
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 5/2559 
วันท่ี  2 มิถุนายน  2559  เวลา 13.30 น. 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2. นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค  
3. นพ.ดนัย  เจียรกูล  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
4. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  
5. พญ.อมรรัตน  เทพากร    หัวหนา กลุมงานเวชกรรมสังคม  

       โรงพยาบาลสรรพสทิธิ์ประสงค 
6. นายรณชัย  สีหะวงษ    ผูแทนสํานักงานควบคุมปองกันโรคท่ี 10 อุบลราชธานี 

7. นายคมชาย  สุขยิ่ง    ผูแทนศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 อุบลราชธานี 
8. นายชาตรี  ราษีบุษย    หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอโดยแมลงท่ี 10 อุบลราชธานี 
9. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  
10. นางสิริพร  วงศตรี     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
11. นางนภาพร   จันทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  
12. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
13. นางหรรษา  ชื่นชูผล    หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
14. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติกร  
15. นายปรีชา  ทองมูล    หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 
16. นายวิชิต  พุมจันทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  
17. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน    หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ  
18. นายบดินทร บุญขันธ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
19. นางอัจฉรา  แชมชอย    แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
20. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ  
21. นพ.ชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  
22. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
23. นพ.ณัฐนนท  พีระภานุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
24. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
25. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
26. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
27. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
28. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
29. นพสุรศักดิ์  เกษมสิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
30. นายประวีร  คําศรีสุข    ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
31. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย 
32. นพ.สยาม  ประสานพิมพ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 
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33. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง    ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
34. นพ.คงทัช สิงขรานันต    ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
35. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
36. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
37. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอ เข่ืองใน 
38. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  
39. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  
40. นายณรงค  แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
41. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  
42. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอ สิรินธร 
43. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  
44. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
45. นายชวน  จันทรเลื่อน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน  
46. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  
47. นายเสถียร  ปวงสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
48. นายถนอม  ผิวหอม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 
49. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
50. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
51. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
52. นายรัชพล  ตังคะวานิช    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
53. นายสากล  สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
54. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
55. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
56. นางดารณี  เผาผา     เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
57. นายปญญาวุธ  ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
58. นายประวิทย  ศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
59. นายรังสรรค  ศรีลวน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
60. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
61. นายชัยชาญ  บุญคูณ          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
62. นางอุษณีย    เกิดมี            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
63. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
64. นางพรสิริ  มณฑา              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
65. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
66. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
67. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
68. นายประพนธ  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
69. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
70. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
71. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
72. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
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73. นางเนติภรณ  สิมาพันธ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
74. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
75. นางจุฬาพร  คํารัตน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
76. นางจิรวัฒน  สุสิงห   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
77. นางเพ็ญศรี  สมชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
78. นายเอกชัย จรูญเนตร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
79. นางสาววรุณรัตน  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
80. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ     เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
81. นางสิริพร  แกวมหาวงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
82. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
83. นางวิชชุดา  สืบสาย  เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางอุไร  สอนอาจ  นักจัดการงานท่ัวไป    โรงพยาบาลตาลสุม 
85. นายสุระ  เสนาเทพ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ  
86. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     โรงพยาบาลมวงสามสิบ  
87. นายกิตติพงษ  เสนาะพิ       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สสอ.มวงสามสิบ 
88. นายภูริภัทร  บรรจง           นักวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลตาลสุม  
89. นายธีระยุทธ  เผากัณหา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สสอ.เหลาเสือโกก 
90. นางสาวพัชรี  ชวงชัย     นักวิชาการสาธารณสุข      สสอ.ตาลสุม  
91. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สสอ.เข่ืองใน 
92. นางอรทัย  มุสิกา      นักจัดการงานท่ัวไป                        โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
93. นางจินตนา  พงษพิละ     นักจัดการงานท่ัวไป                        โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
94. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน    รงพยาบาล กุดขาวปุน 

95. นางศิวะพรรณ  ญาณะพันธ นักจัดการงานท่ัวไป       โรงพยาบาลนาตาล  
96. นายจําลอง  ผองจิต     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ      โรงพยาบาลสําโรง 
97. นางชุติมันต  อินญาพงษ      จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน          โรงพยาบาลนาเยีย 
98. นายวรายุธ  เลิศแลว     นักจัดการงานท่ัวไป        โรงพยาบาลสิรินธร 
99. นายเอกพจน  อินโสม     จพ.สาธารณสุขอาวุโส      โรงพยาบาลโขงเจียม  
100. นายปรีดา  จําปาเทศ     นักจัดการงานท่ัวไป      โรงพยาบาลนาจะหลวย 
101. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไป      โรงพยาบาลน้ํายืน 
102. นางสุพัตรา  อุทธา            นักวิชาการการเงินและบัญชี    โ รงพยาบาลน้ําขุน 
103. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
104. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุข อาวุโส     สสอ.เข่ืองใน 
105. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข      รพ.ตาลสุม 
106. นางสาวรัชนี  สวางเนตร     นักวิชาการสาธารณสุข     สสอ.ตาลสุม 
107. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สสอ.โพธิ์ไทร 
108. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข      รพ.นาตาล 
109. นายนิติชัย  ทุมนันท    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   รพ.ตระการพืชผล 
110. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    รพ.ตระการพืชผล 
111. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.เขมราฐ 
112. นางพัชรี  อมรสิน               พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ    รพ.นาตาล 
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113. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข        สสอ.นาตาล 
114. นางสาวรัตชพร  กาละปตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     สสอ.นาเยีย 
115. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นักวิชาการสาธารณสุข        รพ.ศรีเมืองใหม 
116. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สสอ.ศรีเมืองใหม 
117. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุข        รพ.กุดขาวปุน 
118. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      รพ.กุดขาวปุน 
119. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ      รพ.โพธิ์ไทร 
120. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สสอ.วารินชําราบ 
121. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข       รพ.วารินชําราบ 
122. นายกีรติ  เสริมศรี            จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน      สสอ.พิบูลมังสาหาร 
123. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.นาเยีย 
124. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.สําโรง 
125. นายจิรศักดิ์  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     รพ.สําโรง 
126. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สสอ.สิรินธร 
127. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.โขงเจียม 
128. นายตรองทรัพย สายกนก   นักวิชาการพัสดุ       รพ.โขงเจียม 
129. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     สสอ.น้ํายืน 
130. นายพิทักษ  บุตรโท    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      รพ.น้ํายืน 
131. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข                        สสอ.น้ําขุน 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 
 

1.  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกทานท่ีไดรับรางวัล 
2.  กําชับใหสาธารณสุขอําเภอทุกคน ตรวจสอบเปาหมายการใหวัคซีนไขหวัดใหญ 
3.  การดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไมติดตอ ในรอบ 6 เดือนหลังของปงบประมาณ 2559 ใหใช   

 เข่ืองในโมเดล เปนกรอบการดําเนินงาน 
เรื่องจากศาลากลาง 
1. ใหหนวยงานราชการประชาสัมพันธพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครองราชยครบ  70 ป และพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถครบ 80 ปซ่ึงตราสัญลักษณ สํานักงานจังหวัดจะแจงใหทราบ
ภายหลัง 

2. ประชาสัมพันธการแตงกายดวยผากาบบัวสีชมพูวันอังคาร 
3. ตรวจสอบมาตรการเมาแลวขับกรณีของขาราชการ 

   
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา(รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย 
 
สถานการณการเงินการคลัง รายละเอียดตามเอกสารfile : Present_CFO_May31(new 1) 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 
4.1 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
บรรยายวิชาการเรื่อง ความคืบหนาในการจัดการโรคไมตดิตอเรื้อรัง 
รายละเอียดตามเอกสารfile : ความคืบหนา NCD สสจ.pptx 
 โดย...พญ.อมรรัตน   เทพากร 
  

4.2 สํานักงานควบคุมปองกันโรคติดตอท่ี 10 อุบลราชธานี 
1. สถานการณไขเลือดออกรายละเอียดตามเอกสารfile :  
2. โครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
5.1 กลุมงานบริหาร 
งานการเงิน 
1.การสงงบทดลอง 
การสงงบทดลองประจําเดือน เมษายน2559 หนวยงานท่ีสง/ไมสงงบทดลอง/สงไมครบ ดูรายละเอียด18เพ่ิมเติมไฟล
Report_finance.xls 
40โซน 1 
       - แมขาย  สงครบ งบไมสัมพันธ  ดอนมดแดง  เหลาเสือโกก23 
       - ลูกขาย (รพ.สต.)  สงครบ 
       - สสอ. สงครบ 
40โซน 2 
       - แมขาย สงครบ 
       - ลูกขาย (รพ.สต.)สงครบ งบไมสัมพันธ ตระการพืชผล 23 
       - สสอ.  สงครบ         
40โซน 3 
       - แมขาย สงครบ   
       - ลูกขาย (รพ.สต)สงครบ 
       - สสอ. สงครบ 
40โซน 4  
      - แมขาย สงครบ  
      - ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ  เดชอุดม 
      - สสอ. สงครบ 
1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) ดูรายละเอียด Score account.xls 
  - รพช.  แมขายท่ีไดคะแนนไมเต็ม 100  มี 9 แหง คือ ดอนมดแดง เหลาเสือโกกเขมราฐ นาตาล  โขงเจียม 
พิบูลมังสาหาร เดชอุดม นาจะหลวย และ รพศ. 
   - รพ.สต. ลูกขายท่ีคะแนนไมเต็ม 50 มี  แหง 8 คือ เข่ืองใน, ดอนมดแดง,๕๐ พรรษาฯ ,นาตาล,  โขงเจียม  นา
เยีย , เดชอุดม,  และ นาจะหลวย 
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40ขอเสนอแนะ40  

1. ขอให เครือขายท่ีไดรับคะแนนคุณภาพบัญชีทางอิเลคทรอนิกไมผานตามเกณฑ  ท้ัง รพ และ รพ.สต. (แมขาย 
100 คะแนน ลูกขาย 50 คะแนน)กําชับผูเก่ียวของ ใหดําเนินการ สอบทานขอมูลบัญชี ตามเกณฑ คุณภาพ/ผัง
รายการบัญชี กอนสงงบประจําเดือน  ตลอดจนควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี  ติดตามขอมูล ตรวจสอบ
คุณภาพขอมูล ท้ังกอนและหลังการบันทึกบัญชี ในการสงงบทดลอง ตอง Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม 
ตรวจสอบผลคะแนน40เปนอยางไร ท้ังแมขาย และลูกขาย หากคะแนนไมผาน ในรายการใด ใหปรับปรุงแกไข 
ภายในวันท่ี 20 ของเดือนท่ีสงนั้น 
2. ดําเนินการ Audit ขอมูล ตรวจสอบผลคะแนนคุณภาพบัญชี 40 ท้ังแมขายและลูกขาย ดําเนินการปรับปรุง  
แกไขในรายการท่ีคะแนนไมผาน ภายในวันท่ี 20 ของเดือนท่ีสง 
 

40การเฝาระวังการเงินการคลัง 
 

2.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ40 ประจําเดือน เมษายน  
2559 มีผลการประเมินดังนี้ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล 18 FAI59.xls 
โรงพยาบาลท่ีวิกฤติระดับ 7  
    เดือน เมษายน 2559 ไมมี วิกฤติระดับ 7 
    เดือน มีนาคม 2559 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน จํานวน 1 แหง คือ  ศรีเมืองใหม 
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนเมษายน 2559 ดูรายละเอียด18เพ่ิมเติมไฟล CFO.xls 
สถานะการเงิน ของโรงพยาบาล ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ เมษายน 2559 เก่ียวกับ เงินบํารุง 
คงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหโรงพยาบาล ประเมินการเงิน 
การคลัง ของตนเองเพ่ือการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง จากขอมูลเดือน เมษายน 2559 พบวา 
กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ22 มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 
     โซน 1  ๕๐ พรรษาฯ      - 31.13   ลานบาท 
     โซน 3  วารินชําราบ       - 13.82   ลานบาท 
     โซน 3 สําโรง                -  5.87   ลานบาท 
โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก40 คือ  บุณฑริก  เดชอุดมน้ํายืน  และ เขมราฐ 
โรงพยาบาลท่ีมี23เจาหนี้การคา23 มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  
    โซน 4 เดชอุดม               97.40   ลานบาท 
    โซน 3 วารินชําราบ          79.96   ลานบาท 
    โซน 2 ตระการพืชผล       72.07    ลานบาท 
    โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ         71.65   ลานบาท  

ขอเสนอแนะ  
1. ขอใหโรงพยาบาลกําหนดมาตรการเฝาระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ท้ังดานรายไดและคาใชจาย  
เพ่ือหา สาเหตุวายังมีรายการใดท่ีไมเปนไปตามแผนบาง ใหมีการควบคุม กํากับ อยางเขมงวด    
2. ขอใหโรงพยาบาลกําหนดระบบสอบทานขอมูล โดยเฉพาะ การบันทึกบัญชีกองทุน  UC แตละไตรมาส ขอใหมี
สวนรวมในการตรวจสอบขอมูลท่ีเก่ียวของ ในการจัดการขอมูลจัดสรรเงินกองทุน UC ใหเปนไปตาม แผนการเงิน
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การคลัง และตารางบริหารวงเงิน ท่ีจัดสรรให รพ.สต. หากไมมีระบบจัดการเงินกองทุน ตามท่ีไดรับโอนแตละงวด 
จะสงผลกับการบันทึกบัญชี ไมถูกตอง 

40การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง/คุณภาพบัญชี 

แจงแผนและผลการประเมินการบริหารการเงินการคลัง (FAS) และคุณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขต/ระดับ
จังหวัด  โดยผลประเมินท้ังคุณภาพบัญชีและ FAS  ผานเกณฑ  80% รายละเอียด18เพ่ิมเติมไฟล FAS.pdf 

แผนและผลการประเมินของโรงพยาบาลในสังกัดอุบลราชธานี ไดรับการประเมินจากทีมท้ังระดับเขต ระดับ
จังหวัด  ดังนี้  
1. เปาหมายการตรวจโดยทีมระดับเขต โดยใช เกณฑ เขตสุขภาพท่ี 10 (ขอมูลวิกฤติระดับ 7)  
ณ 30  กันยายน 2558 ตรวจโดยทีมระดับเขต จํานวน  6  แหง ไดแก รพ. รพ.50 พรรษา,ตระการฯ,ศรีเมืองใหม, 
โขงเจียม, วาริน ชําราบ  และทุงศรีอุดม  
    พบวา ผานเกณฑ 1 แหง คือ รพ.๕๐ พรรษาฯ                   
2. เปาหมายการตรวจโดยทีมระดับจังหวัด ตามเกณฑเขต จํานวน 16 แหง ไดแก เข่ืองใน  ดอนมดแดง  
นาเยีย  โพธิ์ไทร  นาตาล มวงสามสิบ  น้ําขุน  เดชอุดม  สวางวีระวงค เหลาเสือโกก  รพศ.สปส.  เขมราฐ  
นาจะหลวย บุญฑริก  พิบูลมังสาหาร  และน้ํายืน ไดรับการตรวจประเมินแลว 5 แหง  
    พบวาผานเกณฑ 2 แหง คือ รพ. สวางวีระวงค และ นาเยีย  
40ขอเสนอแนะ40 
1. ขอใหโรงพยาบาลท่ียังไมไดรับการตรวจประเมิน เตรียมเอกสาร หลักฐานท่ีเก่ียวของ  ตามรอบการสง  
งบทดลอง รอบปจจุบนั  ไวเพ่ือรับการตรวจประเมินตามแผนตอไป 
2. ขอใหโรงพยาบาลท่ีประเมินไมผานเกณฑระดับเขต ท้ังขอ 1 และขอ 2 ไดดําเนินการแกไขและปรับปรุง ตาม
ขอเสนอแนะ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของ  เพ่ือรับการประเมินซํ้าจากทีมระดับจังหวัด ซ่ึงกําหนดการจะแจงให
ทราบภายหลัง  
3. เปาหมายการตรวจโดยทีมระดับเขต ตามเกณฑ สป. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการ
คลังหนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงฯ โดยประเมิน 3 ดาน คือ ดานขอมูลท่ัวไป ดานคุณภาพบัญชี
ดานระบบควบคุมภายในและ ธรรมาภิบาล และใชผลการประเมินเพ่ือขอรับความชวยเหลือ จากงบ CF ระดับ
กระทรวงฯ โดยพิจารณาเลือกโรงพยาบาล ท่ีประสบปญหาวิกฤติการเงินระดับ 7 ตั้งแต ป 2555- 2559 ไตรมาส 
ท่ี 1 (เปาหมายประเทศ 43 แหง เปาหมายเขต 13แหง)  เปาหมายจังหวัดอุบล จํานวน 6 แหง ไดแก สําโรง    
ตาลสุม กุดขาวปุน ตระการพืชผล  สิรินธร และวารินชําราบ ขอใหโรงพยาบาลเปาหมายจัดเตรียมเอกสารท่ี
เก่ียวของ ขอมูล ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2559  เพ่ือรับการตรวจประเมินจากทีมระดับเขต  ตามแผนตอไป  

40เรื่องอ่ืนๆ40 
     สรปุผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบNon UC ป 2559 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล 18 N0n uc_300559 
ผลการเบิกจาย คิดเปนรอยละ  66.18  หนวยงานท่ีเบิก23สูงสุด  คือ  สสอ.สิรินธร  พิบูลมังสาหาร  ตาลสุม  
วารินฯ  นาจะหลวย  สวนหนวยท่ียังมีผลเบิกจายไมถึงรอยละ 76 (ไตรมาสท่ี 3) ขอใหเรงรัดการวางเบิก เพ่ือให
ผานเกณฑตอไป (ขอมูล ณ วันท่ี  29  พฤษภาคม 2559) 

5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
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1. กําหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี รอบท่ี 2 ปงบประมาณ 2559 รอบท่ี 2  ระหวาง 
วันท่ี 12-14 กรกฎาคม 2559  
     พ้ืนท่ีรับตรวจราชการ ทีมท่ี 1 อ.เดชอุดม    รพ.สต.บัวงาม 
     พ้ืนท่ีรับตรวจราชการ ทีมท่ี 2 อ.เข่ืองใน     รพ.สต.หัวดอน 
ขอสั่งการท่ีตองรายงานผลความกาวหนาตาม ตก.3 
1.1. การสํารวจการถือครองท่ีดินของหนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
18ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล 18 land.pdf และ Overall (province)  
1.2 ดําเนินการทบทวน Master Plan ของโรงพยาบาล และปรับปรุงใหถูกตอง ตามขอกําหนดเพ่ือวางแผน ในการ
พัฒนาพ้ืนท่ี โดยใหทุกโรงพยาบาล สงขอมูลท่ีถูกตอง ท่ีกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ เพ่ือเปนขอมูล เตรียมรับการ
ตรวจราชการครั้งท่ี 2 ปงบประมาณ 2559  
2. กําหนดการนิเทศงานผสมผสาน รอบท่ี 2 /2559 กําหนดวันท่ี 13-21 มิถุนายน 2559 
3. การตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ประจําปงบประมาณ 2559 ระหวาง
วันท่ี 22-23 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล 18 Sor-or-nor 
4. แจงผลการประกวดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดีเดนระดับจังหวัด 
ประจาํปงบประมาณ 2559 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 
 

1. สถานการณโรคไขเลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : file CD1.pptx) 
2. อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ (รายละเอียดตามเอกสาร file : file_CD2.xlsx) 
3. หมูบานท่ีพบผูปวยไขเลือดออกเปนกลุมกอน (รายละเอียดตามเอกสารfile : file_CD3.xlsx) 
4. สถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รายละเอียดตามเอกสารfile : file_CD4.pdf) 

 

5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ 

1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน เมษายน 2559 
ขอมูลสปสช. รอยละ 99.974 รายละเอียดตามเอกสารfile : coverage UC5904.pptx ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี 
รอยละ 99.998 รายละเอียดตามเอกสารfile : coverage UC5904.xls  
2. CMI 
2.1 สรุปคา CMI หนวยบริการจังหวัดอุบลราชธานี เดือน เมษายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารfile : 
CMI_April59.xlsx (คลิกท่ีนี่ 24)  
2.2 สรุปคา CMI  ป2559 (ตค58 – มีค59) หนวยบริการในเขต 10 รายละเอียดตามเอกสารfile : CMI59(6 
month)_5 province.xlsx  

5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  
 

กระทรวงสาธารณสุข โดย สํานักตรวจและประเมินผลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดกําหนดใหทุกจังหวัด 
ดําเนินการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย พรอมกันท่ัวประเทศ ระหวางวันท่ี 4 – 8 กรกฎาคม 2559 โดย
เด็กท่ีเปนเปาหมายดําเนินการ คือ เด็ก 4 ชวงวัย อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ขอใหสถานบริการทุกแหง      
จัดทําแผนการรณรงคใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และเตรียมความพรอมกลุมเปาหมาย, บุคลากร, วัสดุอุปกรณ รวมท้ัง
ระบบขอมูลและการรายงาน ในชวงสัปดาหรณรงคฯ ดูรายละเอียดตามเอกสารfile : sungserm.ppt 
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5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

1. ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 40 (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี  
40ป 2559 จํานวนท้ังหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังนี้ 40 ดูรายละเอียดตามเอกสาร :file_kanpat.pdf 

2. การควบคุมตัวยา/สารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ดูรายละเอียดตามเอกสาร : file Original drugs.pdf 
3. ผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธาน4ี0ดูรายละเอียดตามเอกสาร : fileTo Be 
Number One.pdf  

5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ไมมีวาระ 
  

5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

1. งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ และ งานทะเบียนใบอนุญาต  
   ประชุมคณะทํางานตรวจสถานพยาบาลประจําป  จังหวัดอุบลราชธาน4ี0 กําหนดจัดประชุมและออกตรวจ
เยี่ยมสถานพยาบาลประเภทรับผูปวยไวคางคืน (โรงพยาบาลเอกชน) จํานวน 4 แหง ในวันท่ี 28 – 29 มิถุนายน 
2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี  
2.งานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสาร file_ Korborsor.pdf 
2.1 จัดการประชุมผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  จังหวัดอุบลราชธาน4ี0 กําหนดจัดประชุม 
ผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว กลุมเปาหมายประกอบดวย 
    - ผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  จํานวน  35  ราย    
    - เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชกรงาน 
    - ผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ  ทุกอําเภอ    
      วัตถุประสงคใหผูประกอบการไดรับความรูในการกํากับดูแลสถานท่ีผลิตใหไดตามเกณฑ  GMP กฎหมาย และ
การแสดงฉลากผลิตภัณฑอาหารประเภทผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  ท้ังนี้ เพ่ือใหผลิตภัณฑ ดังกลาว ซ่ึงเปนของฝาก
จังหวัดอุบลราชธานี   ถูกตองตามกฎหมายและปลอดภัยตอการบริโภค   ไดรับเกียรติจาก นายคันฉัตร  ตัน
เสถียร   รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เปนประธานในพิธี เปดการประชุมและเปนวิทยากรในหัวขอ “ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ ใหตรงตามความ ตองการของลูกคา ” และไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจากคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บรรยายในหัวขอ40 “การแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวเพ่ือกาวสูตลาด
สากล” 
2.2 การเก็บตัวอยางผัก-ผลไม ณ ตลาดคาสงวารินเจริญศรี และเทศบาลเมืองวารินชําราบ อ.วารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม : file1 pesticideubon.pdf 
2.3 การดําเนินการเฝาระวังอาหารและเครื่องดื่ม 40 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม : file 2 No.book0032.008 ว 3798.pdf 
2.4 การดําเนินงานเก่ียวกับการเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มและน้ําแข็งบริโภค ณ สถานท่ีจําหนาย 
3. งาน คบส.ชายแดน  
 ประชุม/อบรม การจัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงาน เครือขายประชาคม อาเซียนดานการสาธารณสุข 
ในอําเภอชายแดน  เขตสุขภาพท่ี 10  
      กําหนดวันท่ี 13-14 มิถุนายน 2559  เขตสุขภาพท่ี 10 ณ หองบอลลูม โรงแรมลายทอง อําเภอเมืองฯ 
จังหวัดอุบลราชธานี  
4. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา 40  
       สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สงสําเนาสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ี    ไมจํากัดปริมาณ 
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(วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย) รายการแถบตรวจน้ําตาลในเลือดปลายนิ้ว เลขท่ี อบ 0017/356/2559 ลงวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2559  ซ่ึงดําเนินการ โดยโรงพยาบาลวารินชําราบ ราคาตอหนวย 7.49 บาท เปนเงิน 7,207,627 บาท 
(เจ็ดลานสองแสนเจ็ดพันหกรอยยี่สิบเจ็ดบาทถวน)  
*** ขอใหแกโรงพยาบาลท่ีเก่ียวของทุกแหง ดําเนินการจัดซ้ือตามสัญญาดังกลาวโดยเครงครัด 

5.9  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ7    ไมมีวาระการประชุม 

5.10  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

1. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 40  
     การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ระดับจังหวัด โดยมีกลุมเปาหมาย เปนพยาบาล วิชาชีพ จํานวน 122 คน 
นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 19 คน นักวิชาการทันตสาธารณสุข จํานวน 6 คน นักการแพทยแผนไทย จํานวน 
19 คน เจาพนักงานโสตทัศนูปกรณ จํานวน 1 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 167 คน โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 
     2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 21.00 น. ณ หองประชุมโรงแรมเนวาดาแกรนด  
 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 2. งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ DHS  
    วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 ออกเยี่ยมเสริมพลังรอบท่ี 2 โดยผูประเมินภายนอก เครือขาย DHS อําเภอศรี
เมืองใหม 
3. งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
กําหนดใหมีกิจกรรมการนิเทศงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี รอบท่ี 1 โดย
คณะกรรมการระดับจังหวัด ดังนี้ 

ลําดับ วัน / เดือน / ป  โรงพยาบาล  

1 3 มิถุนายน 2559 รพ.บุณฑริก 

2 7 มิถุนายน 2559 รพ.ตาลสุม 

3 10 มิถุนายน 2559 รพ.กุดขาวปุน 

4 14 มิถุนายน 2559 รพ.พิบูลมังสาหาร 

5 17 มิถุนายน 2559 รพ.โขงเจียม 
 

5.11  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  ไมมีวาระการประชุม 

5.12 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 
 

1. การเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่ม และน้ําแข็งบริโภค ณ สถานท่ีจําหนาย  ตามท่ีจังหวัดไดแจงใหทุกอําเภอสุมตัวอยาง
น้ําดื่มและน้ําแข็งบริโภค ตําบลละ 20 ตัวอยาง โดยจังหวัดสนับสนุนชุดตรวจภาคสนาม จังหวัดไดรับรายงานแลว 
20 อําเภอ ตัวอยาง 1,383 ตัวอยาง (รอยละ 56.73) ผลการตรวจ พบเชื้อ 1,055 ตัวอยาง (รอยละ 43.27) ดู
รายละเอียดเอกสารเพ่ิมเติมไฟล SI2_May59 (1) .pdf 
2. การจัดทําบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข  
     การจัดทําบัตรประจําตัว เจาพนักงานสาธารณสุข เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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ขอใหหนวยงานท่ียังไมดําเนินการ สงเอกสารเพ่ือขอทําบัตรประจําตัว ท่ีกลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนา
มัย จากการตรวจสอบทะเบียนการออกบัตรพบวา มีการออกบัตรเพียงรอยละ 50 ซ่ึงบุคลากรท่ีตองมีบัตร  
เจาพนักงานสาธารณสุข ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
สงเสริมสุขภาพตําบล ผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงพยาบาล และผูท่ีไดรับมอบหมาย จากสาธารณสุข
อําเภอ 
 

5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร ไมมีวาระการประชุม 

5.14 กลุมงานนิติการ   ไมมีวาระการประชุม 

5.15  กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ    

1. งานพัฒนาศักยภาพ อสม.  
      องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดทําโครงการ 
พัฒนาศักยภาพและสงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนด 
กลุมเปาหมายประกอบดวย  
      ประธาน อสม.ระดับตําบล , อสม. ตําบล ละ 3 คน  
     ประธาน อสม.และ อสม. ในเขตเทศบาลตําบลๆ ละ 2 คน  
รวมฝกอบรมจํานวน 2 รุน ดังนี้  
     รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 – 2 มิถุนายน 2559 (อสม. เขตพ้ืนท่ีโซนพัฒนาสาธารณสุขท่ี 1 และ 2)  
     รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 15 – 16 มิถุนายน 2559 (อสม. เขตพ้ืนท่ีโซนพัฒนาสาธารณสุขท่ี 3 และ 4)  
ณ หองประชุมโรงแรมบานสวนคุณตา กอลฟ รีสอรท อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และขอความ
รวมมือ อสม.ผูเขาอบรมทุกทาน เตรียมสัมภาระและของใชจําเปนเขาพักท่ีโรงแรมได  
2. งานหมูบานจัดการสุขภาพและตําบลจัดการสุขภาพ  รางแผนการออกเยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการ
ดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพตนแบบ และตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ รวมกับระบบสุขภาพอําเภอ 
เดือนมิถุนายน 2559  
3. งานสมัชชาสุขภาพ  
      รางกําหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี วันท่ี 17 มิถุนายน 2559  
4. งานสุขภาพภาคประชาชน และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 40 
      ขอความรวมมือประชาสัมพันธ อสม.และ ผูมีจิตศรัทธา รวมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมี 
กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ดวยเครื่องเอกซเรยเตานมเคลื่อนท่ี 
(Mammogram) ในสตรีกลุมเสี่ยงและดอยโอกาสฯ ซ่ึงในปนี้กําหนดออกใหบริการ ณ รพ.ตระการพืชผล ระหวาง
วันท่ี 6-9 มิถุนายน 2559  
      ในการนี้ ขอความรวมมือทุกอําเภอรวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมีฯ พรอมแจงยอดเงิน 
บริจาค ท่ีกลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ภายในวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 และขอเรียน
เชิญมอบเงินบริจาคใหมูลนิธิกาญจนบารมี ณ หอประชุมโรงพยาบาลตระการพืชผล ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2559  

5.16  กลุมงานบริการสุขภาพ ไมมีวาระการประชุม   
 

5.17  ศูนยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศ  ไมมีวาระการประชุม  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ 
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน   
 ไมมีวาระการประชุม 
6.2 สาธารณสุขอําเภอ   
 9 มิถุนายน 2559 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบสุขภาพอําเภอ ณ หองประชุมริมน้ํา สสจ.อบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ ไมมีวาระการประชุม 
 

 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผาผา)  
       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                  (นางสิริพร  วงศตรี) 
            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม  
                 (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

     ประธานการประชุม 
 


