
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 1/2560 
วันท่ี30มกราคม256เวลา 13.30น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.ชลิต  ทองประยูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
2. นพ.ดนัย  เจียรกูล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
3. นางศิริวิทยหลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
4. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
5. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
6. นพ.ธวัติ  บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ  
7. นพ.อุดม  โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  
8. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ  
9. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
10. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
11. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
12. นพ.เกรียงศักดิ์  กิจเพ่ิมเกียรติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล  

13. นพ.พัฒนา  ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
14. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง  
15. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
16. นพ.วรุฒม  เกตุศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
17. นพ.สยามประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ  
18. นพ.ทนง คําศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
19. นพ.อัครภูชิทยผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  
20. นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌ ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน  
21. นพ.คงทัชสิงขรานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
22. นพ.จิรายุ  สุวรรณศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน  
23. นพ.สุเมธ  นิยกิจ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  

24. นางอัจฉรา  แชมชอย แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
25. นายศตวรรตศรีพรหม แทน ผอ.ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 
26. นายอนันต พิลาภ แทน ผอ.สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 
27. นางนงลักษณ ศรีแสง แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลฯ 
28. นางพัสนีสิทธิคุณ แทน ผอ.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
29. ดร.สุภาภรณ  ศรีธัญรัตน แทน ผอ.ศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 อุบลราชธานี  
30. ดร.ธงศักดิ์  ดอกจันทร แทน ผอ.สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี  
31. นางสาวกาญจนา  มหาพล เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
32. นายสุทธิพงษภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  
33. นางสิริพร  วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
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34. นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานควบคุมโรค  
35. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
36. นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
37. นางสาวอลิษา  สุพรรณ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  
38. ดร.วิโรจน  เซมรัมย หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  
39. นางสุภาภรณอุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
40. นางธิดารัตน  บุญทรง หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
41. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ  
42. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน  
43. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  
44. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  
45. นางศิวาพร  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล  
46. นายณรงค  แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม  
47. นายสัมพันธ  กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  
48. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร  
49. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  
50. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล  
51. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ  
52. นายทนงศักดิ์  หลักเขต สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร  
53. นายวินัย  แกวพรหม สาธารณสุขอําเภอสําโรง  
54. นายสุทิน  กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม  
55. นายมัธยม  สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม  
56. นายอุทัย  นิปจการสุนทร สาธารณสุขอําเภอนาเยีย  
57. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก  
58. นายพีระพล  เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  
59. นายสมบัติ  มูลศรี สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน  
60. นายชวนจันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน  
61. นายอุทัย  โมกขทิพย สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  
62. นายไชยา  พรหมเกตุ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลฯ  
63. นายเสถียร  ปวงสุข ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  
64. นายสมชาย  บุญตะวัน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
65. นายเกรียงไกร  พ้ืนทอง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
66. นายสรพงษ  ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
67. นายธนศักดิ์  ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง  
68. นายจิตร  ม่ังมี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
69. นายบุญถือ  พุมจันทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
70. นายสุวิทยชัย  ทองกูล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
71. นางดารณี  เผาผา  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
72. นายปญญาวุธ  ไพเราะ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
73. นายประวิทยศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
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74. นายรังสรรค  ศรีลวน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
75. นางศิริวรรณอินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
76. นายชัยชาญ  บุญคูณ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
77. นางอุษณีย    เกิดมี          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
78. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางพรสิริ  มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
80. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
81. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
82. นางปภัสพร  พันธจูม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
83. นายประพนธ  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
84. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
85. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
86. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
87. นางพัชราภรณศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
88. นางเนติภรณ  สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ              สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
89. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
90. นางจุฬาพร  คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
91. นางจิรวัฒน  สุสิงห พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ              สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
92. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
93. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
94. นางสาววรุณรัตน  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ                         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
96. นางสิริพร  แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
97. นางกุลชาธนันทพลินรัชตธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
98. นางวิชชุดา  สืบสาย เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
99. นางรัชน ี ขันทอง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายศรีไพร  ปญญาวิชัย จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นายพิทักษ  ทองทวน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ     โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ  
102. นางพัชรา  เดชาวัตร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  โรงพยาบาลเหลาเสือโกก  
103. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       โรงพยาบาลตาลสุม  
104. นายสุระ  เสนาเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ  
105. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.มวงสามสิบ  
106. นายภูริภัทร  บรรจง         นักวิชาการสาธารณสุข   โรงพยาบาลตาลสุม  
107. นางสาวพัชรี  ชวงชัย    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ตาลสุม  
108. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เข่ืองใน  
109. จ.ส.อ จักรพันธเนวลา จพ.ธุรการชํานาญงาน   โรงพยาบาลดอนมดแดง  
110. นางสาวสุภาภรณ  พุฒผา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  โรงพยาบาลตระการพืชผล  
111. นางจินตนา  พงษพิละ นักจัดการงานท่ัวไป     โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
112. นางศิริกัลย  มะลัยทอง จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน  โรงพยาบาลกุดขาวปุน  
113. นายอานันท  สิงคิบุตร นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    โรงพยาบาลเขมราฐ  
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114. นางศิวะพรรณ  ญาณะพันธนักจัดการงานท่ัวไป     โรงพยาบาลนาตาล  
115. นายคมกริชพิมพะกัน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    โรงพยาบาลวารินชําราบ  
116. นายจําลอง  ผองจิต นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    โรงพยาบาลสําโรง  
117. นางชุติมันตสูนนานนทจพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน  โรงพยาบาลนาเยีย  
118. นายปรีดา  จําปาเทศ นักจัดการงานท่ัวไป    โรงพยาบาลนาจะหลวย 
119. นายพลังยุทธ  เลิศแลว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   โรงพยาบาลสิรินธร  
120. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไป โรงพยาบาลน้ํายืน  
121. นางจิระนันทร  นาคํา        นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    โรงพยาบาลทุงศรีอุดม  
122. นางสุพัตราอุทธานักวิชาการการเงินและบัญชี  โรงพยาบาลน้ําขุน 
123. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
124. นายสุรศักดิ์  สุขสาย จพ.สาธารณสุขอาวุโส   สสอ.เข่ืองใน  
125. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธิ์ไทร 
126. นายสมภพ  จันทรเกษนักวิชาการสาธารณสุข  รพ.นาตาล 
127. นายนิติชัยทุมนันท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ตระการพืชผล  
128. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.ตระการพืชผล  
129. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุลนักวิชาการสาธารณสุข รพ.เขมราฐ  
130. นางพัชรี  อมรสินพยาบาลวิชาชีพชํานาญการรพ.นาตาล 
131. นางสาวยุพา  กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข  สสอ.นาตาล 
132. นางสาวรัตชพร  กาละปตรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เดชอุดม  
133. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม  
134. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม  
135. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.กุดขาวปุน  
136. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.กุดขาวปุน  
137. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ  รพ.โพธิ์ไทร  
138. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ  
139. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย  
140. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง  
141. นายจิรศักดิ์  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง  
142. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร  
143. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม  
144. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการพัสดุ   รพ.โขงเจียม  
145. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน  
146. นายพิทักษ  บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน  
147. นางสาวอรพรรณ  สานุสันตนักวิชาการสาธารณสุข            สสอ.น้ําขุน  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ    ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา   
   

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมา   
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ  
4.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
- รวมทอดผาปา ครบรอบโรงพยาบาล 38 ป 2 กุมภาพันธ 2560 
- วันท่ี 11-13 กุมภาพันธ 2560 มูลนิธิศัลยสรางขอ รพ.ศิริราช ออกใหบริการท่ีรพร.เดชอุดม 
- วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2560 ทานธานินทร กรัยวิเชียร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล 
4.2 โรงพยาบาลวารินชําราบ 
- วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2560 ทําบุญทอดผาปา โรงพยาบาลครบรอบ 33 ป 
4.3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
 ขอเชิญทานท่ีเก่ียวของรวมเปนกรรมการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันท่ี 
18-21 มกราคม 2560สอบสัมภาษณ 4-5 กุมภาพันธ 2560 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

5.1กลุมงานบริหาร   
1.การสงงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน ธันวาคม 2559 หนวยงานท่ียังไมสง / สงงบทดลองไมครบ  
รายละเอียดตามไฟล : finance.xls 
โซน 1- แมขาย  งบไมสัมพันธ  ดอนมดแดง   
                          -ลูกขาย (รพ.สต.)  สงครบ  
                          -สสอ.    ไมสง  มวงสามสิบ  เหลาเสือโกก 
    โซน 2-แมขาย สงครบ     
 -ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ ตระการพืชผล  
                          -สสอ.   สงครบ  
           โซน 3-แมขาย งบไมสัมพันธ  สิรินธร  พิบูลมังสาหาร   
 -ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ พิบูลมังสาหาร 
-สสอ.  ไมสง  โขงเจียม 
     โซน 4-แมขาย สงครบ   
-ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ เดชอุดม       
-สสอ. ไมสง เดชอุดม       
 1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) รายละเอียดตามไฟล : Score.xls 
 -รพช. แมขายท่ีไดคะแนนไมถึง 100 คะแนนมี จํานวน 4 แหง คือ นาจะหลวย ดอนมดแดง เดชอุดม  
และนาตาล 
 -รพ.สต. ลูกขายท่ีคะแนนไมถึง 50 คะแนน มี จํานวน 9 แหง  คือ  โขงเจียม  นาจะหลวย  ตระการพืชผล    
กุดขาวปุน  มวงสามสิบ  พิบูลมังสาหาร  สําโรง  เดชอุดม  เมือง           
ขอเสนอแนะ  
  1.ใหเครือขายอําเภอ กําชับผูเก่ียวของสอบทานขอมูลบัญชี ตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี กอนสงงบ
ประจําเดือน และควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี กํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ท้ังกอน
และหลังการบันทึกบัญชี 
           2. Audit ผลการสง ตรวจสอบผลคะแนน ท้ังแมขายและลูกขาย หากคะแนนไมผานในรายการใด ตอง
ปรับปรุงแกไข ภายในวันท่ี 20 ของเดือนท่ีสงนั้น 
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2. การเฝาระวังการเงินการคลัง 
2.1.งผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดบั ประจําเดือน กันยายน 2559 มีผล
การประเมินดังนี้ รายละเอียดตามไฟล : FAI60.xlsx 
                เดือนธันวาคม 2559 ไมมีโรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7 
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนกันยายน2559 
รายละเอียดตามไฟล:CFO 
 สถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ ธันวาคม 2559 
เก่ียวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง 
               จากขอมูลเดือนธันวาคม2559 พบวา  
 กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 
   โซน 3     วารินชําราบ               -61.43   ลานบาท  
                           โซน 1     50 พรรษาฯ      -34.83   ลานบาท  
                           โซน 4     เดชอุดม      -17.96   ลานบาท  
                  โซน 3     สําโรง                      -7.26   ลานบาท  
 โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ  บุณฑริก  เขมราฐ  น้ํายืน และน้ําขุน       
 โรงพยาบาลท่ีมีเจาหนี้การคา มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  
                           โซน  4   เดชอุดม                  110.16  ลานบาท 
โซน 3   วารินชําราบ                98.36  ลานบาท 
                           โซน 2   50พรรษาฯ                 74.18  ลานบาท 
 โซน 1   ตระการพืชผล              60  ลานบาท 
ขอเสนอแนะ  
 ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ท้ังดานรายไดและคาใชจาย เพ่ือหา
สาเหตุรายการท่ีไมเปนไปตามแผน ตองควบคุม กํากับ อยางเขมงวด 
2.3.การประเมินการบริหารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี 
 1. แผนการประเมินการบริหารการเงินการคลัง FAIในไตรมาสท่ี 1/2560  กําหนดประเมินโดยทีมจังหวัด
ศรีสะเกษ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 15 แหงและโดยทีมจังหวัดยโสธร จํานวน  11 แหง วันท่ี 15 
กุมภาพันธ 2560(ตามตารางแผน)ขอใหโรงพยาบาลเปาหมายเตรียมแฟมเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม
หลัก 4 เรื่อง ตามเกณฑ และผูรับผิดชอบงาน เพ่ือรับกากรประเมินและตอบขอคําถาม จากทีมประเมิน ท่ี หอง
ประชุม สสจ. 
          2.แผนออกประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติและคุณภาพบัญชี ตามเกณฑเขต 10  ประเมิน
โดยทีม “ภายในจังหวัด” ระหวาง วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 – 9 มิถุนายน 2560(ตามตารางแผนฯ) ขอใหทีมท่ี
ไดรับมอบหมายเปนทีมประเมิน และโรงพยาบาลท่ีรับประเมิน เตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของตามเกณฑ ไวรับ
กากรตรวจประเมินตามแผนท่ีกําหนด ตอไป 
 

5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
5.2.1 การตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งท่ี 1/2560 รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : Agenda_YUT และ
ไฟล: Update สรุปประเด็นการตรวจราชการ 
5.2.2 การประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงและสวนราชการสวนภูมิภาค นอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2/2560 (สป.สัญจร)
ระหวางวันท่ี 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย แกรนด 
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การ ครั้งท่ี 1/2560 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : book for inspection60.pdf (รูปเลม) และ ไฟล 
present_inspection60.pptx    
5.2.3การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยท่ีไดรับ 
พระราชทานนาม ประจําปงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล :Soornor_raitai 202560 
5.3 กลุมงานควบคุมโรค 
5.3.1สถานการณโรคไขเลือดออกและมือเทาปากละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล : CD1_situation.pdf 
5.3.2 อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ ป 2559  รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล : CD2_DHF 
Ampour.xlsx 
5.3.3ผลการดําเนินคัดกรองวัณโรครายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล : TB.xls 
 

5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ 
5.4.1 สรุป CMI เดือน ธันวาคม 2559 จําแนกราย รพ.รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล : CMI_Dec59xls  
5.4.2 ขอมูลผูปวยใน ตค – ธค 59 เพ่ือดูรายละเอียดไฟล : 5912-stmip 
1) SumAdjRW รายจังหวัด 
2) จํานวนสงขอมูล 
3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล 
4) ชดเชยรายจังหวัด 
5) ชดเชยรายโรงพยาบาล 
6) ขอมูลสงทันเวลารายโรงพยาบาล 
7) CMI ตค - ธค 59  
5.4.3ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน ธันวาคม 2560  
ขอมูลสปสช. รอยละ 99.973 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล: coverageuc5912.pptx  ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี 
รอยละ 99.997 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล: coverageuc5912.xlsx   
ขอส่ังการ : ในการประชุมเดือนตอไป ใหใหนําไฟลเนื้อหารายละเอียดท้ังหมด จัดทําเปน powerpoint แลว
นําเสนอเปนลําดับตอจาก คุณปรีชา (วิเคราะหสถานการณการเงินการคลัง) 
 

5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 การสุมสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ชวงอายุ 9,18,30,42 เดือน ภายใต โครงการสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการสงเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย คนหาปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในการพัฒนาการเด็ก ในแตละพ้ืนท่ีและนํามา แกไข
ปญหา จ.อุบลราชธานีจะดําเนินการสุมสํารวจในเดือนกุมภาพันธ ในวันท่ี 7 อําเภอ ( 30% ของอําเภอและ 30% 
ของ รพ.สต.) ขอใหพ้ืนท่ีเปาหมายไดเตรียมเด็ก 4 กลุมอายุๆ ละ 2 คน รวม 8 คน/รพ.สต. เพ่ือรับการสุม สํารวจ 

 

5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
1. ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี 
ป 2560 จํานวนท้ังหมด 6,800 รายรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล : file_kanpat1.pdf 
2. การควบคุมตัวยา/สารตั้งตนในการผลิตยาเสพติดรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล : รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล : 
file_kanpat2.pdf 
 

5.7กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
สถานการณการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไตรมาส 1 จ.อุบลราชธานีดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ไฟล : file_EMS_Q1.pptx 
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5.8 กลุมงานทันตสาธารณสุข 
1. งานทันตสาธารณสุข 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ขอมูลจากระบบ Health Data Center 
(HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 25 มกราคม 2560)  
1.1 รอยละเด็ก 0-12 ป ฟนดีไมมีผุ ( cavity free) ไมนอยกวารอยละ 52 โดย 6 เดือนแรก ประเมินการเขาถึง
บริการทันตกรรมเด็ก 0-12 ป 
ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 24.06 (ระดบัประเทศ รอยละ 24.4 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 รอยละ 23.61)  
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล : dent1_0-12 ป.pdf 
1.2 รอยละหนวยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพชองปาก ไมนอยกวารอยละ 50  
ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 23.66 (ระดบัประเทศ รอยละ 19.28 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 รอยละ 
19.45) รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล :dent2_pcu.pdf 
1.3 รอยละประชาชนเขาถึงบริการทันตกรรม ไมนอยกวารอยละ 40  
ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 23.96 (ระดบัประเทศ รอยละ 9.76 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 รอยละ 15.22)  
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล :dent3_people.pdf 
2. งาน พอ.สว . 
แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ . สว . ประจําเดือนกุมภาพันธ 2560  
•  วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บานเปอย หมูท่ี 8 ตําบลบุเปอย อําเภอน้ํายืน 
•  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บานดอนโพธิ์ หมูท่ี 1 ตําบลวารินอําเภอศรีเมืองใหม 

5.9กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 

1. งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ 
1.1 กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2560 ในวันศุกรท่ี 3 
กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุมริมน้ํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
1.2 กองควบคุมวัตถุเสพติดไดจัดทําโครงการใหความรูดานวัตถุเสพติดของสถานพยาบาลสวนภูมิภาคประจําป
งบประมาณ 2560 เปนการดําเนินการเพ่ือใหความรูกับผูขออนุญาตใหมีไวในครอบครองหรือใชประโยขนซ่ึงวัตถุ
ออกฤทธิ์และยาเสพติด ซ่ึงกําหนดจัดประชุมในวันท่ี 16-17 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมทอแสง ซิตี้ จังหวัด
อุบลราชธานี ผูเขารวมประชุมประกอบไปดวย เจาหนาท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลท่ัวไป ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 100 คน 
2. งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและงานอาหารปลอดภัย 
2.1หนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร เขตสุขภาพท่ี 10 จะดําเนินการตรวจสอบ หายาฆา
แมลง ในพืชผักผลไม จากโรงครัวของโรงพยาบาล และตลาดนัดสีเขียว ของกลุมเครือขายเกษตร อินทรีย ท่ี
จําหนาย ณ โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 
2.2 หนวยตรวจสอบเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหารเขตสุขภาพท่ี 10 จะดําเนินการตรวจหาสารเรงเนื้อ
แดง ตามตัวชี้วัดรอยละของเนื้อสัตวสด มีความปลอดภัยจากการปลอมปนสาร เรงเนื้อแดง ***โดยขอความรวมมือ
ใหผูรับผิดชอบดําเนินการเก็บตัวอยางเนื้อสัตวสดจากโรงครัวของโรงพยาบาล และตลาดสด สงตัวอยางมาท่ี กลุม
งานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สนง.สสจ.อบ ในระหวางวันท่ี 21 - 22 กุมภาพันธ 2560 เพ่ือใหหนวย
ตรวจสอบเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร เขต 10 ตรวจหาสาร เรงเนื้อแดงตอไป 
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3. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา 
3.1 ขอใหโรงพยาบาล ตรวจสอบ ตัวชี้วัด RDU 20 ตัวชี้วัด ในระบบ cockpit 
(http://203.157.166.27/cockpit60/index2.php คลิ๊กกลุมตัวชี้วัด Service plan) วามีการบันทึกขอมูล ใน 43 
แฟม ของ รพ . และ รพ.สต. ถูกตองหรือไม เพ่ือการประมวลผลท่ีถูกตอง  
3.2 โรงพยาบาล ท่ียังไมสงรายงานบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา (วัสดุการแพทย วัสดุวิทยาศาสตร
การ แพทย วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย) รายไตรมาส 1/2560 ฉบับหนงัสือราชการ และผานระบบ Online 
กระทรวงสาธารณสุข ใหดําเนินการสงโดยเรงดวน (รายงานการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา และการจัดซ้ือรวม
รายไตรมาสทุกสิ้นไตรมาสตาม link ตอไปนี้http://phdb.moph.go.th/hssd1/)User name ; Password ; 
ตามท่ี ผูรับผิดชอบแตละรพ. สงเรื่องขอรหัส 
3.3 ตามมติการประชุม คณะทํางานโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งท่ี 
1/2560 เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2560 เห็นชอบใหมีการประเมินความรู อสม. ผูนําชุมชน ในเรื่องการใชยา 
อยาง สมเหตุผล ในโรคทางเดินหายใจสวนบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน และโรคทองเสียเฉียบพลันในการนี้ 
***ขอความรวมมือใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงสงชื่อ รพ.สต. เปาหมาย อําเภอละ 1 รพ.สต. เพ่ือเปน
ตัวแทนประเมินความรูดังกลาวภายในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 (สื่อจังหวัดจะมีการสนับสนุน) 
 

5.10กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   ไมมีวาระการประชุม 

5.11กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

1.วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 สอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเขาศึกษาตอในสาขาแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว ณ หองประชุมใหญ ชั้น 10 ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
2.วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560  
ประชุม วิชาการ เชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา งานคุณภาพโรงพยาบาลตา ม มาตรฐาน HA โดยมีเปาหมายเปน
ทีม QRT จังหวัดอุบลฯ จํานวน 60 คน ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง และ ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA กับเครือขาย ( Node )  
รพ. คําเข่ือนแกว จ. ยโสธร ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
3.วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลในงานเวชปฏิบัติครอบครัว และงานบริการ พยาบาล
ในชุมชน โดยมีกลุมเปาหมายเปน ผูรับผิดชอบงานเวชปฏิบัติครอบครัว และงานบริการพยาบาล ในชุมชน จาก 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง ณ หองประชุม 1 สนง.สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี 
4. วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2560  
ประชุมการพัฒนาความสุขในองคกรและการนํา Core Value MOPH ไปใชในบุคลากร โดยมีกลุมเปาหมายคือ 
 1.ผูรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรในสสอ./รพช.ทุกแหงๆละ 1 คน 
 2.ตัวแทน รพสต.ใน 4 โซนๆละ 1 คน 
 3.กลุมฝายท่ีเก่ียวของในสสจ.อบ. 
 รวมท้ังสิ้น 60 คน ณ หองประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

http://203.157.166.27/cockpit60/index2.php%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81
http://phdb.moph.go.th/hssd1/
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5. วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2560  
การประชุมการพัฒนาระบบและเจาหนาท่ีผูใชโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูล โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 
 1.ผูรับผิดชอบ งานสารสนเทศ หัวหนาพยาบาล 
 2.ผูรับผิดชอบงาน Service Plan ทุกสาขา จากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
 3.โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ณ หองประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2560  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผูนิเทศงานทางการพยาบาลระดับจังหวัด โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 
 1.ผูนิเทศงานทางการพยาบาล ท้ัง 11 สายงาน จากโรงพยาบาลท่ัวไป 
 2.ตัวแทนโซนจากโรงพยาบาลชุมชน ณ หองประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
7. วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และเกณฑประเมิน รพ.สต.ติดดาว โดยมี 
กลุมเปาหมาย คือ 
 1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ผูรับผิดชอบงาน รพ.สต.ติดดาวระดับอําเภอ 
 2. ทีมประเมินระดับจังหวัด ณ หองประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
8. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําโครงการพัฒนาสรางเสริมความสุข คนทํางาน เพ่ือ
ความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ สํารวจและศึกษาคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขในกลุมคน ท่ีทํางาน 
และขอความรวมมือบุคลากรในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรวมตอบแบบสอบถาม จํานวน 30 
ชุด จึงขอความรวมมือทุกทานตอบแบบสํารวจดังกลาว โดยจะขออนุญาตแจกในท่ีประชุม และจัดสงภายในวันนี้  

5.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล:updarancd_Jan.pptx 

5.13กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย  
1. การจัดการขยะติดเชื้อ 
โรงพยาบาลในสังกัด สป. มีขยะติดเชื้อวันละ 2.2 ตัน (รพ.สปส. 1.4 ตัน) สงกําจัดท่ีเทศบาลเมืองวารินชําราบ 17 
แหง สงบริษัทเอกชน 9 แหง มีขอสังเกตท่ีคือ    
1.1 การจัดทําสัญญา พบวา ไมเปนไปตามรูปแบบท่ีกรมอนามัยกําหนด ขาดเนื้อหาสวนท่ีเปนสาระสําคัญเชน 
มาตรฐานของรถเก็บขน อุปกรณปองกันบุคคล มาตรฐานสถานท่ีกําจัด(เตาเผาขยะติดเชื้อท่ีไดมาตรฐาน)  
1.2 ไมทําสัญญา แตทําเปนการตกลงจางรายเดือน 
1.3 ใบกํากับการเก็บขน( Manifest System ) เพ่ือแสดงใหผูวาจางม่ันใจวาขยะท่ีเก็บไปมีการกําจัดท้ังหมด 
ขอเสนอ... ใหโรงพยาบาลมีการจัดทําสัญญาใหเปนไปตามรูปแบบท่ีกําหนด ไมขาดสวนท่ีเปนสาระสําคัญ เพ่ือให 
ถูกตองตามกฎหมาย โดยติดตาม กํากับการเก็บขนใหครบถวน เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีขยะจากโรงพยาบาล จะไมไป
ถึงเตาเผา 
2. การประเมิน Green and Clean Hospital  
การพัฒนา Green and Clean Hospital 2560 กําหนดเปาหมายโรงพยาบาลจํานวน 29 แหง (สป. 26 แหง และ 
รพ.มะเร็ง รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และ รพ.อนามัยแมและเด็ก) พบวา.. 
ดําเนินการประเมินตนเอง 26 แหง รอยละ 89.66  
ยังไมสงแบบประเมินตนเอง 3 แหง (และ รพ.มะเร็ง รพ.พระศรีมหาโพธิ์ และ รพ.อนามัยแมและเด็ก )  
ผานเกณฑระดับดีมาก 1 แหง ระดับดี 3 แหง ระดับพ้ืนฐาน 16 แหง ไมผาน 6 แหง 
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รวมผลการประเมินระดับพ้ืนฐานข้ึนไป รอยละ 68.97 (เกณฑไมต่ํากวารอยละ 75)รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 
ENV_Jan.pdf 
ปญหาท่ีพบจากการนิเทศงาน 
*** ท่ีตองมีการพัฒนา คือ สวมยังไมไดมาตรฐาน HAS และสวมผูพิการ ท่ีพักขยะ ( 2 แหง) และ สุขาภิบาลอาหาร
ในโรงพยาบาล(โรงอาหาร รานจําหนายอาหาร และผูประกอบการทําอาหาร ผูปวย) 
 

5.14ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
1. รายงานสถานการณขอมูลสาเหตุการตาย จังหวัดอุบลราชธานี ป 2559 รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล IT.pdf 
2. สรุปขอมูลการรับ-สงตอ จากระบบ refer link    
 

5.15กลุมงานนิติการ 
 รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล :justice.pdf 
    

5.16 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ   ไมมีวาระการประชุม 

 

5.17กลุมงานบริการสุขภาพ    ไมมีวาระการประชุม 
 

5.18 ศูนยธรรมาภิบาล     ไมมีวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน  
- นําเสนอความกาวหนาในการพัฒนา เข่ืองใน Model ซ่ึงทุกอําเภอเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนแลว 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ    
 - ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในพัฒนา รพ.สต ติดดาว 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  ไมมีวาระการประชุม 

 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 
   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผาผา)  
       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
    (นางสิริพร  วงศตรี) 
            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
 
   ลงชื่อ...................................................ผู รับรองรายงานการประชุม  
   (นาย ดนัย  เจียรกูล) 
   นายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน  
   รักษาราชการแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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