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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดอํานาจเจริญ 

ครั้งท่ี 8/2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 

ณ หองประชุมคณาพันธ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

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

ผูมาประชุม 

1. นายประภาส วีระพล   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

2. พญ.นภาพร เกียรติดํารง  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

3. นายปฐมพงศ ปรุโปรง    นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

4. นางฤดีวรรณ วงศเจริญ   รักษาการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) 

5. นายอาคม กินาวงศ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

6. นายอภิชาติ รุงเมฆารัตน   หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

7. นายวุฒิพงษ สินทรัพย   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

8. นายสมาน พรรณรัตน   หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

9. นางทัศนีย รมเย็น   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

10. นายทนงศักดิ์ พลอาษา   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

11. นายอภิชาต วุฒิเสลา  (แทน) หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

12. นายธีระยุทธ มุจรินทร  (แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

13. นางประครองจิต สังขแสวงพัฒน (แทน) หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 

14. นางวรรณศรี เสนาจันทร  (แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอสุขภาพจิตและยาเสพติด 

15. นายประเทือง คําภานันท  (แทน) หัวหนากลุมงานนิติการ 

16. นายยงยุทธ สุพล    หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

17. นางรัชนีกรณ มาศพันธ   หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

18. นางสาวสุโพชฌงค กอนภูธร  หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

19. นายสกลรัฐ วติวุฒิพงษ   หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

20. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร  หัวหนางานวิจัยและพัฒนา 

21. นายไกรวุฒิ บุตตะ   หัวหนางานประชาสัมพันธและสรางเสริมสุขภาพ 

22. นายสุขเกษม รวมสุข   หัวหนางานยาเสพติดและทูบีนัมเบอรวัน 

23. นายปณณธร เลิศเอกธรรม  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

24. นายนพพล ธาดากุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลชานุมาน 

25. นางราตรี จันทบุตร  (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลลืออํานาจ 

26. นายดุษฎี ไชยมาตย  (แทน) สาธารณสุขอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
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27. นายเสถียร บัวเขียว   สาธารณสุขอําเภอชานุมาน 

28. นายอุเทน ชัยวงศ   สาธารณสุขอําเภอพนา 

29. นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์   สาธารณสุขอําเภอหัวตะพาน 

30. นายทศพงษ บุญพุฒ  (แทน) สาธารณสุขอําเภอเสนางคนิคม 

31. นางสาวนริศรา ทองหอ   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา (ดานวิชาการ) 

32. นายทรงศิลป ซึ่งเสน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยฆอง 

33. นายประโยชน ศรีณรงคกลุ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.บานศาลา 

34. นายบุญเกิด ทองพันธ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองสามสี 

35. นายไพบูลย เจริญวงศ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคําโพน 

36. นางพรเพ็ญ ทาริวงค   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.ลืออํานาจ 

37. นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พนา 

38. นายอุทิศ นันทะมาตย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ชานุมาน 

39. นางวิลาพรรณ คณารักษ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.ปทุมราชวงศา 

40. นายนคเรศ ชัยศิริ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

41. นายนฤทธิ์ ชาตาสุข   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.อํานาจเจริญ 

42. นางสาวชญานิศา นารีวงศ   นักวิชาการคอมพิวเตอร สสจ.อํานาจเจริญ 

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ 

1. นายถิรพุทธิ เฉลิมเกียรติสกุล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวตะพาน 

2. นางสาวบุศณี มุจรินทร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

3. นายอมรธีร ศรีสะอาด   ผูอํานวยการโรงพยาบาลพนา 

4. นายภัทรวรรธน คําดี   สาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา 

5. นายอภิศักดิ์ อินทรบุตร   สาธารณสุขอําเภอลืออํานาจ 

6. นายสราวุธ เสียงหวาน   หัวหนาศูนยควบคุมโรคที่นําโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  

7. นายปยะ เสตพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอํานาจเจริญ (ดานวิชาการ) 

8. นายสมเกียรติ ธรรมสาร   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอหัวตะพาน (ดานวิชาการ) 

9. นายสงกรานต สรอยเพชร   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพนา (ดานวิชาการ) 

10. นายวีระวัฒน โสภัณ   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอชานุมาน (ดานวิชาการ) 

11. นายทนงศักดิ์ พ่ึงโพธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พนา 

12. นายพัลลภ สุระเกษ   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเสนางคนิคม (ดานวิชาการ) 
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ผูเขารวมประชุม 

1. นางสุนิดา แสงยอย   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.ปทุมราชวงศา 

2. นางนลินี กินาวงศ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคํานอย 

3. นางบานเย็น สายสุด   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.หัวตะพาน 

4. นางอุบล ศรีสมภาร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.หวยไร 

5. นายสุริยา ดอกบัว   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยทม 

6. นายวีระวัฒน โพธิ์ขาว   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเหลาพรวน 

7. นางไกรวรรณ พลหาญ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองยอ 

 

เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.  

 นายแพทยประภาส วีระพล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ประธานที่ประชุม        

กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและสรุปผล   

การดําเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป 2562  

1.2 เตรียมความพรอมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและสรุปผลการดําเนินงานสาธารณสุข          

เขตสุขภาพที่ 10 ประจําป 2562  

1.3 ใหแตละกลุมงานตรวจสอบและปรับตัวชี้วัด/action plan ใหเขากับบริบทของพื้นที่ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คปสจ. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จํานวน          

19 หนา ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมและแจงใหตรวจสอบรายงานการประชุมทาง

เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ www.amno.moph.go.th หัวขอ รายงานการ

ประชุม หากที่ประชุม มีความประสงคแกไขรายละเอียด ขอใหแจงตอที่ประชุม และหากที่ประชุม

ไมมีแกไข ขอมติที่ประชุมใหรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (ไฟลนําเสนอ) 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ติดตามการเบิกจายงบคาเสื่อม ปงบประมาณ 2562 

 
หนวยบริการ 

วงเงิน

งบประมาณ 
แผนอนุมัติแลว ดําเนนิการแลว รอยละ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 
รอยละ 

10703-รพ.อํานาจเจรญิ 
12,013,998.23 12,013,998.23 200,000.00 1.66 11,813,998.23 98.34 

10985-รพ.ชานุมาน 3,048,568.13 3,048,568.13 1,040,140.00 34.12 2,008,428.13 65.88 

10986-รพ.ปทุมราชวงศา 4,233,981.71 4,233,981.71 2,749,657.19 64.94 1,484,324.52 35.06 

10987-รพ.พนา 
2,249,842.43 2,249,842.43 1,537,842.43 68.35 712,000.00 31.65 

10988-รพ.เสนางคนิคม 
3,042,476.71 3,042,476.71 2,353,500.00 77.35 688,976.71 22.65 

10989-รพ.หัวตะพาน 5,768,512.13 5,768,512.13 3,209,181.06 55.63 2,559,331.07 44.37 

10990-รพ.ลืออํานาจ 
3,555,624.73 3,555,624.73 1,853,804.35 52.14 1,701,820.38 47.86 

ประธาน : กระตุนการจัดซื้อจัดจางงบคาเสื่อม ควรดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร โดยใหกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ติดตามเรงรัดการดําเนินงานงบคาเสื่อม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องทีแ่จงใหที่ประชุมทราบ 

4.1 เรื่องทีแ่จงจาก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

4.1.1 สมโภช หมผาเทวาลัย วันที่ 13 กันยายน 2562 นําโดยประธานสภาการทองเที่ยว    

เปนเจาภาพจัดงาน 

4.1.2 การแขงขันปนจักรยานขึ้นภูสิงห-ภูผาผึ้ง ปนวันที่ 22 กันยายน 2562 โดยงบจาก กกท. 

โดยการแขงขันไมมีคาใชจายในการสมัคร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานควบคุมโรคติดตอ  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.3 เรื่องทีแ่จงจาก งานวิจัยและพัฒนา  

การประเมินระดับความสําเร็จของการใชคูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ใน รพ.สต.       

ป 2562  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.4 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 4.4.1 สรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Ranking)  

รอบที่ 2-2562  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.4.2 กําหนดการประชุมสัมมนาวิชาการและสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข  

ประจําป 2562 เขตสุขภาพท่ี 10 วันที ่2-4 กันยายน 2562  ณ โรงแรมไอโฮเทล อําเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.5 เรื่องทีแ่จงจาก งานยาเสพติดและทูบีนัมเบอรวัน 

 4.5.1 การดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE สัญจร ประจําป 2562 เพื่อเตรียมการอําเภอ 

TO BE NUMBER ONE            

วัน/เดือน/ป อําเภอ สถานที ่

27 สิงหาคม 2562 ชานุมาน โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 

28 สิงหาคม 2562 ลืออํานาจ โรงเรียนเทศบาลลืออํานาจ 

เมือง ศาลาประชาคมอําเภอเมือง 

29 สิงหาคม 2562 ปทุมราชวงศา โรงเรียนปทุมราชวงศา 

เสนางคนิคม โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

5 กันยายน 2562 

30 สิงหาคม 2562 

หัวตะพาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหัวตะพาน 

พนา หองประชุมศูนยแพทยพนา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.5.2 การประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE 

NUMBER ONE จังหวัดอํานาจเจริญ ประจําป 2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 

12.00 น. ณ หองประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ กลุมเปาหมาย

ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล และผูรับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ระดับอําเภอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.6 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานประกันสุขภาพ 

 4.6.1 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนรายไดและคาใชจาย (Planfin) 2562 

 ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนรายไดและคาใชจายปงบประมาณ 2562 

โรงพยาบาล 
รายได รายจาย 

ประมาณการ 31/7/2562 รอยละ ประมาณการ 31/7/2562  

อํานาจเจรญิ 787,330,000.00 610,381,951.11 77.53 750,200,000.00 609,839,484.36 81.29 

ชานุมาน 87,831,564.71 73,885,210.21 84.12 86,588,688.00 75,939,278.72 87.70 

ปทุมราชฯ 111,291,596.99 87,605,483.47 78.72 106,022,227.27 86,309,993.25 81.41 

พนา 85,218,824.35 72,183,504.39 84.70 86,451,970.00 70,649,284.76 81.72 

เสนางฯ 89,423,904.71 71,508,801.69 79.97 83,328,700.00 69,134,106.09 82.97 

หัวตะพาน 126,117,141.06 114,969,847.79 91.16 126,000,000.00 111,366,083.82 88.39 

ลืออํานาจ 83,965,370.72 67,816,583.86 80.77 76,064,560.88 66,578,542.79 87.53 

ผลรวม 1,371,178,402.54 1,098,351,382.52 80.10 1,314,656,146.15 1,089,816,773.79 82.90 

หมายเหตุ เปาหมาย รอยละ 83.33 มากกวาหรือนอยกวาไมเกินรอยละ 5 จากแผนที่ประมาณการ 

 

 4.6.2 ภาวะวิกฤติทางการเงิน 

 ตารางที่ 2 การคํานวณวิกฤติ 7 ระดับ ของหนวยบริการในจังหวัดอํานาจเจริญ  

ขอมูล ณ 31 กรกฎาคม 2562 

Org CR QR Cash NWC NI LiI StI SuI 
Risk 

Scoring 

อํานาจเจรญิ 1.98 1.70 0.98 94,065,775.70 542,466.75 0 0 0 0 

ชานุมาน 1.52 1.39 1.19 9,697,186.45 -2,054,068.51 0 1 0 1 

ปทุมราชฯ 1.26 1.14 0.95 6,876,170.02 1,295,490.22 1 0 0 1 

พนา 1.42 1.17 0.74 6,444,893.48 1,534,219.63 2 0 0 2 

เสนางฯ 1.86 1.67 1.27 10,648,650.04 2,374,695.60 0 0 0 0 

หัวตะพาน 0.82 0.69 0.47 -5,325,605.62 3,603,763.97 3 1 2 6 

ลืออํานาจ 1.70 1.39 1.12 8,340,328.97 1,238,041.07 0 0 0 0 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.7 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 4.7.1 สรุปผลการปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. จังหวัดอํานาจเจริญ รวมกับ

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ ครั้งที่ 13  ณ องคการ

บริหารสวนตําบลจานลาน หมูที่ 5 ตําบลจานลาน อําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ 
กิจกรรม จํานวน 

ผูรับบริการ 

ครั้งตอไป 

 1. รับบริการรวม 

   1.1 ตรวจโรคทั่วไป  

   1.2. ทันตกรรม   

   1.3. แผนไทย 

   1.4. ตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง 

2. สงตอผูปวย 

   2.1 รพช. 

   2.2 รพท. 

3. รับไวเปนผูปวยในพระราชานุเคราะห 

4. มอบยาชุดพระราชทาน (ครัวเรอืน) 

 

 

    43 

    61 

    15 

    18 

 

     - 

     - 

     - 

     50 

 

- วันท่ี 19 กันยายน 2562 

ปฏิบัติงานบานไรสสีุก  

ตําบลไรสีสุก  

อําเภอเสนางคนิคม 

-แผนปฏิบัติงาน พอ สว 

ปงบประมาณ 2563  รออนุมัติจาก

มูลนธิิ พอ.สว. 

 

โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สราง

รอยยิ้ม ใหประชาชนจังหวัด

อํานาจเจริญ 

ครั้งที่ 14 วันที่ 19 กนัยายน 2562 

ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนชุมชนไรสีสกุ 

ตําบลไรสีสุก อําเภอเสนางคนิคม 

สรุป โรคที่พบ  จํานวน 43 ราย 

 

           โรคที่พบ 

         ครั้งที่ 13 

จํานวน รอยละ 

โรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ 

โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคระบบทางเดินอาหาร 

โรคระบบประสาทและสมอง 

โรคระบบไหลเวยีนโลหิตและโรคเลือด 

โรคผิวหนัง 

โรคตา 

โรคตดิเชื้อ 

โรคระบบตอมไรทอและโภชนาการ 

โรคพยาธ ิ

    19 

      5 

      2 

      3 

     2 

     2 

     6 

     2 

     1 

     1 

44.18 

11.62 

 4.65 

 6.98 

 4.65 

 4.65 

13.95 

 4.65 

 2.32 

 2.32 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

สรุปผล ผลการออกรับบริจาคโลหิตสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอํานาเจริญ รวมกับโรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

ครั้งที่/วัน เดือน ป /สถานที่ 

 
จํานวนผูรับบริการ (คน) 

จํานวน    

เลือด(ถุง) 
ครั้งตอไป 

33/วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

หอประชุมอําเภอหัวตะพาน 

34/ วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 

หอประชุมอําเภอเสนางคนิคม 

35/ วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 

หอประชุมที่วาการอําเภอพนา 

36/ วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 

หอประชุมอําเภอปทุมราชวงศา 

37/ วันท่ี 28 สิงหาคม 2562 

หอประชุมโรงเรียนศรีคณูวิทยบัลลังก 

292 

 

272 

 

144 

 

85 

 

292 

 

272 

 

144 

 

85 

 

- วันท่ี 5 กันยายน 2562 

ณ หอประชุมโรงเรียนอํานาจเจรญิ  

 

 

4.7.2  โครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสมหา

มงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก            

ผลการปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ  

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562   ณ  หอประชุมที่วาการอําเภอเสนางคนิคม   
ลําดั

บ 

กิจกรรม จํานวนผูรับบริการ หมายเหต ุ

ทั้งหมด สงตอ 

1 กิจกรรมจดัหนวยแพทยเคลื่อนที ่

1.1) บริการหนวยแพทยเคลื่อนที ่

1.2) บริการทันตกรรม 

1.3) บริการตรวจสายตา 

1.4) บริการสุขภาพจติ 

 

20  ราย 

104  ราย 

37  ราย 

20  ราย 

 

1 

0 

2 (ตอเนื้อ) 

0 

 

เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเตมิ  1 ราย 

 

เพื่อพบแพทยเฉพาะทาง 2 ราย 

 

2 กิจกรรมการรับบริจาคโลหติ 

2.1) รับบริจาคโลหิต 

     กรุปเลือด A   

     กรุปเลือด B   

     กรุปเลือด O   

     กรุปเลือด AB   

2.2) รับบริจาค อวัยวะและดวงตา 

    บริจาคอวัยวะ 

    บริจาคดวงตา 

 

272  ยูนิต 

54  ยูนิต 

100  ยูนิต 

100  ยูนิต 

18  ยูนิต 

 

11  ราย 

12  ราย 

 

122,400 ซีซี 

24,300 ซีซี 

45,000 ซีซี 

45,000 ซีซี 

8,100 ซีซี 

 

 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.8 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

 4.8.1 เขตสุขภาพที่ 10 ไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล  

และองคกรคุณภาพ เขตสุขภาพที่  10   ITA  PMQA และ HA ในวันที่  29  สิงหาคม 2562           

ณ หองวนารมย  โรงแรมกิจตรงวิลล  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุมเปาหมาย 

1.ผูรับผิดชอบงาน ITA  PMQA ใน สนง.สสอ.ประกอบดวย สาธารณสุขอําเภอ หรือผูชวย

สาธารณสุขอําเภอ    จํานวน  7   คน 

2.ที่รับผิดชอบงาน HA ITA ใน รพท. รพช.ประกอบดวย หัวหนาฝายบริหาร หรือหัวหนากลุมงาน

การพยาบาล  จํานวน  7   คน 

 4.8.2 เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการมหกรรมสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10  ในวันที่ - 

กันยายน 2562 ณ หองประชุมโรงแรมสุนียแกรนด โฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร         

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

จัดบูธ  10 บูธ  เขาจัดเวลา 13.00 น. ในวันที่ 12 กันยายน 2562  

  1. บูธ อสม.ประจําครอบครัว จังหวัดอํานาจเจริญ (รพ.สต.โพนเมืองนอย)   

  2. บูธ พชอ.    จังหวัดศรีสะเกษ      

  3. บูธ พชอ.    จังหวัดมุกดาหาร      

  4. บูธ รพ.สต.ติดดาว  จังหวัดยโสธร       

  5. บูธ การเชื่อมโยง IT ในคลินิกหมอครอบครวั 4.0 จังหวัดอุบลราชธานี   

  6. บูธ คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี     

  7. บูธ สบส. หมูบาน,ตําบล, องคกร อสม., รร.สุขบัญญัติ   

กลุมเปาหมาย   

 1. ประธาน อสม. ระดับอําเภอ ทุกอําเภอ 

 2. ผอ.รพ.สต.หรือผูแทนรพ.สต.ผานติดดาว  ในป 2562 

 3.สาธารณสุขอําเภอหรือผูแทน  ทุกอําเภอ 

 4.ผอ.รพท. รพช.หรือผูแทนที่รับผิดชอบปฐมภูมิ  ทุกแหง  

 5.ประธาน พชอ.หรือผูแทน    

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

4.9 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ไฟลนําเสนอ) 

 4.9.1 การเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2562  

  ขาราชการทั้งหมด จํานวน 833 คน นับคนนับเงิน 1 กันยายน 2562 

  เงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 จํานวน 26,099,240 บาท 

  รอยละ 2.9 ของเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2562  เทากับ 756,877.96 บาท 

  ยอดเงินสําหรับคิด Ranking เทากับ 21,531.16 บาท 

 4.9.2 การยายเปลี่ยนตําแหนงขาราชการที่มีผลสอบ 

  เปลี่ยนตําแหนงจากประเภททั่วไป เปนประเภทวิชาการ จํานวน 2 ราย 

 4.9.3 การบรรจุขาราชการลงตําแหนงวาง จํานวน 2 ราย 

 4.9.4 การคัดเลือกตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลปทุมราชวงศา อยูระหวางเสนอประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก จะดําเนินการประกาศสอบคัดเลือกในวันที่ 17 กันยายน 2562 

 4.9.5 การทดลองราชการ ของขาราชการบรรจุใหม 

  ผูทดลองราชการตองทดลองปฏิบัติราชการภายในระยะเวลา 6 เดือน (นับจากวันที่

บรรจุ)  

 4.9.6 ตําแหนงที่จะเรียกบรรจุเดือนสิงหาคม 2562 จํานวน 1 ตําแหนง คือ เจาพนักงานทันต

สาธารณสุขปฏิบัติงาน (เรียกใชบัญชี) กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลลืออํานาจ 

 4.9.7 ตําแหนงที่จะสอบคัดเลือกเดือนกันยายน 2562 จํานวน 1 ตําแหนง คือ เจาพนักงาน

วิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพนา  

 4.9.8 ใหหนวยงานที่มีลูกจางชั่วคราว (รายเดือน เงินบํารุง ที่จะเขาสูตําแหนงพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข 50% หลัง ในปงบประมาณ 2563 ดําเนินการดังนี้ 

  1) ประเมินและปรับคาจางประจําปของลูกจางชั่วคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  

  2) จัดทําคําสั่งปรับคาจางลูกจางชั่วคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

  3) เมื่อดําเนินการตามขอ 1 และ 2 เรียบรอยแลว สงใหกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.10 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและชีวอนามัย  

 4.10.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบกลไกการบังคับใชกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุข สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ ในระหวางวันที่   

28 – 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมดอกจาน สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอํานาจเจริญ โดยเชิญ นายสมชาย ตูแกว ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

กรมอนามัย มาเปนวิทยากร 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

กลุมเปาหมายเขารวมประชุม จํานวน 120 ดังนี้  

  1) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล (เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจาก         

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูอํานวยการกองสาธารณสุขหรือนิติกร)      

จากหนวยงานของทานรวม แหงละ 2 คน  

  2) ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูรับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข แหงละ 1 คน 

  3) สาธารณสุขอําเภอหรือผูชวยหรือผูรับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข อําเภอละ 1 คน    

 4.10.2 แผนการสํารวจขอมูลบอกําจัดขยะ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่

จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 18 แหง ขอความรวมมือประสานพื้นที่และรวมสํารวจขอมูลตามแผน 

ระหวางวันที่ 2 – 18 กันยายน 2562 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.11 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานทันตกรรม 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

4.12 เรื่องทีแ่จงจาก กลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วิสัยทัศน “ประชาชนอํานาจเจริญมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน ภายในป 2579” 

คานิยม MOPH : อํานาจเจริญกาวหนา SMART and Change to Pro มุงสูดาวเทาติดดิน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

   - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

   - ไมมี - 

 

เลิกประชุม  เวลา 17.35 น. 

 

 

    ลงชื่อ    ผูจดรายงานการประชุม 

           (นางสาวชญานิศา นารีวงศ) 

             นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

    ลงชื่อ    ผูรับรองรายงานการประชุม 

             (นายวุฒิพงษ สินทรัพย) 

       นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

        หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 

 


