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 วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579”  
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที ่2 /2562  

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายประภาส วีระพล   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. นางสาวอินทิรา อมรวงศ์  (แทน) ผูอ านวยการโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

3. นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง   รักษาการในต าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
4. นายอาคม กินาวงศ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

5. นายอภิชาติ รุ่งเมฆารัตน    หัวหนากลุมงานคุ้มครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

6. นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

7. นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

8. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
9. นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกัน 
10. นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

11. นายปริญญา ดวงศรี   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

12. นายประเทือง ค าภานันต์   หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 

13. นายยงยุทธ สุพล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

14. นางกมลนุช กีรตินันท์วัฒนา (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

15. นางสาวสุโพชฌงค์ ก้อนภูธร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ์   หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

18. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมสุขภาพ 

19. นายสุขเกษม ร่วมสุข   หัวหน้างานอะคาเดมีทูบีนัมเบอร์วัน 

20. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

21. นางสาวบุศณี มุจรินทร์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

22. นายเดชา ปริญญาสกุลวงศ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
23. นายนพพล ธาดากุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชานุมาน 
24. นางราตรี จันทะบุตร  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลืออ านาจ 
25. นายอมรธีร์ ศรีสะอาด   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนา 

26. นายสมศักดิ์ หอมชื่น   สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
27. นายอุเทน ชัยวงศ์   สาธารณสุขอ าเภอพนา 
28. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน 
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29. นายภัทรวรรธน์ ค าดี   สาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา 

30. นายทศพงศ์ บุญพุฒ   สาธารณสุขอ าเภอเสนางคนิคม 
31. นายอภิศักดิ์ อินทร์บุตร   สาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ 

32. นายธวัช ใจสิงห ์   (แทน) ผู้ปกครองนิคมอ านาจเจริญ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายสมาน พรรณรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. นางสาวส าราญ เหล็กงาม   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (ติดราชการ) 
3. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 
4. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคที่น าโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร (ติดราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนคร พันคู    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.ชานุมาน 
2. นายจุมพล พุ่มโพธิ์   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลืออ านาจ (ด้านบริหาร) 
3. นายทวีฤทธิ์ โลจรัส   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน (ด้านบริหาร) 
4. นายชาญ พวงพันธ์   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านบริหาร) 
5. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน (ด้านวิชาการ) 
6. นางสาวนริศรา ทองห่อ   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอปทุมราชวงศา (ด้านวิชาการ) 
7. นายอุทัย ขันธุปัตย์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.นายม 
8. นายยุทธศาสตร์ สารธิมา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โนนงาม 
9. นางนลินี กินาวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านค าน้อย 
10. นางสุบรรณ ชิณบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ไก่ค า 
11. นางอุบล ศรีสมภาร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ห้วยไร่ 
12. นายทรงศิลป์ ซึ่งเสน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ห้วยฆ้อง 
13. นายสุริยา แสนโท   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านดอนชี 
14. นายประโยชน์ ศรีณรงค์กูล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านศาลา 
15. นายประสิทธิ์ ค าตัน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าพระ 
16. นางบังอร เสาหงษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน  าท่วม 
17. นางเกศรินทร์ พรหมภา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวตะพาน 
18. นางกรรณิการ์ แสวงศรี   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนเมืองน้อย 
19. นางเทวาพร สุริผล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้างนกทา 
20. นายนัฐวุฒิ พัวพิทยาเลิศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 
21. นางชุติกาญจน์ คลังแสง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
22. นายเทิดชัย ทองอุ่น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดปลาดุก 
23. นายชัยณรงค์ บุรัตน์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่ขี 
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24. นางสาววิลาวัลย์ ศรีพรหม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
25. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
26. นายนฤทธิ์ ชาตาสุข   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.อ านาจเจริญ 
27. นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.อ านาจเจริญ 
28. นายวีระชัย ผิวข า    เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน สสจ.อ านาจเจริญ 
29. นางสาวชญานิศา นารีวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สสจ.อ านาจเจริญ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.45 น.  
 นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ประธานที่ประชุม กล่าว
เปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)  
ประธานมอบนโยบาย กลุ่มงาน/งาน ที่เสนอวาระเข้าที่ประชุม ควรมีเนื อหาที่กระชับ             

หากเรื่องใดท่ีสามารถชี แจ้งผ่านทางกลุ่มไลน์ได้ก็ให้ชี แจงทางกลุ่มไลน์ เพ่ือกระชับเวลาการประชุม 
1.2 การออก Ranking รอบท่ี 1/2562 

ให้แต่ละอ าเภอตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลของพื นที่เพ่ือเตรียมรับการออกประเมิน 
Ranking  
1.3 ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเข้าร่วมประชุม คปสจ. ทุกครั ง 
1.4 เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน เน้นการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อาหารปรุงสุกใหม่ เพ่ือเลี่ยง
ความเสี่ยงอาหารเป็นพิษ และให้เฝ้าระวังโรคที่เกิดในช่วงฤดูร้อน 
1.5 การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
1.6 เรื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  

ได้มอบ คุณฤดีวรรณ วงศ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี  

1) การโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ 
 - นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก ธนารักษ์พื นที่อ านาจเจริญ ย้ายมาจากกรม 
 - นายวีระชัย มะลิวัลย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายไป

จังหวัดยโสธร 
 - นางศิริรัตน์ ลีวงศ์เจริญ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ      

การบังคับคดีจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายไปจังหวัดระยอง 
 - นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ ย้ายไปจังหวัดมหาสารคาม 
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2) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
 - การเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย  

หน่วยงาน วงเงินฯ 
ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ เทียบเป้าหมาย

(54%) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สสจ/

รพ.อจ. 
116.443 34.728 29.83 81.705 70.17  (เร่งรัด) 

 - การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบประจ า 

หน่วยงาน วงเงินฯ 
ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ เทียบเป้าหมาย

(57%) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สสจ/

รพ.อจ. 
28.430 20.746 72.97 7.684 27.03  

 - การเบิกจ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุน 

หน่วยงาน วงเงินฯ 
ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ เทียบเป้าหมาย

(45%) จ านวน PO ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สสจ/

รพ.อจ. 
38.849 8.094 17.679 20.83 30.755 79.17  (เร่งรัด) 

 - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลื่อมปี 

หน่วยงาน วงเงินฯ 
ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สสจ/รพ.อจ. 9.645 5.546 57.50 4.099 42.50 

 
3) การจัดท าน  าอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 การเตรียมความพร้อมการจัดท าน  าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เดิมจะเก็บ

บริเวณกลางอ่างเก็บน  า แต่ไม่เหมาะสม จึงมีแผนที่จัดเก็บบริเวณบ่อน  ากลางเกาะกลางอ่างเก็บน  า
พุทธอุทธยาน ซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศเป็นรูปหัวใจ (เกาะจิตรกูฏ) เนื อท่ี 43 ไร่ เป็นสถานที่ขุดพบ
พระละฮาย ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญท าพิธีเบิกเกาะไปแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 10.40 น. ฤกษ์บนเป็นมหัทธโน ฤกษ์ล่างเป็นลาภะ 

 วันที่  6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พิธีตักน  าศักดิ์สิทธิ์ 
 วันที่ 8,9 เมษายน 2562 ประกอบพิธีสมโภชน์ และอัญเชิญไปประกอบพิธี                         ณ 

กรุงเทพมหานคร 
 ซึ่งได้จัดท าค าสั่งคณะท างานฯ โดยขอให้ร่วมคิด ร่วมวางแผนกระบวนการท างานให้สม            
พระเกียรติยศ 
1.7 ขอขอบคุณ คปสอ.ลืออ านาจและ รพ.สต.ดงบัง ส าหรับการรับตรวจราชการและนิเทศงาน 

รอบท่ี 1/2562  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
รายงานการประชุม คปสจ. ครั งที่  1/2562 เมื่อวันที่  31 มกราคม 2562 จ านวน 44 หน้า          
ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวข้อ รายงานการประชุม 
หากที่ประชุม มีความประสงค์แก้ไขรายละเอียด ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม และหากที่ประชุมไม่มีแก้ไข 
ขอมติที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
    3.1 ติดตามการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ของ คปสอ. 

ส่งครบ ส่งคืนแก้ไข ยังไม่ส่ง 
อ.ลืออ านาจ 1. อ.เสนางคนิคม 

2. อ.ชานุมาน 
3. อ.ปทุมราชวงศา 
4. อ.หัวตะพาน 

1. อ.พนา 
2. อ.เมือง 

    ข้อมูล ณ วันที่ 25 กพ. 62 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องท่ีเสนอจาก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 4.1.1 Global Megatrends การวิเคราะห์แนวโน้มโลก  
 การท างานโดยน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการท างาน เพ่ือตอบสนองกับยุคดิจิตอล 
 4.1.2 พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ Global medical record 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข กรณีผู้ใดมีไว้ครอบครอง
กัญชาเพ่ือใช้รักษาโรคหรือวิจัย ก่อนวันที่ พรบ.ยาเสพติด ใช้บังคับไม่ต้องรับโทษ (นิรโทษกรรม 
ตามมาตรา 22)  
ประกาศ 3 ฉบับ จะครอบคลุมบุคคล 3 กลุ่ม คือ 
1. ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5  การแพทย์/รักษาผู้ป่วย/ศึกษาวิจัย เช่น  
 1.1 หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์    
 1.2 ผู้ประกอบการวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เภสัชกรรม  ทันตกรรม        
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

http://www.amno.moph.go.th/
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 1.3 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร                                                                    
ให้แจ้งการครอบครองและครอบครองได้จนกว่าจะพิจารณาเสร็จ   
2. ผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรค ต้องมีใบรับรองของแพทย์แสดงการเจ็บป่วย  
3. บุคคลอ่ืนที่ไม่อยู่ข้อ 1, 2 คือ บุคคลที่แสดงความบริสุทธิ์ใจที่เคยมีครอบครองแต่จะส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่ทั งหมด   
ทั ง 3 กลุ่มนี ต้องมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562)          
ก่อนวันที่ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้  
ในส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหน้าที่ ดังนี  
 1) รับแจ้ง 
 2) เก็บรักษา (ต้องมีกุญแจล็อค) 
 3) ท าลายหรือใช้ประโยชน์ 
 4) รายงาน 
พร้อมจะต้องมีการแต่ งตั งคณะกรรมการตรวจรับและรักษากัญชา ( นพ .สสจ .แต่ งตั ง )                 
และคณะกรรมการท าลาย (ผวจ. แต่งตั ง) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 4.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 
 งบประมาณได้รับจัดสรร 68,875,830.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 17,469,956.48 บาท    
ร้อยละ28.70 (ไตรมาสสอง ร้อยละ 52 ) งบด าเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ 45.06 (ไตรมาสสอง      
ร้อยละ 55) งบลงทุน เบิกจ่ายร้อยละ 20.48 (ไตรมาสสอง ร้อยละ 41 )   
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 4.3.2 งบค่าตอบแทนก าลังคน (ฉ11) 
ล าดับ หน่วยบริการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 

1 ลืออ านาจ 882,328 299,400 33.93  
2 พนา 629,866 631,400 100.00  
3 ปทุมราชวงศา 932,699 307,500 32.97  
4 ชานุมาน 1,081,990 405,600 37.48  
5 หัวตะพาน 1,026,044 999,200 97.38  
6 เมือง 1,143,363 854,200 0.00  
7 เสนางคนิคม 762,810 359,600 0.00  
8 รพ .ชานุมาน      
9 รพ .ปทุมราชวงศา      
10 รพ .พนา      
11 รพ .เสนางคนิคม      
12 รพ .ลืออ านาจ      
13 รพ .หัวตะพาน      

รวม 6,459,100 2,643,100 40.92 3,816,000 

 
 4.3.3 งบค่าตอบแทนเหตุพิเศษ (พตส) 
 ได้รับจัดสรร 3,584,000 บาท เบิกจ่าย 2,237,000 บาท  คงเหลือ 1,347,000 บาท 

ล าดับ หน่วยบริการ เบิกจ่าย ถึงสิ้นเดือน 
1 ลืออ านาจ  ธค 61 
2 พนา  กพ 62 

3 ปทุมราชวงศา  พย61 
4 ชานุมาน  0 
5 หัวตะพาน  0 
6 เมือง  ตค 61 
7 เสนางคนิคม  กพ 62 
8 รพ .ชานุมาน   0 
9 รพ .ปทุมราชวงศา   ธค 61 
10 รพ .พนา   ธค 61 
11 รพ .เสนางคนิคม   มค 62 
12 รพ .ลืออ านาจ   0 
13 รพ .หัวตะพาน   มค 62 

รวม   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 4.4.1 สรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2562 
จังหวัดอ านาจเจริญ (ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562) 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ได้มีข้อสั่งการและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสาธารณสุขที่ส าคัญ ดังนี  
 1) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสทั งในส่วนของ           
งบด าเนินงานและงบลงทุน 

 2) การค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยตามกลุ่มวัย ดังนี  
  2.1 วัณโรคเน้นการคัดกรองค้นหา X-Ray ให้ครอบคลุมโดยเฉพาะผู้สัมผัสร่วมบ้าน 
การรักษาที่หายขาด/กินยาให้ครบ ไม่มีผู้ติดเชื อดื อยา/ผู้เสียชีวิต 
  2.2 การคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เน้นการควบคุมน  าตาล 
และความดันโลหิตสูง/CKD Clinic 
  2.3 การบ าบัดและติดตามผู้ เสพ/ผู้ติด/ผู้ ใช้ยาเสพติด ที่ครอบคลุมต่อเนื่อง            
(ทั งในระบบบังคับบ าบัด/สมัครใจ) ระยะ 3 เดือน/1 ปี 
 3) การส่งเสริมพัฒนาเด็ก 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัยโดยเน้นการค้นหา คัดกรองเด็ก     
ที่มีพัฒนาการล่าช้าและกลุ่มผู้สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้เข้ารับการบ าบัดครบทุกคน 
 4) MCH Board ระดับจังหวัดเพ่ือลดปัญหาอัตราตายของแม่และเด็ก 
 5) การค้นหาผู้สูบบุหรี่ชักชวนให้เลิกบุหรี่ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ เทิดไท้         
องค์ราชัน 
 6) การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า/จิตเวช 
 7) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พบส.) โครงการพี่เยี่ยมน้อง“พ่ีช่วยน้อง น้องเคารพพ่ี” 
 8) การบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีต าแหน่งว่างให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามแผน/ขั นตอน/หลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 4.4.2 การประเมินผลงานตามตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Ranking) ประจ าปี 2562 
 1) แผนการออกประเมินผลงานตามตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Ranking)         
รอบท่ี 1-62 (ข้อมูลทั้งหมดให้ตัดยอด ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562) 

วัน เดือน ป ี อ าเภอ สถานที ่
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เช้า : เสนางคนิคม รพ.เสนางคนิคม 

บ่าย : เมือง สสอ.เมืองอ านาจเจรญิ 
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เช้า : ลืออ านาจ สสอ.ลืออ านาจ 

บ่าย : พนา รพ.พนา 
วันพฤหัสบดีท่ี 21 มีนาคม 2562 เช้า : หัวตะพาน รพ.หัวตะพาน 
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เช้า : ปทุมราชวงศา รพ.ปทุมราชวงศา 

บ่าย : ชานุมาน รพ.ชานุมาน 
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2) ก าหนดการออกประเมินผลงานตามตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1/2562 
08.00 – 09.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางถึงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/ 
   โรงพยาบาล (ภาคเช้า) 
09.30 – 09.40 น.  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี แจงวัตถุประสงค์และแนะน าคณะกรรมการ 
09.40 – 09.55 น.  ผู้แทน CUP น าเสนอผลงานตามตัวชี วัด PA 34 ตัว/สมัครใจ 4 ตัว  
   และผลงานเด่น 
09.55 – 11.30 น. คณะกรรมการสุ่มประเมินหลักฐานตามตัวชี วัด PA 
11.30 – 12.00 น. สรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี วัด PA 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางถึงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/ 
   โรงพยาบาล (ภาคบ่าย) 
14.00 – 14.10 น.  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี แจงวัตถุประสงค์และแนะน าคณะกรรมการ 
14.10 – 14.25 น.  ผู้แทน CUP น าเสนอผลงานตามตัวชี วัด PA 34 ตัว/สมัครใจ 4 ตัว  
   และผลงานเด่น 
14.25 – 15.30 น. คณะกรรมการสุ่มประเมินหลักฐานตามตัวชี วัด PA 
15.30 – 16.00 น. สรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี วัด PA 
16.00 – 16.30 น. เดินทางกลับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
 4.4.3 ประชุมเตรียมการออกประเมินผลงานตามตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ       
รอบที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ 
สสจ.อ านาจเจริญ 

 4.4.4 ก าหนดการ Kick off เปิดโครงการอ านาจ เมืองปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัยฯ  
  - ระดับจังหวัด ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมพญานาค
รินทร์ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี   
  1) จัดบูธนิทรรศการ ตามประเด็น   
   1.1 เมืองปลอดขยะ มอบหมายให้ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอ านาจเจริญ และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ 
   1.2 เมืองปลอดเหล้า มอบหมายให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ/
องค์กรงดเหล้า 
   1.3 เมืองปลอดภัย   
    1.3.1 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มอบหมายให้ กองบังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดอ านาจเจริญ 
    1.3.2 ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร มอบหมายให้ ส านักงานป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ านาจเจริญ 
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    1.3.3 ปลอดภัยจากยาเสพติด 
     1.3.3.1 กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบหมายให้ ที่ท าการปกครอง
จังหวัดอ านาจเจริญ และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ 
     1.3.3.2 TO BE NUMBER ONE มอบหมายให้ ชมรม TO BE 
NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
   1.4 หมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี ระดับจังหวัด  
    1.4.1 อ าเภอลืออ านาจ 
    1.4.2 อ าเภอชานุมาน 
    1.4.3 อ าเภอหัวตะพาน 
    1.4.4 อ าเภอปทุมราชวงศา 
    1.4.5 อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
   1.5 เมืองสมุนไพรอ านาจเจริญ มอบหมายให้อ าเภอพนา/โรงพยาบาลพนา 
  -ระดับอ าเภอ ให้แต่ละอ าเภอก าหนด/Kick off ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 
ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานโครงการ 3 ดี และ พชอ. ช่วยแจ้งกลุ่มเป้าหมาย         
ที่เกี่ยวข้อง/ร่วมจัดบูธนิทรรศการ และเข้าร่วมประชุมเปิดโครงการรับมอบนโยบายจังหวัด
อ านาจเจริญ โดยพร้อมเพรียง  
หมายเหตุ การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากี /สาธารณสุข ชุดฟ้าริ้ว/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านชุดข้าราชการ
สีกากี/ อสม.ชุด อสม. /และยูนิฟอร์มของหน่วยงาน/และชุดสุขภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.5 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 4.5.1 พชอ. 
  1) สรุปส่งรายงานการแต่งตั งคณะอนุกรรมการ พชอ. ตามประเด็นวาระอ าเภอ ณ 27 
ก.พ.2562 มีการส่งแล้วจ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ.หัวตะพาน , อ.พนา, อ.ปทุมราชวงศา ขอให้
อ าเภอที่เหลือจัดส่งค าสั่งแต่งตั ง อนุกรรมการ พชอ. ภายในวันที่ 15 มี.ค.2562 ด้วย 
  2) ติดตามประเด็นพูดคุย Work Shop พชอ. เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2562  ขอให้ทุกอ าเภอ
ส่งผลการทบทวน ภายในวันที่ 15 มี.ค.2562 ด้วย 
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 4.5.2 รพ.สต.ติดดาว  
  1) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ จัดประชุมพัฒนาทีมพ่ีเลี ยงและทีมประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว จังหวัดอ านาจเจริญ ในวันที่ 6 มี.ค.2562 ณ ห้องประชุมดอกจาน สสจ.อ านาจเจริญ  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ทีมพ่ีเลี ยง รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ อ าเภอละ 10 คน  
  2) สรุปการแต่งตั งทีมพ่ีเลี ยง รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ  ณ 27 ก.พ.2562 มีการส่ง
แล้ว  5 อ าเภอ ได้แก่ อ.ลืออ านาจ, อ.พนา, อ.ปทุมราชวงศา, อ.หัวตะพาน, อ.เมืองอ านาจเจริญ      
ขอให้อ าเภอที่เหลือด าเนินการแต่งตั งและส่งส าเนาค าสั่งให้ สสจ.อ านาจเจริญ เพ่ือจะด าเนินการ
ประชุมชี แจงเกณฑ์การพัฒนา ภายในวันที่ 15 มี.ค.2562 ด้วย 
  3) แจ้งทุก รพ.สต.และ PCU บันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ         
ผ่านเว็บไซต์ http://gishealth.moph/pcu ภายใน 15 มี.ค. 2562  

 
 4.5.3 ผลการ Re Act HA 
 รพ.ชานุมาน  ผ่าน Re Act 2 HA (ระยะเวลรับรอง 12 กพ. 2562 – 17 กพ. 2565)  
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รพ.เสนางคนิคม ผ่านการรับรองRe Act 2 อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 21- 22 กุมภาพันธ์  2562 
(อ.นพ.วันชัย ตั งอารมณ์มั่น , ร.อ.หญิงปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี, อาจารย์วิภา วนิชกิจ ผู้เยี่ยมส ารวจ) 

 
          รพ.อ านาจเจริญ  รอ Re Act 2  HA   ช่วง 28 -29 มีนาคม 2562 
          รพ.ลืออ านาจ   รอ Re Act 2 HA   ช่วง พฤษภาคม 2562 
รับใบประกาศรับรองผ่าน HA ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั งที่ 20 ในระหว่าง
วันที่ 12-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี (รพ.พนา และ     
รพ.ชานุมาน) 

 

 
 

 4.5.4 การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 1) การจัดงานระดับประเทศ ระหว่าง 19-20 มี.ค.2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 

จ.ปทุมธานี 
 2) การจัดงานระดับจังหวัด จัดหลังการเลือกตั ง แยกจัดงานเป็นรายอ าเภอ โดยอ าเภอเมือง
เป็นตัวแทนการจัดงานระดับจังหวัด งบประมาณชมรม อสม. มีมติ 100 บาท/คน เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกัน 
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          กิจกรรมหลัก 
          - ร่วมกันรณรงค์ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดย อสม.      
1 คนชักชวนคนในคุ้มเลิกบุหรี่ 3 คนเข้าบ าบัดและติดตามต่อเนื่อง   
         -  โครงการ 3 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) ของผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ  เน้นหนัก 
3 ปลอด คือ 1) ปลอดเหล้าและการพนันใน งานศพ งานบวช งานกฐิน งานผ้าป่า 2) ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุ  และร่วมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน 3) ปลอดขยะ  
หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดสิ่งแวดล้อมสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม  ถูกหลักสุขาภิบาล ลดการใช้โฟม 
และร่วมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก แบบมีส่วนร่วม มีกฎกติกาของชุมชน ตามธรรมนูญ
ประชาชนต าบล  และรณรงค์ตามบริบทพื นที่ 
          พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10,20 และ 30 ปี มอบเกียรติบัตร      
อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ  อ่านสารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ        
เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ โดยประธาน อสม. อ าเภอแต่ละอ าเภอ และกิจกรรมนันทนาการ  

ประธาน ช่วงเลือกตั ง ให้เจ้าหน้าที่และอสม.วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ละเว้นการพูดคุยในที่ชุมชนและ
การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.6 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 4.6.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2562 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพรายอ าเภอ  
เดือนมกราคม 2562 

 
  
 4.6.2 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) 2562 
 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับแผนรายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 
2562 
 
 

โรงพยาบาล 

รายได้ รายจ่าย 

ประมาณการ 31/1/2562 ร้อย
ละ 

ประมาณการ 31/1/2562 ร้อย
ละ 

อ านาจเจริญ 726,675,000.00 263,021,347.32 36.20 695,650,000.00 242,631,547.55 34.88 

ชานุมาน 83,106,395.71 36,860,457.27 44.35 83,531,696.00 30,201,532.45 36.16 

99.906 

99.951 

99.973 

99.953 

99.968 99.968 
99.981 

 99.860

 99.880

 99.900

 99.920

 99.940

 99.960

 99.980

 100.000

เมอืง ชานุมาน ปทมุราชฯ พนา เสนางฯ หัวตะพาน ลอือ านาจ
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ปทุมราชฯ 109,929,139.80 49,013,309.31 44.59 106,022,227.27 32,230,029.83 30.40 

พนา 82,508,745.56 40,486,009.61 49.07 84,441,470.00 28,451,906.30 33.69 

เสนางฯ 88,061,238.36 30,692,209.46 34.85 82,780,000.00 26,521,865.97 32.04 

หัวตะพาน 128,410,000.00 59,152,819.91 46.07 128,100,000.00 45,319,154.83 35.38 

ลืออ านาจ 80,766,471.08 36,253,310.40 44.89 75,095,511.19 25,347,241.17 33.75 

ผลรวม 1,299,456,990.51 515,479,463.28 39.67 1,255,620,904.46 430,703,278.10 34.30 

หมายเหตุ เป้าหมายร้อยละ 33.33  มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 
 4.6.3 ภาวะวิกฤติทางการเงิน 
 ตารางที่ 2 การค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ณ วันที่  31  มกราคม 2562 

Org CR QR Cash NWC NI+Deplecia tion Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Scoring 

อ านาจเจริญ 1.65 1.42 0.99 90,219,970.42 20,389,799.77 0 0 0 0 
ชานุมาน 1.86 1.76 1.56 18,592,156.21 6,658,924.82 0 0 0 0 
ปทุมราช 1.86 1.74 1.55 22,415,080.94 16,783,279.48 0 0 0 0 
พนา 1.86 1.67 1.33 15,956,968.80 12,034,103.31 0 0 0 0 
เสนางฯ 1.83 1.66 1.33 12,926,065.83 4,170,343.49 0 0 0 0 
หัวตะพาน 1.12 1.00 0.80 3,870,574.81 13,833,665.08 1 0 0 1 
ลืออ านาจ 2.09 1.88 1.70 17,999,843.47 10,906,069.23 0 0 0 0 

 

 ตารางที ่3 แสดงภาวะวิกฤติทางการเงิน ของหน่วยบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 
OrgID Org ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 

10703 อ านาจเจรญิ 0 0 0 0 
10985 ชานุมาน 0 0 0 0 
10986 ปทุมราช 1 0 0 0 
10987 พนา 2 0 0 0 
10988 เสนางคนิคม 0 0 0 0 
10989 หัวตะพาน 2 4 4 1 
10990 ลืออ านาจ 0 0 0 0 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



15 

 วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579”  
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

4.7 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 4.7.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับ
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงเรียนบ้านนาอุดม  หมู่ที่7 ต าบลไร่ขี  อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ  

กิจกรรม 
จ านวน 

ผู้รับบริการ 
ครั้งต่อไป 

รับบริการรวม 
1. ตรวจโรคทั่วไป  
   -ทันตกรรม 
2.ส่งต่อผู้ป่วย 
-รพช. 
-รพท. 
-รพ.จังหวัดอ่ืน 
3. รับไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
4. มอบยาชุดพระราชทาน 
5. นวดแผนไทย 
6. ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  
7.จัดหางาน/แรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ 
-สาธิตอาชีพอิสระ 
8.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
-แจกเอกสารให้ความรู้ 
9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
-รณรงค์เกลือไอโอดีน/แจกเอกสารให้ความรู ้
10..ประกันสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ 
- แจกเอกสารให้ความรู ้

11.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อ านาจเจริญ 
- ภาพระบายสี แจกเอกสารให้ความรู้ 
12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

- จัดกิจกรรม และแจกเอกสาร 

 
45 
18 
 
2 
3 
- 
2 
50 
50 
69 
 

80 
 

80 
 

120 
 

70 
 
 

50 
 
 

130 

 
-  วันที่ 19 มีนาคม 2562 ปฏิบัติงาน  
ณ บ้านค าย่านาง หมู่ที ่8  
ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา  
- วันที่ 21 มีนาคม 2562 
ปฏิบัติงาน ณ บ้านหัวดอนสามัคคี  
หมู่ที่ 4,5,12 ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา 
 
โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขสร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ านาจเจริญ 
ครั้งที่  6/2562 
- วันที่  21 มีนาคม  2562 
ณ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี   
หมู่ที่4,5,16  ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ  
หมายเหตุ  
- ปีงบประมาณ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัด
อ านาจเจริญ ของดการสนับสนุนผ้าห่ม
ส าหรับผู้สูงอายุ 
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 4.7.2 สรุปโรคที่พบ จ านวน 45 ราย 
 

โรคที่พบ 
ครั้งที่ 5 

จ านวน ร้อยละ 
โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื อ 
โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคตา 
โรคระบบทางเดินอาหาร 
โรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคเลือด 
โรคผิวหนัง 
โรคมะเร็ง 
โรคประสาทและสมอง 

18 
7 
7 
6 
2 
2 
2 
1 

40.00 
15.55 
15.55 
13.33 
 4.44 
 4.44 
 4.44 
 2.22 

 4.7.3 สรุปผลการออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอ านาจเจริญร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

ครั งที่/วัน เดือน ปี /สถานที่ 
จ านวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

จ านวน    
เลือด(ถุง) 

หมายเหตุ 

6/ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา 
7/ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีคูณวิทยาบัลลังก์ 
8/ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอชานุมาน 
9/ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
หอประชุมอ าเภอปทุมราชวงศา 

130 
 

 68 
 

166 
 

172 
 

130 
 

68 
 

166 
 

172 
 

- วันที่ 7 มีนาคม 2562 
ณ หอประชุมพญานาครินทร์ 
- วันที่ 14 มีนาคม 2562 
ณ หอประขุมศาลาประขาคม 
- วันที่ 21 มีนาคม 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอพนา 
- วันที่ 28 มีนาคม 2562 
ณ หอประชุมอ าเภอลืออ านาจ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานควบคุมโรค 
 4.8.1 โรคที่ต้องเผ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโรค 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562     
กับ กุมภาพันธ์ 2561 

อันดับ
ที ่

โรค 
กุมภาพันธ ์2562 กุมภาพันธ ์2561 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

จ านวน อัตราป่วย 
ต่อแสนปชก. 

1 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 713 188.57 782 206.82 
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2 ปอดบวม 120 31.74 58 15.34 
3 ไข้ไม่ทราบสาเหต ุ 103 27.24 53 14.02 
4 อาหารเป็นพิษ 69 18.25 114 30.15 
5 สุกใส 15 3.97 45 11.90 
6 เมดิออยโดซิส 11 2.91 7 1.85 
7 ตาแดง 8 2.12 3 0.79 
8 ไข้หวัดใหญ ่ 7 1.85 1 0.26 
9 มือเท้าปาก 3 0.79 11 2.91 
10 ไข้เลือดออก 3 0.79 0 0.00 

ที่มา:บัตรรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมลู ณ 28 กุมภาพันธ ์2562 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล 10 อันดับแรกของจังหวัดอ านาจเจริญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

2562 กับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามี ปอดบวม ไข้ไม่ทราบสาเหตุ เมดิออยโดซิส ตาแดง 

ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก ที่มีอัตราป่วยสูงเกินปี2561  
 4.8.2 ความครอบคลุมและความทันเวลาของการส่งรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกตามความครอบคลุมของการส่งรายงาน 
506 ในชวงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (1-28 กุมภาพันธ์ 2562) 

ล า 
ดับ 

อ าเภอ จ านวนสถาน
บริการทั้งหมด 

สถานบริการที่มีการ
ส่งรายงานผู้ป่วย 

สถานบริการที่ไม่ม ี
รายงานผู้ป่วย 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 

1. เมือง 26 26 0 100 
2. ชานุมาน 10 9 1 91.66 
3. ปทุมราชวงศา 12 12 0 100 
4. พนา 6 6 0 100 
5. เสนางคนิคม 9 9 0 100 
6. หัวตะพาน 12 12 0 100 
7. ลืออ านาจ 11 11 0 100 

รวม รวม 86 85 98.83 
แหล่งที่มา:รายงาน506 จากศูนย์ระบาดอ าเภอ,รพ.และ รพ.สต.ทุกแห่งผ่าน Datacenter และ E-mail  
ณ 28 กุมภาพันธ ์62 

 4.8.3 สรุปสถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญ 

 สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ 
 ตามรายงานเร่งด่วนประจ าวัน (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)  
 ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายงานผู้ป่วยเข้า ข่ายโรคไข้เลือดออก     
ทั งหมด 38 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 9.94 ต่อประชากรแสนคนยังไม่มีผู้เสียชีวิต (DHF 15 ราย        
DF 23ราย) 
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รูปที่1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ ณ วันที่ 28 ก.พ. 62 

 
  

 เมื่อพิจารณาผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปี 2562 พบว่าตั งแต่ต้นปี มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมา
และมัธยฐาน 5 ปีและเริ่มพบผู้ป่วยในสัปดาห์ที่ 1 เป็นต้นมา พบว่ามีจ านวนมากกว่าปี 2561 และ
ค่ามัธยฐานมา ขณะนี แนวโน้มผู้ป่วยลดลงดังรูป ดังรูปที่ 2 
รูปที่ 2 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอ านาจเจริญแยกรายสัปดาห์ 
ปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561 และมัธยฐาน5 ปีย้อน หลัง ณ วันที่ 28 ก.พ.62 

  
 

กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ10-14 ปี 73.68 ต่อแสนปชก.รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี 
อัตราป่วย 36.32 ต่อแสนปชก. 
พื นที่เกิดโรคตั งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยสะสมทั งหมด 5 อ าเภอ 13 ต าบล 20 หมู่บ้าน/ชุมชน   
แต่ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (สัปดาห์ที่ 5-8 ) ระหว่างวันที่ 3 ก.พ – 28 ก.พ. 62 พบผู้ป่วย 18 ราย    
จาก 4 อ าเภอ 9 ต าบล 12 หมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อ.ลืออ านาจ (7 ราย)
รองลงมา อ.ชานุมาน (6ราย) อ.หัวตะพาน (3ราย) และ อ.เสนางคนิคม 

ตารางที่ 1  จ านวนและอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรายอ าเภอ ตั งแต่ต้นปี จังหวัดอ านาจเจริญ 
เปรียบเทียบอัตราป่วย ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

ล าดับที ่ อ าเภอ ข้อมูลสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบนั 
ในช่วง 4 สัปดาห์ WK 5-8 

 (3 ก.พ. -28 ก.พ.62 ) 

รวมผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน รวมผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน 

1 เมือง 1 0.76 0 0 

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

มัธยฐาน 5 ปี 7 10 20 29 35 76 120 99 33 17 7 4

ปี2562 19 19

พยากรณ์2562 0 0 6 16 74 118 95 67 31 8 2 0

ปี2561 0 0 0 11 34 64 34 45 24 13 6 4
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2 ชานุมาน 6 14.47 6 14.47 

3 ปทุมราชฯ 0 0 0 0 

4 พนา 0 0 0 0 

5 เสนางคนิคม 4 9.72 2 4.86 

6 หัวตะพาน 15 27.78 3 5.56 

7 ลืออ านาจ 12 32.55 7 18.99 
รวม 38 9.94 18 4.71 

 
 4.8.4 การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 

  1) การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่าน พชอ. มีจ านวน  
3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ อ าเภอปทุมราชวงศาและอ าเภอเสนางคนิคม 
  2) การสอบสวนอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตทุกราย ปีงบประมาณ 2562 ตั งแต่ 1 ตุลาคม 
2561–28 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เสียชีวิตทั งหมด 47 ราย ส่งแบบสอบสวนจ านวน  5 ราย (อ าเภอ
ปทุมราชวงศา และลืออ านาจ) ที่ เหลือขอให้ด าเนินการส่งภายในวันที่  15 มีนาคม 2562 
รายละเอียด ดังตาราง  

  3) การด าเนินการชี เป้าจุดเสี่ยงและแนวทางการด าเนินการแก้จุดเสี่ยงปีงบประมาณ 
2562 อ าเภอละ 5 จุด ขอให้ส่งภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ยังไม่มีอ าเภอส่ง 
  4) ขอให้ทุกอ าเภอทบทวนค าสั่งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอ าเภอและส่งส าเนาค าสั่งให้จังหวัดภายใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ยังไม่มีอ าเภอส่ง 
  5) แบบรายงานด่านชุมชนคุณภาพช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ส่งรายงานด่านชุมชน
คุณภาพ  4 อ าเภอ ดังนี   
   - อ าเภอเสนางคนิคม  - อ าเภอลืออ านาจ 
   - อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ - อ าเภอปทุมราชวงศา 
 
 

เมือง ชานุมาน ลืออ านาจ เสนางค์ พนา ปทุมราชฯ หัวตะพาน รวม
dead 

(ราย)

dead 

(ราย)

dead 

(ราย)

dead 

(ราย)

dead 

(ราย)

dead 

(ราย)

dead 

(ราย)

dead 

(ราย)

ต.ค.-61 10 0 0 2 0 3 0 15

พ.ย.-61 4 1 0 0 0 0 2 7

ธ.ค.-61 6 0 1 1 2 1 0 11

ม.ค.-62 6 1 0 0 0 1 1 9

ก.พ.-62 2 1 0 2 0 0 0 5

รวม 28 3 1 5 2 5 3 47 10.6383

ส่งรายงาน

แบบสอบสวน

อุบัติเหตุ

0 0 1 0 0 4 0

5

(ร้อยละ

10.64)

ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและการส่งแบบสอบสวนอุบัติเหตุ แยกรายอ าเภอ

 ปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 1 ต.ค. 61 - 28 ก.พ. 62

เดือน
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  6) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ สั่งการให้ด าเนินการจัดท าแบบรายการจัดการ
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง กลุ่มงานควบคุมโรค ได้ด าเนินการตามการสั่งการ
ดังกล่าวโดย ส่งรายชื่อผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 แยกรายอ าเภอ ส่ง
ให้ทุกอ าเภอ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ อจ 0032/457 ลงวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2562 นั น อ าเภอที่มีการส่งแบบรายงานการจัดการอุบัติเหตุช่วงเทศกาลตามรายชื่อ
ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 คือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ส่วนอ าเภอที่ยังไม่ส่งแบบ
รายงานฯขอให้ส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562  (แต่ไม่มีการรายงานการจัดการ) 
 4.8.5 ความก้าวหน้าการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 

  1) แนวทางการด าเนินงานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนสังคมไทยปลอด
บุหรี่ 
   1.1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของแต่ละจังหวัดทุกแห่ง  
   1.2) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง จัดสถานที่ สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
   1.3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
จะต้องไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 90(ภาพประเทศ) 
   1.4) บุคลากรสูบบุหรี่ในหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุข
อ าเภอ/โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่สูบบุหรี่เข้ารับบริการบ าบัดและเลิกบุห รี่ได้ 
ร้อยละ 90 
   1.5) ขับเคลื่อนการจัดสถานที่ปลอดบุหรี่ภายในจังหวัด ร้อยละ 100 ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
   1.6) ด าเนินงานคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่ ดังนี  
        - ร้อยละ 90 อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการคัดกรองบุหรี่ผ่านระบบ
รายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และระบบรายงานบนฐานข้อมูล www.thaiphc.net   
        - ร้อยละ 90 อาสาสมัครสาธารณสุขที่สูบบุหรี่จะต้องสมัครใจเข้ารับบริการ
บ าบัดบุหรี่  ผ่ านระบบรายงานบนฐานข้อมูล  43 แฟ้ม  และระบบรายงานบนฐานข้อมูล 
www.thaiphc.net   
    - ร้อยละ 90 อาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน ชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการฯ 
3 คน ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และระบบรายงานบนฐานข้อมูล www.thaiphc.net   
        - ร้อยละ 90 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ (1B5) 
ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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        - ร้อยละ 40 ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ นไปที่สูบบุหรี่ (1B50) ได้รับการคัด
กรองและบ าบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532) ผ่านระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
        - ร้อยละ 30 ผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับบริการบ าบัดบุหรี่(1B530+1B531+1B532) 
สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 6 เดือน (1B552) จากระบบรายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ด าเนินการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ของแต่ละ
จังหวัดทุกแห่ง อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง 
 2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ทุกแห่ง  จะต้องติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ ห้ามสูบบุหรี่บริเวณทางเข้า – ออก  โครงสร้างอาคาร  
ลานจอดรถ และรายงานผลการด าเนินงานภาพถ่ายการด าเนินงานมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 
 3. ส ารวจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันและ
บุคลากรในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ทุกแห่ง ที่สูบบุหรี่และเข้ารับบริการบ าบัด และรายงานผลการด าเนินงานมายังส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตามแบบส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข เอกสารหมายเลข 1 
 4. ส ารวจสถานที่ปลอดบุหรี่ภายในจังหวัด และด าเนินการติดป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และรายงานผลการส ารวจส่งมายัง ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ตามแบบรายงานมาตรการตรวจ
แนะน าเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เอกสารหมายเลข 2 
 5. การคัดกรองและบ าบัดผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ นไป บันทึกและรายงานผลผ่านระบบ
รายงานบนฐานข้อมูล 43 แฟ้ม โดยจะประมวลผลจาก HDC ของกระทรวงสาธารณสุข รอบเดือน
มีนาคม 2562 ร้อยละ 50  รอบเดือนมิถุนายน 2562  ร้อยละ 70  รอบเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 
90 
 4.8.6 ความก้าวหน้าการด าเนินงานวัณโรค 

  1. เร่งรัดติดตามการคัดกรองวัณโรค 

อ าเภอ 

ผลงาน
คัดกรอง 
Verbal 
screen 

จ านวน   
X ray 

ร้อยละ 
CXR 
pos+ 

ร้อยละ 
ส่ง

Xpert 
ร้อยละ 

ป่วย 
TB 

ร้อยละ 

เมือง 16,096 3,527 21.9 75 0.47 38 1.08 31 0.19 
ชานุมาน 2,564 52 2.0 1 0.04 0 0.0 2 0.08 

ปทุมราชวงศา 5,598 2,430 43.4 32 0.57 1 0.04 4 0.07 
พนา 2,840 1,624 57.2 16 0.56 6 0.37 9 0.32 
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เสนางคนิคม 3,658 1,242 34.0 5 0.14 0 0.00 0 0.00 
หัวตะพาน 7,705 2,108 27.4 189 2.45 6 0.28 11 0.14 
ลืออ านาจ 1,713 391 22.8 0 0.0 0 0.00 0 0.00 

รวม 40,174 11,374 28.3 318 0.79 51 0.45 57 0.14 
ที่มาข้อมูล จาก โปรแกรม TBCM online  ณ  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 

  2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ก่อนขึ นทะเบียนรักษา 
   2.1 เมื่อพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ อย่าขึ นทะเบียนในโปรแกรม TBCM online 
แนะน าให้แจ้ง รพ.สต.ทราบภายใน 2 ชั่วโมง  ก่อนขึ นทะเบียนรักษาวัณโรคในโปรแกรม TBCM 
online ควรได้รับการประสานจาก รพ.สต.ก่อน ว่าใครป้อนยาผู้ป่วย 
   2.2 ยาผู้ป่วยวัณโรค  ไม่ควรให้ผู้ป่วยถือยากลับบ้านควรประสานให้เจ้าหน้าที่ รพ.
สต.มารับยา หรือหากต้องให้ผู้ป่วยถือยากลับบ้าน ควรแนะน าผู้ป่วยน ายาไปให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพ่ือ
เก็บรักษาและวางแผนการคัดเลือกผู้ป้อนยา พร้อมรายงานกลับให้ รพ.หรือ สสอ.รับทราบ 
   2.3 ยาวัณโรคจะต้องไม่อยู่กับผู้ป่วยวัณโรค  กรณีผู้ป่วยกินยาเองแต่มีรายงานการ
กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยผ่านระบบ VDO call ถือว่าป้อนยาโดยเจ้าหน้าที่ และควรจัดยาให้ อสม.
ครั งละ 7 ชุด โดยน าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปพร้อมรายงานการป้อนยา   
   2.4 หากผู้ป้อนยาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ แนะน าให้เป็น อสม. และควรจัดยาให้ อสม.ครั ง
ละ 7 ชุด โดยน าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปพร้อมรายงานการป้อนยา   
   2.5 หากผู้ป้อนยาไม่ใช่ อสม. แนะน าให้เป็นญาติ โดยจัดยาให้ครั งละ 7 ชุด โดย
น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปพร้อมรายงานการป้อนยาผ่านระบบไลน์  
   2.6 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ควรลงพื นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยภายใน 2 วันแรกที่ทราบว่ามี
ผู้ป่วยในพื นท่ี เพ่ือจัดการสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรคหรือบริบทของโรค 
   2.7 ในระยะ 2 สัปดาห์แรก เจ้าหน้าที่ควรลงเยี่ยมผู้ป่วยทุกสัปดาห์เพ่ือประเมิน
อาการข้างเคียงจากการใช้ยาวัณโรค และให้ค าแนะน าหรือก าลังใจในการรักษา 
  3. เรื่องท่ีต้องเร่งรัดด าเนินการ 
   ต้นเดือนมีนาคม 2562  เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
10 จังหวัดอุบลราชธานี จะลงสุ่มเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยบริการ ด าเนินการ
ตามแนวทางดังนี  
   3.1 ลงข้อมูลการเยี่ยม/การป้อนยาผู้ป่วยวัณโรคในสมุดประจ าตัวผู้ป่วยและ 
TB01 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   3.2 ยาวัณโรคจะต้องไม่อยู่กับผู้ป่วยวัณโรค  กรณีผู้ป่วยกินยาเองแต่มีรายงานการ
กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยผ่านระบบ VDO call ถือว่าป้อนยาโดยเจ้าหน้าที่ และควรจัดยาให้ อสม.
ครั งละ 7 ชุด โดยน าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปพร้อมรายงานการป้อนยา    
   3.3 หากผู้ป้อนยาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ แนะน าให้เป็น อสม. และควรจัดยาให้ อสม.ครั ง
ละ 7 ชุด โดยน าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปพร้อมรายงานการป้อนยา   
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   3.4 หากผู้ป้อนยาไม่ใช่ อสม. แนะน าให้เป็นญาติ โดยจัดยาให้ครั งละ 7  ชุด โดย
น าซองยาเก่าแลกยาชุดต่อไปพร้อมรายงานการป้อนยาผ่านระบบไลน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.9 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานนิติการ 
มาตรการ ป้องกันการทุจริต ท างานด้วยความโปร่งใส 
มาตรการ การใช้รถ การเบิกค่าตอบแทน การจัดซื อจัดจ้าง การฝึกอบรม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.10 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4.10.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั นสายสะพายและต่ ากว่า
สายสะพาย ปี 2561  
  - ข้าราชการ จ านวน 114 ราย 
  - ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ จ านวน 12 ราย 
 4.10.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั นสายสะพายและต่ ากว่า
สายสะพาย ปี 2562  
  - ข้าราชการ จ านวน 145 ราย 
  - ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ จ านวน 10 ราย 
 4.10.3 การเลื่อนระดับประเภทวิชาการระดับช านาญการ-ช านาญการพิเศษ  
  - ปี 2561 จ านวน 25 ราย 
  - ปี 2562 จ านวน 7 ราย 
 4.10.4 การเลื่อนระดับประเภททั่วไประดับช านาญงาน 
  - ปี 2561 จ านวน 11 ราย 
  - ปี 2562 จ านวน 3 ราย 
รายละเอียด http://www.amno.moph.go.th/amno_new/files/20190301153859511.pdf 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.11 เรื่องท่ีเสนอจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 4.11.1 การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื นที่การเกษตรเพ่ือลดภาวะโลกร้อนและปัญหา
มลพิษทางอากาศ 
 ด้วยจังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับแจ้งจากรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญกับ
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องใน
หลายพื นที่ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซึ่งสาเหตุส าคัญของฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื นที่การเกษตร ทั งการ
เผาขยะ เผาเศษใบไม้/วัชพืช และเผาเพ่ือเตรียมพื นที่ส าหรับท าเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการกระท าผิด
ตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 

http://www.amno.moph.go.th/amno_new/files/20190301153859511.pdf


24 

 วิสัยทัศน์ “ประชาชนอ านาจเจริญมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579”  
ค่านิยม MOPH : อ านาจเจริญก้าวหน้า SMART and Change to Pro มุ่งสู่ดาวเท้าติดดิน 

 
ในการนี  จังหวัดอ านาจเจริญจึงมีประกาศ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการ ดังนี  
 1) ให้ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการไม่ให้มีการเผาทุกชนิดในพื นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด 
ทั งในพื นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ พื นที่เกษตรกรรม พื นที่รกร้างว่างเปล่า พื นที่สาธารณะ พื นที่สองข้าง
ทาง รวมทั งการเผาขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ ตามบ้านเรือน โดยพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย 
 2) ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้งดการเผาทุกชนิด และสร้างการรับรู้
ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและพื นที่การเกษตร ซึ่งมีอันตรายต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ตลอดจนสร้างความเสียหาย
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 3) รณรงค์สนับสนุนให้เกษตรกรจัดการกับเศษวัสดุการเกษตร อาทิ ตอซังข้าว ข้าวโพด ซาก
วัชพืชฤดูแล้ง โดยการไถกลบ การใช้สารย่อยสลาย หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่เหมาะสม   
 4.11.2 การใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5  
 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง
ประชาชนในด้านสุขลักษณะและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุขใน การควบคุมเหตุเดือดร้อนร าคาญ และการควบคุมดูแลการประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ในพื นที่ โดยสามารถบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ที่ส าคัญ 2 หมวด คือ หมวด 5 เหตุร าคาญ และหมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ดังนี  
 1) หมวด 5 เหตุร าคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อ านาจ ในการออกค าสั่งเป็นหนังสือให้แก่
ผู้ก่อฝุ่นในสถานที่สาธารณะ (ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง) หรือเจ้าของสถานที่เอก (มาตรา 28วรรค
หนึ่ง) ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง จนฝุ่นละอองนั นบรรเทาลง หรือหมดไป หรือมีอ านาจประกาศให้
พื นทีใดพื นที่หนึ่งเป็นพื นที่ควบคุมเหตุร าคาญ (มาตรา 28/1) ได ้ซ่ึงถ้าหากฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และ 28 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 28/1 มีโทษจ าคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 2) หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีที่แหล่งก าเนิดฝุ่นเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามมาตรา 32 ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ก าหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการประกอบ
กิจการไว้ในข้อบัญญัติแล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีการควบคุมก ากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตาม
กฎหมายเคร่งครัด ดังนี  
  2.1) กรณีเป็นสถานที่ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สามารถใช้อ านาจตามมาตร 45 ในการออกค าสั่งให้ผู้ประกอบกิจการ ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้
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ฝุ่นหรือเหตุร าคาญนั นลดลงหรือหมดไป หากไม่ปฏิบัติตาม ให้อาศัยอ านาจตามมาตร 59 ออก
ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน 15 วัน หรือใช้อ านาจตามมาตร 60 เพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งจะไม่
สามารถขออนุญาตได้อีกเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 45, 59 หรือ 60 จะมีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับและสามารถปรับอีกไม่เกินวันละ 
25,000 บาทตอลดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม 
  2.2) กรณีเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่มีใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้
หยุดประกอบกิจการทันทีและให้มาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และเนื่องจากความผิด
ส าเร็จจึงให้รวบรวมหลักฐานด าเนินการตามกระบวนการด าเนินคดีในฐานะประกอบกิจการไม่ได้รับ
อนุญาต มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ และสามารถปรับ
อีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  
 ทั งนี หากราชการส่วนท้องถิ่นใดยังไม่มีการออกข้อบัญญัติควบคุมกรประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพไว้ ให้บังคับใช้มาตรการเหตุร าคาญเพ่ือจัดการปัญหาฝุ่นละอองต่อไปได้   
 ซึ่งรายละเอียดกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยได้แจ้งเป็นหนังสือส่งให้เจ้า
พนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.12 เรื่องท่ีเสนอจาก งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.13 เรื่องท่ีเสนอจาก งานวิจัยและพัฒนา  
 4.13.1 ผลการแบบประเมินตัวชี วัดที่ 32 ระดับความส าเร็จของการดูแลสุขภาพตาม       
เส้นทางชีวิต ครั งที่ 1 / 2562  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

คปสอ. ผลงานเร่ือง 
ค่าคะแนน 
(ร้อยละ) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

1. ปทุมราชวงศา  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน โดย
วิธี 3อ. 2ส. อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

70.25 4 

2. เสนางคนิคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง 67.25 3.5 
3. ชานุมาน การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมแบบ

ผสมผสานและเป็นองค์รวม อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
86.75 4.5 

4. หัวตะพาน ผลของโปรแกรมการสมัภาษณ์เพือ่เสริมแรงจูงใจต่อพฤติกรรม 
การเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยท างาน ในเขตอ าเภอหัวตะพาน จังหวัด
อ านาจเจรญิ 

70.50 4 

5. พนา เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในชุมชน (ลูกแพง) อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

80.50 4.5 

6. เมือง
อ านาจเจริญ 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผูสู้งอายุใน
ชุมชน  โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

73.25 4 

7. ลืออ านาจ รูปแบบการด าเนินงานปรับเปลีย่นพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน       
แบบบูรณาการ อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

80.00 4.5 

หมายเหตุ  เกณฑ์ประเมิน  ระดับ 5  = ร้อยละ 90-100 
     ระดับ 4.5  = ร้อยละ 80-89 
     ระดับ 4  = ร้อยละ 70-79 
     ระดับ 3.5  = ร้อยละ ≤ 69 
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 4.13.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย R2R และนวัตกรรม (Workshop 2)           
 เรื่อง “สถิติเบื องต้น ส าหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข” วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562                 
ณ ห้องประชุมคณาพันธ์  กลุ่มเป้าหมาย รพช. แห่งละ 2 คน และ รพ.สต. แห่งละ 1 คน            
(ตามหนังสือ ที่ อจ.0032.015/ว209  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และ อจ.0032.015/ว635     
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.14 เรื่องท่ีเสนอจาก งานอะคาเดมี ทูบีนัมเบอร์วัน  
 4.14.1 การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.62 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดยนายวงเทพ เขมวิรัตน์          
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ พร้อมด้วยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ นายบวร ดรุณสนธยา แรงงานจังหวัดอ านาจเจริญ นายชัยพร รัตนแสง 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ น าชมรมและสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัด
อ านาจ เจริญ เข้ าร่ วมการประกวดผลงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2562 ซึ่งในปีนี จังหวัดอ านาจเจริญได้ส่งจังหวัด/ชมรมฯเข้าร่วม   
การประกวดทั งหมด 11 รายการ ดังนี  
 1. จังหวัดอ านาจเจริญ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร 
 2. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา 
ได้แก่ 
  2.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ ต้นแบบระดับทอง 
  2.2 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ต้นแบบระดับเงิน 
  2.3 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ อ าเภอเมือง 
ต้นแบบระดับเงิน 
 3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั นพื นฐาน (มัธยมศึกษา) ได้แก่ 
  3.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ านาจเจริญ ระดับดีเด่น 
  3.2 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ระดับดีเด่น 
  3.3 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธัญยธรณ์พิทยา 2 ปทุมราชวงศา ระดับดีเดน่ 
 4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ 
  4.1 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน ต้นแบบระดับเงิน 
  4.2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ ต้นแบบระดับเงิน 
  4.3 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา ระดับดีเด่น 
 5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับดีเด่น  
  ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทน  าตาลมิตรผล จ ากัด สาขาอ านาจเจริญ 
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 4.22.2 ผ ล ก า ร ป ร ะ ก ว ด จั ง ห วั ด / ช ม ร ม  TO BE NUMBER ONE ร ะ ดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอ านาจเจริญได้รับรางวัล จ านวน 8 รางวัล ดังนี  
 1. จังหวัดอ านาจเจริญ ได้รับรางวัลประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง ได้รับรางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE             
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อ าเภอหัวตะพาน ได้รับรางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับ เ งิ น  ประ เภทชมรม TO BE NUMBER ONE              
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ อ าเภอเมือง ได้รับรางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับ เ งิ น  ประ เภทชมรม TO BE NUMBER ONE              
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 5. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกเลาะ อ าเภอหัวตะพาน ได้รับรางวัลชมรม      
TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6. ชมรม TO BE NUMBER ONE  ชุมชนเปือยหัวดง อ าเภอลืออ านาจ ได้รับรางวัลชมรม 
TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 7. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 8. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อ าเภอชานุมาน ได้รับรางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขั นพื นฐาน (มัธยมศึกษา)        
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   5.1 การจัดสรรค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  

 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ให้สามารถ
น าเงินงบประมาณเบิกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกประเภทโดยไม่จ ากัดเฉพาะข้าราชการเท่านั น  
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หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้หารือกลุ่มหัวหน้าบริหารงานทั่วไป เงินงบประมาณให้ใช้เบิกจ่ายแก่
ข้าราชการและพนักงานราชการเท่านั น และเพ่ือความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ จะขอหารือไปที่กระทรวงสาธารณสุขอีกครั ง 
หน.กลุ่มงานนิติการ การจ่าย ฉ.11 มีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขแจ้งว่าสามารถจ่ายได้ ไม่มีข้อห้าม  
สสอ.ลืออ านาจ ปี 2562 ได้รับจัดสรรค่าตอบแทน ฉ.11 จ านวน 1,540,000 บาท ถ้าเบิกเฉพาะ
ข้าราชการ จะเบิกได้ 1,195,200 บาท และจะมีเงินคงเหลือในระบบ 334,800 บาท หากให้กลุ่ม
พนักงานกระทรวงเบิกจ่ายด้วยงบที่ได้รับจัดสรรก็จะรวมเป็นเงิน 1,540,000 บาท พอดี  
ประธาน ให้เบิกตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
    ลงชื่อ    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวชญานิศา นารีวงศ์) 
              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
    ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
        หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
 
 


