสุขอําเภอ) และหัวหนาสํานักตรวจราชการฯ (kongmanee@hotmail.com) 

ภายในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 2562 

 2) ดานการนําเสนอ ในระดับ คปสอ. และ รพ.สต. ไมตองนําเสนอผลงาน           

ตามตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน โดยนําเสนออยางกระชับ ไมเกิน 15 นาที     

ใหนําเสนอเนนเร่ือง 

  2.1) คปสอ.ลืออํานาจ (ปญหาสุขภาพและสาธารณสุข/ แผนพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ Service plan ตามแผนของจังหวัด/ การบริหารการเงินการคลัง/ การพัฒนาระบบ

บริการปฐมภูมิ (พชอ.) / Primary Care Cluster / รพ.สต.ติดดาว 

  2.2) รพ.สต.ดงบัง (การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ/ สถานการณการเงิน      

การคลังและการบริหารเวชภัณฑ/ ผลงานเดน/ นวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

   ในการตรวจเยี่ยมระดับ รพ.สต. ใหจัดเตรียมนิทรรศการ นวัตกรรม หรือ

ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อจัดแสดงภายในบริเวณ รพ.สต. นั้นๆ ไดตามความเหมาะสม (ไมเนนพิธี

ตอนรบั) 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.9 เร่ืองท่ีเสนอจาก กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

มติที่ประชุม              
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วาระ 4.10 เรื่องที่เสนอจาก กลุมงานประกันสุขภาพ 

 4.10.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปงบประมาณ 2561 

   แผนภูมทิี่ 1 แสดงรอยละ ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพรายอําเภอเดือน ธันวาคม  2561 

 
 

 

 4.10.2 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนรายไดและคาใชจาย (Planfin) 2562 

   ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนรายไดและคาใชจาย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 

 

โรงพยาบาล 

รายได รายจาย 

ประมาณการ 30/11/2561 รอยละ ประมาณการ 30/11/2561 รอย

ละ 

อํานาจเจริญ 726,675,000.00 192,150,181.21 26.44 695,650,000.00 177,069,353.82 25.45 

ชานุมาน 83,106,395.71 24,872,783.01 29.93 83,531,696.00 23,103,480.16 27.66 

ปทุมราชฯ 109,929,139.80 31,853,373.65 28.98 106,022,227.27 23,805,969.18 22.45 

พนา 82,508,745.56 30,542,039.55 37.02 84,441,470.00 21,346,785.52 25.28 

เสนางฯ 88,061,238.36 26,123,683.45 29.67 82,780,000.00 19,636,266.01 23.72 

หัวตะพาน 128,410,000.00 42,552,048.86 33.14 128,100,000.00 32,757,660.68 25.57 

ลืออํานาจ 80,766,471.08 25,515,085.38 31.59 75,095,511.19 18,839,088.45 25.09 

ผลรวม 1,299,456,990.51 373,609,195.11 28.75 1,255,620,904.46 316,558,603.82 25.21 

หมายเหตุ เปาหมายรอยละ 25.00  มากกวาหรือนอยกวาไมเกินรอยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 

 

 

 99.890

 99.900

 99.910

 99.920

 99.930

 99.940

 99.950

 99.960

 99.970

 99.980

99.920 

99.963 

99.975 

99.964 

99.953 

99.966 
99.970 

99.949 



- 8 - 

 

 

วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.10.3 ภาวะวิกฤติทางการเงิน  

 ตารางท่ี 2 การคํานวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Org CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid 

Index 

Status 

Index 

Survive 

Index 

Risk 

Scoring 

อํานาจเจริญ 1.62 1.38 0.99 79,677,316.98 2,082,731.35 0 0 0 0 

ชานุมาน 1.92 1.77 1.56 14,015,842.53 8,489,975.67 0 0 0 0 

ปทุมราช 1.56 1.43 1.25 13,277,998.11 6,534,508.65 0 0 0 0 

พนา 1.79 1.56 1.13 12,497,505.64 2,098,055.46 0 0 0 0 

เสนางฯ 1.95 1.79 1.55 15,065,168.01 8,779,869.56 0 0 0 0 

หัวตะพาน 0.98 0.82 0.59 -490,062.13 9,794,388.18 3 1 0 4 

ลืออํานาจ 1.92 1.66 1.47 12,601,368.41 6,434,449.80 0 0 0 0 

 ขอมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2562 

 

 

  ตารางท่ี 3 แสดงภาวะวิกฤติทางการเงิน ของหนวยบริการรายเดือน ปงบประมาณ 2562 

Org ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 

อํานาจเจริญ 0 0 0 

ชานุมาน 0 0 0 

ปทุมราช 1 0 0 

พนา 2 0 0 

เสนางคนิคม 0 0 0 

หัวตะพาน 2 4 4 

ลืออํานาจ 0 0 0 

 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.11 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

4.11.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหนวยแพทยเคล่ือนท่ี พอ.สว. จังหวัดอํานาจเจริญรวมกับโครงการ

บําบัดทุกขบํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ วันที่ 17มกราคม 2562 ณ 

โรงเรียนคําเข่ือนแกววิทยาคม  หมูที่12 ตําบลคาํเข่ือนแกว  อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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กิจกรรม จํานวน

ผูรับบริการ 

คร้ังตอไป 

1. ตรวจโรคทั่วไป 58 -วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 

   -ทันตกรรม 31 ปฏิบัติงาน ณ บานฟาหวน 

2.สงตอผูปวย  หมูท่ี 6,9 ตําบลไรขี 

   -รพช. 2 อ.ลืออํานาจ 

   -รพท. - -วันที่ 19 มีนาคม 2562 

   -รพ.จังหวัดอ่ืน - ปฏิบัติงาน ณ บานคํายานาง  

3.รับไวเปนผูปวยในพระราชานุเคราะห - หมูท่ี 8 ต.นาปาแซง  

4.มอบยาชุดพระราชทาน 50 อ.ปทุมราชวงศา 

5.นวดแผนไทย 37 -วันที่ 21 มีนาคม 2562 

6.ตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง 69 ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบาน 

7.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ  หัวดอนสามัคคี หมูที่ 4,5,12  

   -สาธิตอาชีพอิสระ 80  

8.สวัสดิการและคุมครองแรงงาน  โครงการบําบัดทุกข  

   -แจกเอกสารใหความรู 80 บํารุงสุขสรางรอยยิ้มให 

9.องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ  ประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ 

   -รณรงคเกลือไอโอดีน/แจกเอกสารใหความรู 120 ครั้งที่  5/2562 

10.ประกันสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ  -วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 

   -แจกเอกสารใหความรู 70 ปฏิบัติงาน ณ บานฟาหวน 

11.บ า น พั ก เ ด็ ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว จั ง ห วั ด

อํานาจเจริญ 

 หมูท่ี 6,9 ตําบลไรขี อ.ลืออํานาจ 

   -ภาพระบายส/ีแจกเอกสารใหความรู 50  

12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

จังหวัดอํานาจเจริญ   

   -จัดกิจกรรมและแจกเอกสาร 130  

หมายเหตุ ปงบประมาณ 2562 เหลากาชาดจังหวัดอํานาจเจริญ ของดการสนับสนุนผาหมสําหรับ

ผูสูงอายุ 
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4.11.2 สรุปโรคท่ีพบ จํานวน 81 ราย 

โรคท่ีพบ จํานวน รอยละ 

โรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ 30 37.03 

โรคระบบทางเดินหายใจ 17 20.98 

โรคระบบทางเดินอาหาร 11 13.58 

โรคผิวหนงั 11 13.58 

โรคตา 7 8.64 

โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 4 4.93 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุหญิง 1 1.23 

 

4.11.3 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหลากาชาด จังหวัดอํานาจเจริญรวมกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจรญิ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

ครั้งที่/วัน เดือน ป/สถานท่ี ผูรับบริการ 

(คน) 

จํานวนเลือด 

(ถุง) 

หมายเหตุ 

1/ วันที่ 3 มกราคม 2562 

ณ หอประชุมโรงเรยีนอํานาจเจริญ 

179 179  

2/ วันที่ 10 มกราคม 2562 

ณ หอประชุมโรงเรยีนปทุมราชวงศา 

159 159  

3/ วันที่ 17 มกราคม 2562 

ณ หอประชุมอําเภอเสนางคนิคม 

202 202  

4/ วันที่ 24 มกราคม 2562 

ณ บิ๊กซีอํานาจเจริญ 

82 82  

5/ วันที่ 31 มกราคม 2562 

ณ หอประชุมอําเภอหัวตะพาน 

   

4.11.4 ไหวพระใหญ ปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

 จังหวัดอํานาจเจริญ  ไดกําหนดจัดกิจกรรมไหวพระใหญ  ปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ                

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออกกําลังกายแกขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และประชาชน

ท่ัวไป ในจังหวัดอํานาจเจริญ ใหมีกิจกรรมปนจักรยานเดือนละ 2 คร้ัง คือวันพุธในสัปดาหที่ 2    

และวันพุธสัปดาหที่ 4  ของเดือน โดยเร่ิมตนปนจักรยานจากพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง     

(พระใหญ) ถึงอําเภอเสนางคนิคมกลับมาสิ้นสุดที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ) 

ระยะทาง ไป-กลับ 30 กิโลเมตร    
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 จึงขอเชิญทาน ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ในหนวยงานทาน ชมรมจักรยาน              

และประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไป รวมกิจกรรมไหวพระใหญ ปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ           

ทุกวันพุธที่ 2 และวันพุธที่ 4 ของเดือน   ประจําป 2562 เวลา 16.00 น. เปนตนไป ณ พุทธอุทยาน

พระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ) 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.12 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานควบคุมโรค 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.13 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานทันตสาธารณสุข 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.14 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานนิติการ 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.15 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด  

มติที่ประชุม              

วาระ 4.16 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.17 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.18 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

    4.18.1 รายงานการเบิกยาจากกองทุนยาสมุนไพรจังหวัดอํานาจเจริญ  

    รายงานสรุปมูลคายากองทุนสมุนไพร ปงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 24/1/2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม              

หนวยงาน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม รวม 

โรงพยาบาลอํานาจเจริญ          189,624.00   178,056.00   58,900.00  -     426,580.00  

โรงพยาบาลชานุมาน            55,288.00   62,136.00   108,880.00     43,410.00      269,714.00  

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา    -     47,512.00   67,300.00  -     114,812.00  

โรงพยาบาลลืออํานาจ           46,170.00   59,500.00   30,610.00     50,560.00      186,840.00  

โรงพยาบาลเสนางคนิคม            23,790.00   43,478.00   2,592.00     42,680.00      112,540.00  

โรงพยาบาลหัวตะพาน            99,038.00   122,520.00   80,660.00       6,944.00      309,162.00  

โรงพยาบาลพนา             120,897.00   171,032.00   620.00  -     292,549.00  

สสจ.อํานาจเจริญ  2,801.00   -     2,694.30  -        5,495.30  

รวม  537,608.00   684,234.00   352,256.30   143,594.00   1,717,692.30  
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วาระ 4.19 เรื่องท่ีเสนอจาก งานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.20 เรื่องท่ีเสนอจาก งานวิจัยและพัฒนา 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.21 เรื่องท่ีเสนอจาก งานประชาสัมพันธและสรางเสริมสุขภาพ 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.22 เรื่องท่ีเสนอจาก งานอะคาเดมี ทูบีนัมเบอรวัน  

4.22.1 การคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดเขาประกวดชมรมฯดีเดน

ระดับภาค เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ หองประชุมดอกจาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อํานาจเจริญ ไดชมรมฯตัวแทนจังหวัดเขาประกวดระดับดีเดน จํานวน 5 ชมรม ไดแก 

1) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) จํานวน 3 ชมรม  

     - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอํานาจเจริญ  

     - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 

     - ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธันยธรณพิทยา 2 ปทุมราชวงศา 

    2) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค จํานวน 1 ชมรม   

     - ชมรม  TO BE NUMBER ONE ชุมชนนาปาแซง อําเภอปทุมราชวงศา 

     3) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จํานวน 1 ชมรม   

     - ชมรม  TO BE NUMBER ONE บริษัทน้ําตาลมิตรผล จํากัด สาขาอํานาจเจรญิ 

4.22.2 การเตรียมความพรอมชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดเขาประกวดชมรม

ฯระดับภาค (ซอมเสมือนจริง) วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ หองประชุมดอกจาน สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจรญิ โดยมีชมรมฯตัวแทนจังหวัดเขาประกวด จํานวน 10 ชมรม  

4.22.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา TO BE NUMBER ONE จังหวัดอํานาจเจริญ 

ประจําป 2562 วันท่ี 22 – 23 มกราคม 2562 ณ หองประชุมดอกจาน สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน รองผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เปนประธาน

ในพิธี มีที่ปรึกษา สมาชิกแกนนําและผูรับผิดชอบงานเขารวม 100 คน  

4.22.4 การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.23 เรื่องท่ีเสนอจาก โรงพยาบาลชุมชน 

มติที่ประชุม              
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

วาระ 4.24 เรื่องท่ีเสนอจาก สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ 

มติที่ประชุม              

วาระ 4.25 เรื่องท่ีเสนอจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

มติที่ประชุม              

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม              

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

วาระ 6.1 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "ครูสมาธิ"   

ชมรมจริยธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ขอเชิญ อบรมหลักสูตร "ครูสมาธิ"       

รุนท่ี 44 

มติที่ประชุม              

 


