
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังที่  2/2558 
วันที่ 31 มีนาคม 2558  เวลา 13.30น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

1. นพ.สุรพร   ลอยหา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นางศิริวิทย์  หลิ่มโตประเสริฐ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายประสพ  สารสมัคร    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายล าพูน  ฉวีรักษ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
6. นางนงลักษณ์   ศรีแสง     รองผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
7. นางผุสดี   มุสิกะสาร    หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สนง. เทศบาลนคร 

       อุบลราชธานี 
8. นายชาลี   สร้างดี     แทนผู้อ านวยการ ส านักงานสนับสนุนบริการ 

สุขภาพ เขต10  
9. นางสิริพร  วงศ์ตรี    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
10. นางนภาพร  จันทนบ    หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
11. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
12. นางร าไพ   สุวนาม    หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
13. นางหรรษา   ชื่นชูผล    หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
14. นางสุภาภรณ์  อุตมัง    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
15. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
16. นายปรีชา  ทองมูล    หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ 
17. นายวิชิต   พุ่มจันทร์    หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
18. นายชัยสิทธิ์   เรืองโรจน ์     หัวหน้างานบริการสุขภาพ 
19. นายบดินทร์  บุญขันธ์    แทนหัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
20. นพ.สุเมธ   นิยกิจ     แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาล๕๐พรรษา  

        มหาวชิราลงกรณ 
21. นางอัจฉรา  แช่มช้อย    แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
22. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 



23. พญ.ณัฐิกา  วรรณแก้ว    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
24. พญ.วิภาวรรณ  ไชยสัตย์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 
25. นพ.ศุภฤกษ์  ศรีค า    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
26. นพ.วีระชน  ทวีศักดิ์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
27. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
28. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
29. นพ.ลิต  แสงแก้ว     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาเยีย 
30. นพ.ณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
31. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส าโรง 
32. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ 
33. นพ.สยาม ประสานพิมพ์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
34. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ์ ผู้อ านวยการ รพร.เดชอุดม 
35. นพ.พิทักษ์พงษ์   จันทร์แดง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ ายืน 
36. นพ.อัครภูชิทย์   ผลานันต์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
37. นพ.จิรายุ  สุวรรณศรี    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ าขุ่น 
38. นพ.สุเมธ  นิยกิจ รองผู้อ านวยการ รพ.๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
39. นายอดุลย์  วรรณชาติ สาธารณสุขอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
40. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน 
41. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอ าเภอดอนมดแดง 
42. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
43. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโก้ก 
44. นายศิวาภรณ์  เงินราง สาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล 
45. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
46. นายชัยณรงค์  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ไทร 
47. นายสัมพันธ์  กุลพร      สาธารณสุขอ าเภอกุดข้าวปุ้น 
48. นายณรงค์  แผลงศร    สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
49. นายไพรัช  จันทพันธ์    สาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
50. นายธานินทร์  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
51. นายประวิทย์  พันธ์จูม    สาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
52. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอ าเภอพิบูลมังสาหาร 
53. นายมัธยม  สุพัฒน์    สาธารณสุขอ าเภอสิรินธร 
54. นายสุรทิน  กมลฤกษ์    สาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 



55. นายวินัย  แก้วพรหม    สาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
56. นายชูวิทย์  ธานี     สาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม 
57. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
58. นายชวน  จันทร์เลื่อน    สาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน 
59. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอ าเภอน้ าขุ่น 
60. นายชนะ  หอมจันทร์    ผช.สาธารณสุขอ าเภอเขื่องใน 
61. นางพรทิพย์ สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 
62. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 
63. นายสรพงษ์  ขลุ่ยเงิน    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
64. นายสันติ   ศรัทธาพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
65. นายอานันท์   สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
66. นายสันติ  ฝักทอง     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลนาตาล 
67. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน์   เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
68. นางอรทัย  มุสิกา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
69. นายคมกริช   พิมพกัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลวารินช าราบ 
70. นายณัทกร   วิทิตถิรานันท์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
71. นางชุติมันต์   อินญาพงษ์    จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน รพ.สว่างวีระวงศ์ 
72. นายจ ารัส  พรมบุญ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโพธิ์ไทร 
73. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
74. นายสากล สีทากุล    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาเยีย 
75. นายสุทัศน์  สีทน     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 
76. นายวรายุธ  เลิศแล้ว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
77. นายเอกพจน์  อินโสม    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน รพ.สิรินธร 
78. นายไชยา  พรหมเกษ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
79. นายสุวิทย์ชัย  ทองกูล    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
80. นายจิตร  มั่งมี     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน 
81. นายทวีศักดิ์  แพทย์เพียร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
82. นางดารณี  เผ่าผา   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายชัยชาญ  บุญคูณ          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางอุษณีย์    เกิดมี              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 



87. นางพรสิร ิ มณฑา           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางปภัสพร  พันธ์พินิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นายประพนธ์  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส   จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางพัชราภรณ์ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางเนติภรณ์  สิมาพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นายสุรทิน  หมื่นอินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางจุฬาพร  ค ารัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางจิรวัฒน์  สุสิงห์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางเพ็ญศรี  สมชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายเอกชัย จรูญเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางสาวนิฤมล  กมุทชาต ิ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธ์พินิจ    เภสัชกรช านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นางกุลชาธนันท์  พลินรัชต์ธนะเดช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นายสนธยา  การะเกษ     นักวิชาการสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นางสาวทฤตมน ทองเรือง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางสาวมะลิวรรณ มานะ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นส.วีระสุดา  สวัสดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
111. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
112. นายประวิทย์  ศิริรังสรรค์กุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
113. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ   สสอ.ตาลสุม 
114. นายอังกูร  แก่นกุล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
115. นางวิลาวัลย์ หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
116. นายสุรศักดิ์  สุขสาย จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  สสอ.เขื่องใน   
117. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
118. นางสาวรัชนี  สว่างเนตร  นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ตาลสุม 



119. นายวิระ  พวงจันทร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.โพธิ์ไทร 
120. นายสมภพ  จันทร์เกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
121. นายสุพล  การกล้า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
122. นางบุษบา การกล้า    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
123. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
124. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.นาตาล 
125. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาตาล 
126. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.นาเยีย 
127. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม่ 
128. นายพงศ์ภณ  ศรีสมบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม่ 
129. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดข้าวปุ้น 
130. นางล าใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.กุดข้าวปุ้น 
131. นางยมลภัทร  คลังแก้ว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   รพ.โพธิ์ไทร 
132. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.วารินช าราบ 
133. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินช าราบ 
134. นายกีรติ  เสริมศรี     จพ.สาธารณสุขช านาญงาน   สสอ.พิบูลมังสาหาร 
135. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
136. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.ส าโรง 
137. นายจิรศักดิ์  รักษ์มณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ส าโรง 
138. นายช านาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.สิรินธร 
139. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
140. นายตรองทรัพย์  สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.โขงเจียม 
141. นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร 
142. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ ายืน 
143. นายวีระศักดิ์  อุดมดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
144. นายพิทักษ์  บุตรโท พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.น้ ายืน 
145. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต์นักวิชาการสาธารณสุข                    สสอ.น้ าขุ่น 
146. นางพีรดาพัฒน์พงษ์สร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ดอนมดแดง 
147. นางเนตรนภิส  พันธ์วรรณพยาบาลวิชาชีพช านาญการ   รพ.ม่วงสามสิบ 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 
 

1. 2 เมษายน 2558 เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
โดยเขตสุขภาพที่ 10   เป้าหมายทั่วเทศ 12 จังหวัด 

2. 31 มีนาคม 2558 วันเจษฎาบดินทร์(ร.3) 
3. 1 เมษายน  2558 วันข้าราชการพลเรือน ขอให้รณรงค์กิจกรรม หมอครอบครัว(FCT) ในพื้นที่ 
4. ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ทุกพื้นที่เตรียมการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ส่วนค่าตอบแทน 

ผู้ปฏิบัติ ยังคงด าเนินการเหมือนเดิม ทั้งนี้ขึ้นกับสถานะการเงินการคลังของโรงพยาบาล 
5. การใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะงบลงทุนปี 2557, งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องลงนามในสัญญา

ให้เรียบร้อยภายใน 31 มีนาคม 2558โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบค่าเสื่อม 80% ขอให้เร่งด าเนินการ 
6. หลายโรงพยาบาลสถานการณ์การเงินการคลังอยู่ในขั้นวิกฤต ขอให้ตระหนัก และเห็น

ความส าคัญในการจัดท าข้อมูลตามระบบบัญชี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา(รับรองรายงานการประชุม) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมาติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย 
 

  ข้อสั่งการ : ในการน าเสนอสถานการณ์การเงินการคลัง ในคร้ังต่อไปให้น าข้อมูล AjustRw 
ปี 2557 มาเปรียบเทียบด้วย 

   
ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ 
 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
 ข้อสังเกตต่อสถานการณ์การเงินการคลัง โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

1. ปัญหาการเงินการคลังระดับ 7 สมาชิกทั่วทั้งองค์กรรับรู้ร่วมกันหรือไม่ ต้องร่วมกันปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพียงผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

2. ทบทวนการเปลี่ยนเงินสดเป็นทุน(การซื้อเคร่ืองมือแพทย์)มีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน 
3. OD เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างไร ความคุ้มค่า 
4. เปลี่ยนกระบวนการเชิงความคิดน าสู่การพัฒนา 

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
รายงานความก้าวหน้าในการควบคุมโรคไข้หวัด H1N1 ที่มีการระบาดในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 
 



ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
5.1กลุ่มงานบริหาร 
 

งานการเงิน 
1.การส่งงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง/ส่งงบทดลองไม่ครบ 
(ตามรายละเอียดเอกสาร: report.xlsx) 
           โซน 1     - แม่ข่าย  ส่งครบ   
   -ลูกข่าย (รพ.สต.)  ส่งครบ    

-สสอ.    ส่งครบ 
           โซน 2      -แม่ข่าย ส่งครบ   

-ลูกข่าย (รพ.สต.) 
-สสอ.   ยังไม่ส่ง สสอ.กุดข้าวปุ้น 

           โซน 3      -แม่ข่าย ส่งครบ  
                         -ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ พิบูลมังสาหาร 

-สสอ.  ส่งครบ 
            โซน 4     -แม่ข่าย ส่งครบ  
                         -ลูกข่าย (รพ.สต) ไม่ส่ง คือ เดชอุดม   

-สสอ. ส่งครบ 
 1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)(ตามรายละเอียดเอกสาร: report.xlsx) 
 -รพช.  แม่ข่ายคะแนนเต็ม 100 ทุกแห่ง    
 -รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คือ   เขื่องใน    ตระการพืชผล    กุดข้าวปุ้น 
ศรีเมืองใหม่  โขงเจียม  ส าโรง  วารินช าราบ  พิบูลมังสาหาร  นาเยีย  บุณฑริก  นาจะหลวย  และน้ ายืน  
เครือข่าย เดชอุดม คะแนน เป็นศูนย์ 
 

ข้อเสนอแนะ  
   1. ขอให้สสอ. รพช. ติดตาม ก ากับ ให้ผู้รับผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ด าเนินการส่งงบให้
ทันตามก าหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทุกเดือน 
 2. ขอให้ สสอ.  รพช. ก าชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี ก่อนส่งงบประจ าเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปรผลผิดไปด้วย 
 3. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูก
ข่าย หากาคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น  



  4. ขอให้ควบคุม ก ากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้าน
รายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสิทธิ ให้มีการก ากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึก
บัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
2. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง 
        2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2558 มีผลการประเมินดังนี้ (ตามรายละเอียดไฟล์ ตารางFAI.xlsx) 
 ไม่มี โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   
ซึ่งจากเดิมเดือนมกราคม 2558  โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ7 จ านวน 1 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่  
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ เขื่องใน   
        โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง ระดับ 4  คือ ตาลสุม ตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่   โขงเจียม  ส าโรง    
        พิบูลมังสาหาร   เดชอุดม 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอให้โรงพยาบาลจัดระบบการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และ
ค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์จ านวนเงิน
ที่ได้รับจริงสอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ส่วนด้านรายจ่าย ต้องควบคุม ก ากับการใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามแผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด  
 2. ทุกเครือข่ายสสอ. / รพ.สต. เฝ้าระวังการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะเงิน UC PP ให้เป็นไปตามแผนการเงิน
การคลังอย่างเข้มงวด 
  3. ทุกโรงพยาบาลวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ ก าหนดระบบสอบทานหนี้
รายตัวให้เป็นปัจจุบัน สอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับ
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ 
 4. ทุกเครือข่าย  ตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย    และลูกข่าย   และยืนยัน
ยอดระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารรอจัดสรรอย่างสม่ าเสมอ 
        2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 58 (ตามรายละเอียดเอกสารไฟล์
FAI.xlsx) 
 สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ วันที่  30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ เดือน
กุมภาพันธ์  2558 เกี่ยวกับ เงินบ ารุงคงเหลือ  เจ้าหนี้การค้า  ทุนส ารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้
เครือข่ายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการก ากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง 
 
  
 
 



จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนส ารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ 
            โซน 4    เดชอุดม                   -40.07ล้านบาท 
 โซน 2    ตระการพืชผล          -32.05ล้านบาท 
  โซน 3    ส าโรง                     -16.41  ล้านบาท 
 โซน 3    โขงเจียม                  -14.30ล้านบาท 
 โซน 2    ศรีเมืองใหม่            -12.14ล้านบาท 
 โรงพยาบาลที่มีทุนส ารอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก เขื่องใน น้ าขุ่น      
 โรงพยาบาลที่มีเจ้าหน้ีการค้า มากที่สุดเรียงตามล าดับ คือ  

โซน 4   เดชอุดม                    88.88  ล้านบาท 
            โซน 2   ตระการพืชผล           74.20  ล้านบาท 
 โซน 1   ๕๐พรรษาฯ              63.26  ล้านบาท 
            โซน 3   วารินช าราบ              54.36  ล้านบาท 
ข้อเสนอแนะ 
            1.เงินงบลงทุน(ค่าเสื่อมฯ) ขอให้มีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบ
ลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ 
ขอให้ท่านเร่งด าเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป ห้าม
น างบลงทุนค่าเสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุนและต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายการ ให้เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนด าเนินการ 
           2.ให้โรงพยาบาลก ากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มีกระบวนการ
การมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
           3. ก าชับการส่งรายงาน 407 ประจ าสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบ ารุงโรงพยาบาล และ
ให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง   ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก   ให้มี
ผู้ตรวจสอบ รับรองข้อมูลก่อนส่ง 
           4. ทุกโรงพยาบาล ก ากับ ควบคุม เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ โดยเฉพาะการรับรู้เงินโอน ธนาคารให้มีการ
ก ากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึก
บัญชีรับรู้ทันที ให้ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
3. ต้นทุนบริการ 
  3.1 ต้นทุนให้บริการผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน (Quick Method) ไตรมาส 1/2558  (ตามรายละเอียด
เอกสารไฟล์ Unit cost QMต.1.58.xlsx ) 
 - รพช. ที่ผ่านผลประเมิน คือ   ม่วงสามสิบ   ดอนมดแดง   เหล่าเสือโก้ก   ตระการพืชผล กุดข้าวปุ้น   
โพธิ์ไทร    โขงเจียม   ส าโรง  วารินช าราบ  นาเยีย  สว่างวีระวงศ์    บุณฑริก  เดชอุดม  นาจะหลวย   และน้ ายืน 

- รพช. ที่ไม่ผ่านผลประเมิน คือ เขื่องใน    50พรรษาฯ  ตาลสุม นาตาล สิรินธร   พิบูลมังสาหาร และ 



ทุ่งศรีอุดม 
- รพช. ที่ไม่สามารถประเมินผลได้ คือ ศรีเมืองใหม่  และน้ าขุ่น 

 3.2 ต้นทุนให้บริการผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยใน (Quick Method) เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (Unit 
costFeb_58.xlsx )รพช. ที่มีต้นทุน RW สูง / ต่ า ผิดปกติ คือ 
 - 50พรรษาฯ              41,527.51       บาท 
            - ศรีเมืองใหม่              67,214.74       บาท 
            - วารินช าราบ         17,447,536.29 บาท 
  - นาเยีย                  625,977.82      บาท 
            - โพธิ์ไทร                       51.88             บาท 
 ข้อสังเกต  ขอให้โรงพยาบาลที่มีข้อมูลต้นทุน RW ผิดปกติ   ตรวจสอบ เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย 
และข้อมูลบริการให้ถูกต้อง   
ข้อเสนอแนะ 
  1.ขอให้ทุกโรงพยาบาล ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบ มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลบริการ และ
ข้อมูลการเงินให้ถูกต้อง  
   2. รายงานผลต้นทุน แบบ Quick Method ประจ าเดือนให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน  
   3. เมื่อสิ้นไตรมาส ขอให้โรงพยาบาลวิเคราะห์ผล ต้นทุน OPD / IPD เทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงพยาบาล
ในกลุ่มระดับเดียวกันไม่ให้เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน และมีกระบวนการใช้ข้อมูลในการพัฒนาระบบบริการต่อไป   
4. เร่ืองอื่นๆ   
 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2558 (รายละเอียดตามเอกสารไฟล์non-uc.xlsx) 
ตามที่จังหวัดได้จัดสรรงบด าเนินงาน Non ucปี 2558 ในส่วน Fix Cost  สสอ. แห่งละ 250,000.- บาท นั้น  ผลการ
ด าเนินการเบิกจ่ายมีดังนี้ 
 -หน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย  คือสสอ.เขื่องใน ม่วงสามสิบ ตระการพืชผล ส าโรง น้ ายืน  
 -หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 55  คือ ดอนมดแดง   ตาลสุม  เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น  โพธิ์ไทร  
นาตาล   โขงเจียม วารินช าราบ  พิบูลมังสาหาร  สว่างวีระวงศ์   นาจะหลวย   และทุ่งศรีอุดม 
 สรุป การเบิกจ่ายงบด าเนินงาน (สสอ.) ภาพรวม ณ 24 มีนาคม 2558 เท่ากับ ร้อยละ  39.96  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอให้ สสอ.ที่ยังไม่เบิกจ่าย และเบิกจ่ายต่ ากว่าเกณฑ์เร่งด าเนินการด่วน  เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เกณฑ์ประเมินร้อยละ 76%  ในไตรมาส 3  ต่อไป 
 
 
 
 



งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

1. แจ้งผลการพิจารณาการขอย้ายหมุนเวียนของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจ าปี 2558 
  ตามที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ส่งข้อมูลการขอ
ย้ายของข้าราชการ 3 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) ผ่านระบบเวปไซต์ ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 นั้น 
  บัดนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาอนุมัติการขอย้ายของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 3 สายงาน (รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ turnon58) 
2. การส่งใบขอย้ายภายในจังหวัด รอบที่ 1/2558 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สสจ.อุบลราชธานี  ขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ประชาสัมพันธ์ให้  ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน)  
ที่มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี  ในรอบที่ 1 ประจ าปี 2558  สามารถส่งใบขอ
ย้ายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่  20 เมษายน 2558  โดยขอให้ทุกหน่วยงานรวบรวมใบขอย้าย พร้อม
หลักฐานประกอบการขอย้าย  ส่งเป็นภาพรวมของหน่วยงานภายในวัน เวลาที่ก าหนด เพื่อทางจังหวัดจะได้
รวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สสจ.อุบลราชธานี  ขอแจ้งการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558  ดังนี ้
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ขอให้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบที่ 1 (วันที่ 1  ตุลาคม 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2558) เตรียมไว้ (ตามแบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ งานหรือสมรรถนะ  ซึ่ง
ทาง สสจ.อบ. จะแจ้งก าหนดเวลาการส่งข้อมูลให้ท่านทราบต่อไป 
3.2 การเลื่อนเงินเดือน 
  ตามที่  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบและอนุมัติให้มีการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนรายเดือน ของบุคลากรภาครัฐ  ซึ่งส านักงาน ก.พ.ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามปกติ ส่วนการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ไว้จนกว่าร่างพระราชบัญญัติฯ จะ
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  ดังนั้น เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงานปลัดกระทรวง  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.
อบ. จะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ (ตารางการบริหารวงเงิน ช่วงเงินเดือนและฐานค่ากลางในการค านวณ ) ให้ท่าน
ทราบต่อไป 
 



4. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวง  
   สาธารณสุข โดยไม่ท าเวชปฏิบัติครอบครัว 

พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ   
เภสัชกร  ที่คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอมา 

ผู้ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  จ านวน  1  ราย  ดังนี ้
   1. นางสาวชมพูนุช   พัวเพิ่มพูลศิริต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  สังกัดวิทยาลัยการ 
สาธารณสุขสิรินธร    
   - ตั้งแต่วันที่  1   กุมภาพันธ์  2558   เป็นต้นไป  

ขอยกเลิกสัญญารับเงินเพิ่ม ฯ   จ านวน    2  ราย  ดังนี้ 
   1. นายเฉลิมพล  กินรี  ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ   สังกัด โรงพยาบาลวารินช าราบ 
   - ตั้งแต่วันที่ 1  มีนาคม  2558  เป็นต้นไป 
   2. นางสาวสวนิตย์  สุวรรณราช   ต าแหน่ง เภสัชกร  สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี   
   - ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2558   เป็นต้นไป  
 

งานตรวจสอบภายใน 
1. แจ้งแผนก าหนดการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานตรวจสอบภายใน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ 
โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลชุมชน/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังนี ้
  1. รอบแรกก าหนดออกตรวจสอบวันที่ 9 , 10 , 21 เมษายน 2558  
              - อ าเภอที่รับตรวจ ได้แก่ ตาลสุม ,เขื่องใน , เมือง , ตระการพืชผล , นาตาล ,  
ศรีเมืองใหม่ , ส าโรง , วารินช าราบ , โขงเจียม , บุณฑริก , น้ าขุน่ และ เดชอุดม  
  2. รอบสองก าหนดออกตรวจสอบวันที่ 13 , 14 , 15 , 16 กรกฎาคม 2558 
      - อ าเภอที่รับตรวจ ได้แก่ เหล่าเสือโก้ก, ม่วงสามสิบ , ดอนมดแดง , กุดข้าวปุ้น, โพธิ์ไทร , 
เขมราฐ, นาเยีย , พิบูลมังสาหาร , สิรินธร , สว่างวีระวงศ์ , นาจะหลวย, ทุ่งศรีอุดม และ 
น้ ายืน  
      - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่  21  กรกฎาคม 2558 
      - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   วันที่ 22  กรกฎาคม2558 
  จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยรับตรวจ แจ้งผู้เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบภายใน
ตามก าหนดเวลาต่อไป 

 



5.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  1. แจ้งการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับประเทศ ปี 2558  
คร้ังที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ 9 รายการ 9 อ าเภอ (ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก กุดข้าวปุ้น 
ตระการพืชผล สว่างวีระวงศ์ เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้ ายืน น้ าขุ่น )  งบประมาณ 4,770,000 บาท พื้นที่ และให้หน่วย
บริการด าเนินการตามแนวทางดังนี ้

1.1 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยการพัสดุ ฯ และก่อหนี้ผูกพันในสัญญา ภายใน
เดือน พฤษภาคม 2558 และเบิกจ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณ พศ. 2558  

1.2 ตรวจสอบการโอนเงินที่เวปไซด์ สป.สช. http://www.nhso.go.th บริการออนไลน์   
NHSO Budget  รายงานการจ่ายเงินกองทุน 

1.3รายงานความก้าวหน้า ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบฟอร์ม (รายละเอียดตามเอกสารไฟล์
4% รอบ2 (page3-4)_yut) เครือข่ายรายงานทุกวันที่ 20 ของเดือน จังหวัดจะรวบรวมรายงานทุกวันที่ 25 ของทุก
เดือน จนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 
2.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2558 โดยให้หน่วยบริการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ จากเงินงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรมาให้ในช่วง 6 
เดือนแรก ของปีงบประมาณ  ตั้งเบิกก่อน 31 มีนาคม 2558 เพื่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจะรวบรวมข้อมูลส่ง 
ส านักบริหารการสาธารณสุข ประกอบการพิจารณาจัดสรรในงวดที่ 2 ต่อไป 
3.การตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   ไฟล์สรุปการตรวจราชการ Down lode ได้ที่ www.ssj05.com  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเร่งรัดพัฒนางานตามข้อเสนอแนะคณะตรวจราชการ และน าเสนอผลการแก้ไขในรอบที่ 
2 (1-3 กรกฎาคม 2558  อีก 3 เดือน) 
 
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค 

1. Result of dT vaccine campaign in age 20-50 yrs. รายละเอียดตามเอกสารsheet1_MR  vaccine in 2.5-7 
year) 

2. Situation of communicable diseases(รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ sheet2_cd situation25032558) 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4  กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
 ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.901 (ตามรายละเอียดเอกสารไฟล์ coverage.pptx) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี 
ร้อยละ 99.936 (ตามรายละเอียดเอกสารไฟล์ coverage.xlsx) 
 2.ตารางข้อมูลจ านวนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จ าแนกรายรพ./อ าเภอ และรายเดือน 
รพ./อ าเภอ ตค.57 พย.57 ธค.57 มค.57 กพ.57 มี.ค57 
รพ.สรรพสิทธิฯ 189 191 192 192 192 192 
ศรีเมืองใหม่ 221 221 221 221 221 221 
โขงเจียม 489 491 491 492 492 494 
เขื่องใน 10 10 10 10 10 10 
เขมราฐ 672 672 672 672 672 672 
นาตาล 684 684 684 685 685 685 
นาจะหลวย 20 20 20 20 20 20 
น้ ายืน  56 56 56 56 56 56 
น้ าขุ่น 3 3 3 3 3 3 
บุณฑริก 581 581 581 581 581 581 
ตระการพืชผล 126 126 126 126 126 126 
กุดข้าวปุ้น 24 24 24 24 24 24 
ม่วงสามสิบ 15 15 15 15 15 15 
วารินช าราบ 80 80 80 80 80 80 
นาเยีย  6 6 6 6 6 6 
สว่างวีระวงศ์ 3 3 3 3 3 3 
พิบูลมังสาหาร 50 50 50 50 50 50 
ตาลสุม  17 17 17 17 17 17 
โพธ์ิไทร 646 646 646 646 646 646 
ส าโรง 7 7 7 7 7 7 
ดอนมดแดง 5 5 5 5 5 5 
สิรินธร 764 764 764 764 764 764 
ทุ่งศรีอุดม 7 7 7 7 7 7 
เดชอุดม 26 26 26 26 26 26 
รพ.๕๐พรรษา 51 51 51 53 53 53 
เหล่าเสือโก้ก 3 3 3 3 3 3 

รวม 4755 4759 4760 4766 4766 4768 
เพิ่ม  4 1 6 0 2 

      



5.5  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
  1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชนนี เนื่อง
ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยก าหนด kick off โครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 2 เมษายน  
2558 ในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต จังหวัดอุบลราชธานีก าหนดจัดกิจกรรมที่หอประชุมไพร
พะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฎ (ก าหนดการแนบ) และขอเชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กของ
โรงพยาบาล, สาธารณสุขอ าเภอ, และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งร่วมกิจกรรมการแต่งกายใส่เสื้อ  
สีม่วง 
5.6 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
1 ผลการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบ าบัด 6,800 ราย) 
  1.1) ระบบสมัครใจ  เป้าหมายจ านวน   2,500 ราย 
 ผลงาน  837  ราย    คิดเป็นร้อยละ  33.48  รายละเอียดดังน้ี 
            - จิตสังคมบ าบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  4 เดือน   จ านวน  241  ราย  
            - ค่ายบ าบัด   หลักสูตร 9 และ 15 วัน                  จ านวน  596  ราย  
  1.2) ระบบบังคับบ าบัด เป้าหมาย จ านวน 4,000 ราย 
   ผลงาน 3,269 ราย  คิดเป็นร้อยละ 81.37  
   1.3) ระบบต้องโทษ เป้าหมายจ านวน     300 ราย 
   ผลงาน   422 ราย  เกินเป้าหมาย จ านวน    122 ราย 
               รวมทุกระบบ   จ านวน  4,528  ราย คิดเป็นร้อยละ  66.59      
  2. ผลการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฯระบบสมัครใจ 
      เป้าหมายติดตาม (ผู้ผ่านการบ าบัดจากปีงบประมาณ 2557 จ านวน   2,096   ราย) 

-ได้รับการติดตาม   1,844 ราย  ร้อยละ  87.97 
-เลิกได้                 1,732 ราย  ร้อยละ  93.92 
-เสพซ้ า                     112 ราย   ร้อยละ   6.08 

 
5.7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 

1.งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  - การประชุม อปท.รวมใจ ปี 3  ในวันพฤหัสบดีที่23  เมษายน  2558  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป   
ณ  ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 



2. งานอาหารปลอดภัย 
  - การประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันพฤหัสบดีที่9  เมษายน  2558  เวลา  
13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 
3. งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 
  - ขอเชิญ เภสัชกร พยาบาล และบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้าร่วมการ
ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Express และระเบียบความรู้ด้านบริหารเวชภัณฑ์ ในวันอังคารที่ 
7 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ อบ.0032.008/1940  ลงวันที่20 มีนาคม 2558) 
 

5.8   งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะด าเนินการ

ฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย ในระดับเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2558ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท  
ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวิทยากรจากสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ ขอ
ความร่วมมือผู้บริหารส่งพนักงานขับรถยนต์เข้าร่วมอบรม 
5.9  กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
 1. ขอให้ทุกอ าเภอเตรียมความพร้อมในการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงาน
ปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF)  รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ QOF ปี 58 
 2. แจ้งการจัดสรรล่วงหน้างบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานปฐมภูมิ (Quality and Outcome 
Framework : QOF) รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ การจัดสรรล่วงหน้าQOF ปี 58 

5.10   กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
 

1.งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
วันที่ 8-9 เมษายน  2558 ก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน ณ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมีเป้าหมายเป็นพยาบาลในชุมชน จากทุกอ าเภอๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 
50 คน 

 
 
 
 



2.งานพัฒนาคุณภาพงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
2.1 ก าหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานเทคนิคการแพทย์ ปี 2558 

วัน เดือน ปี     โรงพยาบาลเป้าหมาย 
วันที่ 3 เมษายน 2558     นาตาล 
วันที่ 8 เมษายน 2558     นาเยีย 
วันที่ 10 เมษายน 2558     โพธิ์ไทร, ๕๐ พรรษาฯ 
วันที่ 20 เมษายน 2558     ตระการพืชผล 
วันที่ 22 เมษายน 2558     สิรินธร, ศรีเมืองใหม่, ศูนย์อนามัยฯ 
วันที่ 23 เมษายน 2558     พิบูลมังสาหาร 
วันที่ 24 เมษายน 2558     ทุ่งศรีอุดม 

              วันที่ 28 เมษายน 2558       น้ าขุ่น 
วันที่ 29 เมษายน 2558     รพ.สรรพสิทธิประสงค์, ส าโรง 
2.2 ก าหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานรังสีวินิจฉัย ปี 2558 
วัน / เดือน / ปี      โรงพยาบาลเป้าหมาย 
วันที่ 21 เมษายน 2558     ม่วงสามสิบ, เขื่องใน 
วันที่ 22 เมษายน 2558     เขมราฐ, นาตาล 
วันที่ 24 เมษายน 2558     โพธิ์ไทร, กุดข้าวปุ้น 
วันที่ 27 เมษายน 2558     สว่างวีระวงศ์, พิบูลมังสาหาร 

5.11 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 

 1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และ
พระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ .สว. ประจ าจังหวัด ระหว่างวันที่  
6-12 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี อ านาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร โดยประทับแรม ณ เรือนรับรอง
เขื่อนสิรินธร ทั้งนี้ ก าหนดการเยี่ยมฯ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอ่างศิลา  
ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร และคณะตรวจพื้นที่ พอ.สว. กรมราชองครักษ์ พลเรือเอก ไตรภพ พิชัยกุล และคณะ
รวม 11 ท่าน จะเดินทางมาตรวจพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2558 เข้าพักที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
 ข้อแนะน าการเข้าเฝ้าฯ และผังการเสด็จเยี่ยม รายละเอียดตามเอกสารไฟล์No.2_dent 

3. สรุปผลการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ทันตกรรม ประจ าเดือนมีนาคม 2558รายละเอียดตาม
เอกสารไฟล์No.1_dent  

แผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 
แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. 
 - วันที่ 9 เมษายน 2558 บ้านนาผาย หมู่ที่ 5 ต.โนนรัง อ.เขื่องใน 



 - วันที่ 23 เมษายน 2558 บ้านโนนแสงเพชร หมู่ที่ 5 ต.โคกสะอาด อ.น้ าขุ่น 
5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

1.มูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะออกคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเคร่ืองเอ็กซเรย์เต้า
นมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
สมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรษา ครบ 5 รอบ พื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี  ในวันที่ 24,27,28,29 เมษายน 2558   

2.ส านักสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย(สสว.) จะออกตรวจเยี่ยมการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จังหวัด
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน  2558  

3.การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2558 (BRFSS) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับเขต 
ขอให้อ าเภอเป้าหมายจ านวน 13 อ าเภอ (ตาลสุม, เมือง, เขื่องใน, ม่วงสามสิบ, ตระการพืชผล, เขมราฐ, ศรีเมือง
ใหม่, โพธิ์ไทร, วารินช าราบ, สิรินธร, สว่างวีระวงศ์, เดชอุดม  และน้ ายืน) ด าเนินการส ารวจให้แล้วเสร็จและส่ง
แบบส ารวจให้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สนง.สสจ.อุบลราชธานี ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2558 

4.แผนการออกคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ประจ าเดือน เมษายน  2558 
•21 เมษายน  2558  อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 
•28 เมษายน  2558  อ าเภอโพธิ์ไทร  

 

5.13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

1.การพัฒนามาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทศบาลสมัคร
เขา้ร่วมโครงการ 43 แห่ง(ร้อยละ 72.88) ผ่านเกณฑ์  9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.25 (เกณฑ์ร้อยละ  50) ทีมจังหวัดได้
จัดแผนออกประเมินรับรอง เฉพาะอ าเภอที่ประเมินตนเอง ผลการรับรองของทีมระดับกรม ในเดือน มีนาคม ผ่าน
เกณฑ์ระดับเกียรติบัตรรับรอง 4   เทศบาลคือ  

 เทศบาลต าบลนาเยีย   ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด 
 เทศบาลต าบลบ้านด่านโขงเจียม    ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในที่สาธารณ(แผงลอย) 
 เทศบาลต าบลตาลสุม   ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
 เทศบาลต าบลตระการพืชผล   ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
2.ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม  Road Map การจัดการขยะของรัฐบาล 

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12  อุบลราชธานี  รายงานผลการส ารวจขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุบลราชธานีปีงบประมาณ 2558 โดยสรุปดังนี้ 
 

ล าดับ   รายการข้อมูล     จ านวน ร้อยละ 
1   ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด     1,188.49 ตัน/วัน  
2   ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปก าจัดได้   560.76 ตัน/วัน 47.18 
3   ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดได้ถูกต้อง   352.62 ตัน/วัน 29.67 



4   ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก าจัดไม่ถูกต้อง   208.14 ตัน/วัน  
5   ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์  93.09 ตัน/วัน  
6   ปริมาณขยะมูลฝอยสะสม     87,465.60 ตัน  
7   อปท.ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยทั้งหมด  107  แห่ง  
8   อปท.ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและก าจัดถูกต้อง 51 แห่ง 47.66 
แนวทางจัดการขยะมูลฝอยที่ส าคัญ  ในบทบาทของส านักงานสาธารณสุข 
- หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดระดับ
ครัวเรือน   ธนาคารขยะ รวมรวมขยะอันตราย 
- เร่งรัดการพัฒนามาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
- สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกและบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
3. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี    ดังนี้ 
ล าดับ   รายการข้อมูล    จ านวน ตัน/ปี ร้อยละ 
1   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สปส.  358.56   47 
2   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ รพช.   331.56    44 
3   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สังกัดอ่ืน  38.48   5 
4   ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของ  รพ. เอกชน  26.15   4 
        รวม 754.75   

แผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ 
- รพ.ใหม่ 5 แห่ง ก าลังด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน เร่ือง ที่พักมูลฝอย และ พาหนะเก็บขน 
- ควบคุมก ากับระบบการขนส่งก าจัดโดยใช้ระบบใบก ากับการเก็บขน  
- การรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต.เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง โดยให้ โรงพยาบาลเป็นศูนย์รวบรวม 

5.14  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ      ไม่มี 
5.15 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ    ไม่มี 
5.16 งานบริการสุขภาพ      ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/ส านัก 
 

6.1 สาธารณสุขอ าเภอ  
 

 ขอความร่วมมือทุกกลุ่มงานสรุปผลการประชุมของ นว.สาธารณสุข ถึงพื้นที่ให้รับทราบด้วย 
 การประกวด รพ.สต./สสอ.ประจ าปี 2558 



 จากมติประชุม สสอ.มีความเห็นว่าควรด าเนินการประกวดระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน
เมษายน 2558  

 DHS-PCA ก าหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานแบบสัญจรระหว่างอ าเภอเห็นควรให้หัวหน้า
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวร่วมศึกษาดูงานด้วย 

 หลังการประชุมวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วม เป็นเจ้าภาพในการ
จัดงานเสวนายามเย็น ขอเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านร่วมงาน เวลา 18.00 น. 

6.2 โรงพยาบาล    

 โรงพยาบาลดอนมดแดง : การจัดอบรม Warfarin สามารถเลื่อนการประชุมออกไปได้หรือไม่เนื่องจาก
ภาระกิจที่โรงพยาบาลทับซ้อนหลายงาน 

ข้อสั่งการ:  ให้ ผอ.รพช.ประจ าที่โรงพยาบาล และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรม 
ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ  
 

- 8  เมษายน  2558 ขอเชิญประชุมการบริหารเร่ืองราวร้องทุกข์, การบริหารสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างโรงแรมกิจตรงวิลล์ 

ข้อสั่งการ:ให้พิจารณาทบทวนเนื้อหาในการอบรมเร่ืองระบบธรรมาภิบาล ถ่ายทอดอย่างไรให้น่าสนใจ 
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผ่าผา) 
       กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                   (นางสิริพร  วงศ์ตรี) 
            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                    (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 


