
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 5/2558 

วนัที่   29 กรกฎาคม  2558  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย 

1. นพ.สุรพร ลอยหา  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

2. นายดนยั  เจียรกลู  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. นางศิริวทิย ์ หล่ิมโตประเสริฐ  รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

4. นายประสพ  สารสมคัร    รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

5. นายลาํพนู ฉวรัีกษ ์ รองนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  

6. นพ.มนตช์ยั  ววิฒันาสิทธิพงศ ์ รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

7. นางนงลกัษณ์  ศรีแสง    รองผูอ้าํนวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีฯ  

8. นางผสุดี ทวบุีตร     หวัหนา้งานส่งเสริมสุขภาพ  

                                                                             เทศบาลนครอุบลราชธานี 

9. นางณฐิัมา  ชมภูบุตร    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

10. นายสุทธิพงษ ์ ภาคทอง    หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 

11. นางสิริพร  วงศต์รี    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข  

12. นายประทีป  บุญธรรม    หวัหนา้กลุ่มงานควบคุมโรค 

13. นางสาวกาญจนา  มหาพล    หวัหนา้กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคฯ 

14. นางนภาพร  จนัทนบ    หวัหนา้กลุ่มงานการแพทยแ์ละสุขภาพจิต  

15. นางหรรษา ช่ืนชูผล    หวัหนา้ศูนยเ์ทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

16. นางสุภาภรณ์   อุตมงั    หวัหนา้กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล  

17. นายปรีชา  ทองมูล    หวัหนา้กลุ่มงานอนามยัส่ิงแวดลอ้มฯ 

18. นายวชิิต  พุม่จนัทร์    หวัหนา้กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  

19. นายชยัสิทธ์ิ  เรืองโรจน์    หวัหนา้กลุ่มงานบริการสุขภาพ 

20. นางลาํดวน  ศรีขาว    หวัหนา้งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  

21. นายบดินทร์ บุญขนัธ์    แทนหวัหนา้กลุ่มงานระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

22. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล  50 พรรษา  

       มหาวชิราลงกรณ 

23. นพ.ธวติั  บุญไทย     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ  

24. นพ.ชานนท ์ พนัธ์นิกลุ    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล ตาลสุม 

25. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 



26. นพ.ศุภฤกษ ์ ศรีคาํ    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น  

27. นพ.อิทธิศกัด์ิ  เจริญทรัพย ์   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร  

28. นพ.วศรัญ วฒันธีรางกรู    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาตาล 

29. นพ.พฒันา  ตนัสกุล    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร  

30. นพ.ณฐันนท ์ พีระภาณุรักษ ์  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม  

31. นพ.สุรศกัด์ิ  เกษมศิริ    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสาํโรง  

32. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ  

33. นพ.สยาม ประสานพิมพ ์   ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสวา่งวรีะวงศ์  

34. นพ.ทนง  คาํศรี     ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

35. นางไพรสุรีย ์ บุญห่อ    แทน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยพุราชเดชอุดม 

36. นพ.พิทกัษพ์งษ ์ จนัทร์แดง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนํ้ายนื  

37. พญ.ปรมาภรณ์  ทองนุ่ม ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 

38. นพ.อคัรภูชิทย ์ ผลานนัต ์  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  

39. นพ.จิราย ุ สุวรรณศรี    ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนํ้าขุ่น  

40. นพ.สุเมธ  นิยกิจ รองผูอ้าํนวยการ รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

41. นายอดุลย ์ วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเมืองอุบลราชธานี  

42. นายสมยั  พลูทอง สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน  

43. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง  

44. นายบญัญติั  พลสวสัด์ิ สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม  

45. นายธนายทุธ   ศรไชย สาธารณสุขอาํเภอเหล่าเสือโกก้  

46. นายชยัณรงค ์ สุวรรณกฏู สาธารณสุขอาํเภอโพธ์ิไทร 

47. นายวานิช  สายยนื    สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ  

48. นายสัมพนัธ์  กุลพร      สาธารณสุขอาํเภอกุดขา้วปุ้น  

49. นายณรงค ์ แผลงศร    สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่  

50. นายไพรัช  จนัทพนัธ์    สาธารณสุขอาํเภอนาตาล  

51. นายสุทิน  กมลฤกษ ์   สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม  

52. นายวนิยั  แกว้พรหม    สาธารณสุขอาํเภอสวา่งวรีะวงศ์  

53. นายชูวทิย ์ ธานี     สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม  

54. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม  

55. นายชวน  จนัทร์เล่ือน    สาธารณสุขอาํเภอนํ้ายนื  

56. นายบณัฑิต  สร้อยคาํ    สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 

57. นายสมบติั  มูลศรี     สาธารณสุขอาํเภอนํ้าขุ่น  

58. นายชนะ  หอมจนัทร์    ผช.สาธารณสุขอาํเภอเข่ืองใน  



59. นางพรทิพย ์สมวนั    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลเข่ืองใน 

60. นางพชัรา  เดชาวตัร    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลเหล่าเสือโกก้  

61. นายสรพงษ ์ ขลุ่ยเงิน    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ  

62. นายสันติ  ศรัทธาพนัธ์    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม่  

63. นายอานนัท ์ สิงคิบุตร    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลเขมราฐ  

64. นางอรทยั  มุสิกา     นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลโพธ์ิไทร  

65. นางจินตนา  พงษพ์ิละ    นกัจดัการงานทัว่ไป  โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่  

66. นายสันติ  ฝักทอง     ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ กดุขา้วปุ้น 

67. นางสาวสุธามาศ  ทิณพฒัน์   เจา้พนกังานธุรการ โรงพยาบาลกุดขา้วปุ้น  

68. นายถนอม  ผวิหอม    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนาตาล 

69. นายคมกริช  พิมพกนั    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลวารินชาํราบ  

70. นางชุติมนัต ์ อินญาพงษ ์   จพ.การเงินและบญัชีชาํนาญงาน รพ.สวา่งวรีะวงศ ์

71. นายประวทิย ์ สอดศรี    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอตระการพชืผล 

72. นายธนศกัด์ิ  ธงศรี    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอสาํโรง  

73. นายสากล สีทากุล    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอนาเยยี  

74. นายสุทศัน์  สีทน     ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม  

75. นายวรายธุ  เลิศแลว้    นกัจดัการงานทัว่ไป   โรงพยาบาลโขงเจียม  

76. นายเอกพจน์  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน รพ.สิรินธร  

77. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอเมืองอุบลราชธานี  

78. นายสุวทิยช์ยั  ทองกลู    ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอ นาจะหลวย 

79. นายพรทว ี สุวรรณพรม       ผูช่้วยสาธารณสุขอาํเภอทุ่งศรีอุดม 

80. นายทวศีกัด์ิ  แพทยเ์พียร    นกัจดัการงานทัว่ไป รพร.เดชอุดม 

81. นางจีระนนัท ์ นาคาํ    นกัจดัการงานทัว่ไป โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 

82. นายปรีดา  จาํปาเทศ    นกัจดัการงานทัว่ไป โรงพยาบาลนาจะหลวย 

83. นางพิชญสุดากานต ์ รวมเหมาะ   นกัจดัการงานทัว่ไป โรงพยาบาลนํ้ายนื 

84. นางสุพตัรา  อุทธา  นกัวชิาการการเงินและบญัชี  โรงพยาบาลนํ้าขุ่น  

85. นางดารณี  เผา่ผา    เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขชาํนาญงาน สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

86. นายปัญญาวธุ  ไพเราะ  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

87. นายชยัชาญ  บุญคูณ           นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

88. นางอุษณีย ์   เกิดมี                นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

89. นางสาววนิดา  ชยัเวชสกุล นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ           สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

90. นางเยาวลกัษณ์  โภคละทวพีงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ       สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

91. นางพรสิริ  มณฑา                นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ        สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

92. นางนนัทิพร  ตั้งยิง่ยง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ           สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 



93. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ           สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

94. นางปภสัพร  พนัธ์พินิจ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

95. นายประพนธ์  บุญไชย นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ           สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

96. นางสาวภูริดา  พลศกัด์ิ  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ          สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

97. นางสาวเสาวลกัษณ์  ภาคทอง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

98. นายประสิทธ์ิ คุณแสนใส  จพ.ทนัตสาธารณสุขปฏิบติัการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

99. นางพชัราภรณ์ศิริคุณ  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

100. นางเนติภรณ์  สิมาพนัธ์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

101. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร์  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

102. นางจุฬาพร  คาํรัตน์  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

103. นางจิรวฒัน์  สุสิงห์  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

104. นางเพญ็ศรี  สมชยั  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

105. นายเอกชยั จรูญเนตร  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

106. นางสาววรุณรัตน์  ชนะศรีรัตนกลุ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

107. ภญ.ฑิฆมัพร  พนัธ์พินิจ    เภสัชกรชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

108. นางสิริพร  แกว้มหาวงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

109. นางกลุชาธนนัทพ์ลินรัชตธ์นะเดชนกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

110. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

111. นายสนธยา  การะเกษ      นกัวชิาการสาธารณสุข  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

112. นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร   พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

113. นางสาวทฤตมน ทองเรือง    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

114. นางสาวมะลิวรรณ มานะ      นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

115. นส.วรีะสุดา  สวสัดี   พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

116. นางศิริวรรณ  อินทรวเิชียรคชา  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ  

117. นายประวทิย ์ ศิริรังสรรคก์ลุ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

118. นายรังสรรค ์ ศรีลว้น     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

119. นายวรัิตน์  พวงพนัธ์     เภสัชกรปฏิบติัการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

120. นายทวศีกัด์ิ  แก่นสุข     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สนง.สาธารณสุขจงัหวดัอุบลฯ 

121. นายองักรู  แก่นกุล    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

122. นางวลิาวลัย ์หลกัเขต    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

123. นายสุรศกัด์ิ  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน  สสอ.เข่ืองใน  

124. นางเกษุศิรินทร์  ฉิมพลี    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.เข่ืองใน  

125. นายภูริภทัร  บรรจง    นกัวชิาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม  

126. นางสาวรัชนี  สวา่งเนตร  นกัวชิาการสาธารณสุข   สสอ.ตาลสุม  



127. นายวริะ  พวงจนัทร์    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 

128. นายสมภพ  จนัทร์เกษ    นกัวชิาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 

129. นายนิติชยั  ทุมนนัท ์   นกัวชิาการสาธารณสุข ปฏิบติัการ รพ.ตระการพชืผล  

130. นางบุษบา การกลา้    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.ตระการพชืผล  

131. นางสาวจิรภสัษร  สุระมุล นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ  

132. นางพชัรี  อมรสิน    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.นาตาล  

133. นางสาวยพุา  กุลบุตร    นกัวชิาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล  

134. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สสอ.นาเยยี  

135. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นกัวชิาการสาธารณสุข    รพ.ศรีเมืองใหม่ 

136. นายพงศภ์ณ  ศรีสมบูรณ์    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม่  

137. นางสาวแพรพิลาส  ผอ่งแผว้นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.กดุขา้วปุ้น 

138. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพง็  นกัวชิาการสาธารณสุข    รพ.กดุขา้วปุ้น 

139. นางลาํใย  บุตรศรี    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.กดุขา้วปุ้น  

140. นางยมลภทัร  คลงัแกว้    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ  รพ.โพธ์ิไทร  

141. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.วารินชาํราบ  

142. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม    นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.วารินชาํราบ  

143. นายกีรติ  เสริมศรี                จพ.สาธารณสุขชาํนาญงาน  สสอ.พิบูลมงัสาหาร 

144. นางดวงจิตร  กอมะณี    นกัวชิาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยยี  

145. นายณฐัพล  ศรีสงคราม    นกัวชิาการสาธารณสุข   สสอ.สาํโรง  

146. นายจิรศกัด์ิ  รักษม์ณี    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ รพ.สาํโรง 

147. นายชาํนาญ  เหลากลม    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.สิรินธร  

148. นายมรกต  ลอยนวล    นกัวชิาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม  

149. นายตรองทรัพย ์ สายกนก   นกัวชิาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม  

150. นายวษิณุ  จาํรูญพงษ ์    นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ รพ.พิบูลมงัสาหาร  

151. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกุล นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สสอ.นํ้ายนื  

152. นายวรีะศกัด์ิ  อุดมดี     นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสอ.ทุ่งศรีอุดม 

153. นายพิทกัษ ์ บุตรโท     พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.นํ้ายนื  

154. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต ์นกัวชิาการสาธารณสุข                    สสอ.นํ้าขุ่น 

155. นางพรีดาพฒัน์  พงษส์ร      พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.ดอนมดแดง  

156. นางเนตรนภิส  พนัธ์วรรณ    พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  รพ.ม่วงสามสิบ  

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

1. กิจกรรมของจงัหวดัในช่วงเทศกาลแห่เทียนเขา้พรรษา 

เยน็ – พาแลงท่ีหอประชุมไพรพะยอม มหาวทิยาลยัราชภฏั 



เชา้ – ตกับาตรวนัอาสาฬหบูชา 

 ขอ้สั่งการ : จดัตั้งหน่วยปฐมพยาบาล หนา้วดัศรีอุบลรัตนาราม 

2. การติดตามงบประมาณรายจ่าย 

ทราบวา่ส่วนกลางมีงบประมาณตกคา้งในระบบจาํนวนมาก ซ่ึงจะโอนมายงัส่วนภูมิภาคเพื่อเบิกจ่าย

แทนกนัในช่วง 2 เดือนท่ีเหลือ เพราะฉะนั้นหน่วยงานท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณในรอบใหม่ ใหบู้รณาการการ

ทาํงานร่วมกนั และในหว้งน้ีหลีกเล่ียงกนัเชิญเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเขา้ประชุมในจงัหวดั 

ในหว้งกลางเดือนสิงหาคม จะมีการประชุมจดัทาํแผน โดยเนน้แผนกรเงินการคลงัก่อน ตามดว้ยแผน

ยทุธสาสตร์ โดยเฉพาะแผนยทุธศาสตร์ท่ี 1 ตามกลุ่มวยั(42 เดือน) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 DHS, FCT จะดาํเนินการ

อยา่งไรต่อไป ซ่ึงในปีน้ีหา้มประชุมช้ีแจงอีก ใหด้าํเนินการเขียนแผนในลกัษณะ M&E ปี 2559 เขียนแผนใน

ลกัษณะ One Page  

 3.วนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 กิจกรรม Bike For Mom เชิญชวนป่ันจกัรยานพร้อมกนัทัว่ประเทศ เร่ิมเวลา 

15.00 น. 
 

ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีผ่่านมา(รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง  
 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังทีผ่่านมาติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย 
 

สถานการณ์การเงินการคลงัเครือข่าย 

  สถานการณ์โดยรวมเม่ือนาํรายไดเ้ทียบกบัแผนแต่ละเครือข่ายตอ้งหารายไดเ้ขา้หน่วยบริการ

ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 75  

  NI (กาํไรสุทธิ)ติดลบ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการจดัการ ส่งผลต่อ Risk Score ทาํให้

สถานการณ์การเงินการคลงั เดือนกนัยายนมีแนวโนม้อยูใ่นระดบั 7 สูง 

สถานการณ์การเงินการคลงั วกิฤต ระดบั 7 ประจาํเดือนมิถุนายน   

ไดแ้ก่ รพ.5๐ พรรษาฯ, ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม 

- รพ.50 พรรษาฯ  ถา้ในเดือนกนัยายน FAI เท่ากบั 7 จะทาํใหทุ้นสาํรองติดลบ 20 ลา้นบาท 

- รพ. ตาลสุม NI (กาํไรสุทธิ)ติดลบ 4 ลา้นบาท 

- รพ.ตระการพชืผล FAI ระดบั 7 ทุนสาํรองติดลบเพิ่มสูงข้ึนเม่ือถึงส้ินปี 

- รพ.ศรีเมืองใหม่  FAI ระดบั 7 ทุนสาํรองติดลบ 15 ลา้นบาทเม่ือถึงส้ินปี 

- รพ.สิรินธร NI (กาํไรสุทธิ)ติดลบ ในเดือนสิงหาคม 

- รพ.โขงเจียม FAI ระดบั 7 ทุนสาํรองติดลบ 8 ลา้นบาทเม่ือถึงส้ินปี 

- รพ.วารินชาํราบ  เร่ิมตน้ NI (กาํไรสุทธิ)ติดลบ 40 ลา้นบาท เม่ือถึงส้ินปี อาจติดลบ 9 ลา้นบาท 

Adjut RW/CMI 

 ศกัยภาพการหารายได ้ IPD ในเดือนธนัวาคม 2557 เดือนเดียวท่ีสามารถทาํไดดี้เม่ือเทียบกบัหว้งเวลา

เดียวกนัเม่ือเทียบกบัปีงบประมาณท่ีแลว้ 

 โดยในรอบ 9 เดือน RW ควรอยูท่ี่ ร้อยละ 75 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัในปี 2557 



โรงพยาบาลท่ีมีสถานการณ์ความเส่ียง 

- รพ.ท่ีมี RW ตํ่ากวา่ ร้อยละ 50  

- รพ.นาตาล RW ตํ่าท่ีสุด ร้อยละ 37 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ในหว้งเดือนเดียวกนั 

กาํไรขาดทุน 

 สถานการณ์สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ รพ.แต่ละแห่งควบคุมค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งลาํบาก ส่งผลต่อดชันีการเงินตวั

อ่ืนๆ สุดทา้ยกระทบต่อ Risk Score ผูบ้ริหารตอ้งวเิคราะห์ตวัเลขในเชิงลึก เช่น เจา้หน้ีการคา้ โดยส่วนใหญ่มีหน้ี

เพิ่มข้ึน เช่น รพ.ม่วงสามสิบ เพิ่มจาก ร้อยละ 13.2 เป็น ร้อยละ 14 ซ่ึงตวัหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึน จะส่งผลกระทบต่อคง

คลงั ดชันี quick current ratio ตํ่าลง 

ประมาณการเงินสด  

 ภาพรวม หน่วยบริการมีเงินสดจาํนวนหน่ึง แต่สามารถใชไ้ดจ้ริงเพียงร้อยละ 88  รพ.ศรีเมืองใหม่ มีเงิน

สด 17 ลา้นบาท ใชไ้ดเ้พียง 11.2 ลา้นบาท เน่ืองจากมีภาระผกูพนั เงินรายได ้Non Uc เป็นปัจจยัท่ี 2 ที่ทาํใหเ้กิด 

FAI ระดบั 7  โดยเฉพาะ รพ.ศรีเมืองใหม่ ประมาณการรายได ้Non Uc 0.83 ลา้นบาท แต่ทาํรายไดเ้พียง 0.16 

ลา้นบาท เม่ือส้ินกนัยายน จะมีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายของรพ.ทนัที 

ลูกหนีค่้ารักษา 

ลูกหน้ีเงินยมืมีสภาพดีข้ึน คือมีจาํนวนลดนอ้ยลง รพ.ใดมีอตัราลูกหน้ีมากกวา่ 2 เดือน จะพบวา่มีสาเหตุ

มาจาก 

1. ไม่บนัทึกในโปรแกรมรายงานเพื่อขอชดเชยค่ารักษาพยาบาล 

2. ไดรั้บเงินแลว้ไม่ตดัตวัเลขทางบญัชี จากขอ้มูลพบวา่ รพ.โขงเจียม มีอตัราลูกหน้ี 6.27 เดือน รพ.นาตาล 6.57 

เดือน  

การบริหารคลงั 

 รพ.5๐ พรรษาฯ คงคลงั 3.5 เดือน ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินเพิ่มสูงข้ึน 

วสัดุวทิยาศาสตร์ 

 คงคลงัสูงข้ึนเกือบ 10 เดือน 

 รพ.นํ้ายนื 6 เดือน 

 รพ.นาเยยี 5 เดือน 

 รพ.นํ้าขุ่น 10 เดือน 

 

คุณภาพบัญชี  

โดย.. คุณลาํดวน ศรีขาว 

ประเมินคุณภาพทางบญัชีโรงพยาบาล จาํนวน 18 รพ. พบวา่ 

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ผา่นการประเมินคุณภาพบญัชี หมายถึง มีคะแนนคุณภาพบญัชีไม่ถึง ร้อยละ 80 

(ระดบั B) และส่วนใหญ่ไม่ผา่นขอ้  

1.1 วา่ดว้ยการนาํเงินสดรับประจาํวนัฝากธนาคาร 

1.2 เงินฝากธนาคารรอการจดัสรร(fixed cost กบัค่ายา) 



1.3 เงินฝากธนาคารงบลงทุน 

1.4 ตรวจสอบยอดคงเหลือบญัชี 

สรุปการแบ่งกลุ่มตามค่าคะแนนคุณภาพบญัชีตามรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่ม B+  จาํนวน 3 รพ. ไดแ้ก่ รพ.กดุขา้วปุ้น, ตาลสุม, ม่วงสามสิบ 

กลุ่ม B  จาํนวน 1 รพ. ไดแ้ก่ รพ.โพธ์ิไทร 

กลุ่ม C+  จาํนวน 1 รพ. ไดแ้ก่ รพ.นํ้ายนื 

กลุ่ม C  จาํนวน 4 รพ. ไดแ้ก่ รพ.ศรีเมืองใหม่, วารินชาํราบ, สาํโรง, สวา่งวรีะวงษ์ 

กลุ่ม D  จาํนวน 4 รพ. ไดแ้ก่ รพ.โขงเจียม, นาจะหลวย, สิรินธร, ทุ่งศรีอุดม 

กลุ่ม F  จาํนวน 5 รพ. ไดแ้ก่ รพ.บุณฑริก, ดอนมดแดง, รพร.เดชอุดม, นาตาล, นํ้าขุ่น  

แผนการเงินการคลงัปี 2559 จะเร่ิมดาํเนินการในสัปดาห์หนา้ ขอใหทุ้กรพ.เตรียมขอ้มลูนาํเขา้ใหพ้ร้อม เช่น

ขอ้มลูเงินเดือน ขอ้มลูบุคลากร เป็นตน้ 

ข้อส่ังการ:  

1.แยกบญัชีงบลงทุน ออกจากงบดาํเนินงาน 

2.วเิคราะห์หา Key Success  Factor ดา้นบริหารท่ีทาํใหผ้า่นหรือไม่ผา่นคุณภาพบญัชี 

3.งบ IPD/OPD คุณภาพ ยงัไม่นาํมารวมใช่หรือไม่(ร้อยละ 20 จะไดรั้บก่ีลา้น) 
 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วชิาการ 
 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์โดย..นพ.มนตช์ยั  ววิฒันาสิทธิพงศ)์ 

• หนงัสือสั่งการจากกระทรวงประเด็น ER คุณภาพต่อเน่ืองจากค่าตอบแทนจากเดิม 1,100 บาท/8 ชม. 

เป็น 1,500 บาท/8 ชม. โดยขอปรับเร่ืองค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพิ่ม 2 ส่วน คือ 

1. Staff อตัรา 1,100 บาท/8 ชม. 

2. แพทยเ์พิ่มพนูทกัษะ อตัรา 1,100 บาท/8 ชม.เป็น 1,800 บาท/8 ชม. 

มติทีป่ระชุม : เห็นชอบตามข้อเสนอ 

• การปรับค่าตอบแทนนอกเวลา ของพยาบาลในการป้องกนัการติดเช้ือ 

อตัราเดิม 600 บาท/ 8 ชม.  ปรับเป็น  1,000 บาท/8 ชม. 

 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
  

5.1 กลุ่มงานบริหาร 

งานการเงิน 

1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจาํเดือน มิถุนายน 2558 หน่วยงานท่ียงัไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ (สรุปการ

ส่งหน่วย.xlsx)  

           โซน 1    - แม่ข่าย ส่งครบ   



                          -ลูกข่าย (รพ.สต.)  ไม่ส่ง เหล่าเสือโกก้    

                          -สสอ.    ส่งครบ 

           โซน 2     -แม่ข่าย ไม่ส่ง ตระการพืชผล   

                         -ลูกข่าย (รพ.สต.)   

                          -สสอ.   ส่งครบ  

           โซน 3     -แม่ข่าย ส่งครบ  

                         -ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ 

                         -สสอ.  ส่งครบ 

            โซน 4  -แม่ข่าย ส่งครบ  

                        -ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม  นาจะหลวย 

                        -สสอ. ส่งครบ 

1.2 แจง้ผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) (คะแนนการส่งงบมิย58.xlsx) 

 -รพช.  แม่ข่ายท่ีไดค้ะแนนไม่เตม็ 100  คือ  ตาลสุม นาเยยี  เดชอุดม  ได ้0 คะแนน คือ ตระการพืชผล 

 -รพ.สต. ลูกข่ายท่ีคะแนนไม่เตม็ 50 คือ   50พรรษาฯ ตาลสุม  ตระการพืชผล กุดขา้วปุ้น  โขงเจียม 

สาํโรง  พิบูลมงัสาหาร นาเยยี   เดชอุดม และนาจะหลวย  ได ้0 คะแนน คือ เหล่าเสือโกก้   

ข้อเสนอแนะ  

 1. ขอใหส้สอ. รพช. ติดตาม กาํกบั ใหผู้รั้บผดิชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ไดด้าํเนินการส่งงบให้

ทนัตามกาํหนดภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป โดยปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ทุกเดือน  

          2. ขอให ้สสอ.  รพช. กาํชบัผูเ้ก่ียวขอ้งใหมี้การสอบทานข้อมูลบัญชี ใหเ้ป็นไปตามคุณภาพ/ผงัรายการ

บญัชี ก่อนส่งงบประจาํเดือน เพราะ ถา้หากมีขอ้ผดิพลาดของขอ้มูล ส่งผลใหก้ารแปรผลผดิไป  

2.การประเมินคุณภาพบัญชี 

        2.1 แจง้ผลการประเมินคุณภาพบญัชี ตามเกณฑเ์ขตบริกาสุขภาพท่ี 10 ประเมินโดยทีมตรวจประเมินไขว ้4 

จงัหวดัในเขต มีโรงพยาบาลไดรั้บการประเมิน จาํนวน 18 แห่ง ผา่นเกณฑป์ระเมิน (B) จาํนวน 4 แห่ง คือ ตาล

สุม ม่วงสามสิบ โพธ์ิไทร กุดขา้วปุ้น วารินชาํราบ ไม่ผา่น(C) จาํนวน 5 แห่ง ไม่ผา่น (D) จาํนวน 4 แห่ง และไม่

ผา่น (F) จาํนวน 5 แห่ง (ตามตารางสรุปผลประเมินคุณภาพบญัชี) 

       2.2 สรุปรายละเอียดขอ้ท่ีโรงพยาบาลท่ีประเมินไม่ผา่น ตอ้งปรับปรุงคุณภาพงบทดลอง โดยแยกเป็นรายขอ้ 

ปรับปรุง (1) ปรับปรุง (0) วา่โรงพยาบาลใดตกขอ้ใด เพื่อจะไดด้าํเนินการแกไ้ขต่อไป (ตามตารางสรุปขอ้ท่ีปรด

เมินไม่ผา่น)         

3. การเฝ้าระวงัการเงินการคลงั 

        3.1. แจ้งผลการเฝ้าระวงัการเงินการคลงัของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจาํเดือน มิถุนายน 

2558 มีผลการประเมินดงัน้ี (ตามตารางFAI.xlsx) 

                     โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั 7 จาํนวน 4 แห่ง คือ 50พรรษาฯ ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และวาริน

ชาํราบ   ซ่ึงจากเดิมเดือนมิถุนายน 2558  มีโรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดบั7 จาํนวน 3 แห่ง คือ 50 พรรษาฯ 

ตระการพืชผล  และโขงเจียม     



ข้อเสนอแนะ  

 ขอใหโ้รงพยาบาลมีการเฝ้าระวงัระวงัการเงินการคลงั มีการวเิคราะห์ขอ้มูล ทั้งดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

เพื่อหาสาเหตุวา่ยงัมีรายการใดท่ีไม่เป็นไปตามแผนบา้ง โดยเฉพาะดา้นรายได ้ตอ้งวเิคราะห์วา่จาํนวนเงินท่ี

ไดรั้บจริงสอดคลอ้งกบัผลงานการใหบ้ริการหรือไม่ ส่วนดา้นรายจ่าย ใหมี้การควบคุม กาํกบัการใชจ่้ายให้

เป็นไปตามแผนการเงินการคลงั อยา่งเขม้งวด   

        3.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดอืนมถุินายน 58 (สถานการณ์เงิน.xlsx) 

             3.1 แจง้สถานการณ์ การเงินการคลงั ของเครือข่าย ณ 30 กนัยายน 2557 เปรียบเทียบกบั มิถุนายน 2558 

เก่ียวกบั เงินบาํรุงคงเหลือ เจา้หน้ีการคา้ ทุนสาํรองสุทธิ ค่าใชจ่้ายจาํเป็น เพื่อเป็นขอ้มูลใหเ้ครือข่ายมีการ

ประเมินการเงินการคลงัตนเองในการกาํกบั ติดตามการบริหารการเงินการคลงั  

               จากขอ้มูลเดือนมิถุนายน 2558 พบวา่  

                     กลุ่มโรงพยาบาลท่ีมีทุนสาํรอง เป็นลบ มากท่ีสุดเรียงตามลาํดบั คือ 

                           โซน 3    วารินชาํราบ              -25.80  ลา้นบาท 

                           โซน 1    50พรรษาฯ               -17.51   ลา้นบาท 

  โซน 3    โขงเจียม                  -12.70   ลา้นบาท 

  โซน 3    สาํโรง                     -10.27    ลา้นบาท 

                  โรงพยาบาลท่ีมีทุนสาํรอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก เข่ืองใน ม่วงสามสิบ  นํ้ายนื  นํ้าขุ่น 

โพธ์ิไทร และเขมราฐ     

                 โรงพยาบาลท่ีมีเจา้หน้ีการคา้ มากท่ีสุดเรียงตามลาํดบั คือ  

                          โซน  4   เดชอุดม                    79.65    ลา้นบาท 

                           โซน 1   50พรรษาฯ                63.14   ลา้นบาท 

                     โซน 3   วารินชาํราบ              58.75   ลา้นบาท 

                           โซน 3   พิบูลมงัสาหาร          31.09   ลา้นบาท 

 

  

 

ข้อเสนอแนะ             

                ขอใหโ้รงพยาบาล มีการกาํกบั การบริหารการเงินการคลงั ใหเ้ป็นไปตามแผนการเงินการคลงั ใหมี้

กระบวนการการมีส่วนร่วมทุกส่วนในการวางแผนแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

4. เร่ืองอืน่ๆ   

 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบNon UC ปี 2558 (ขอ้มลูเบิกจ่าย non-uc.xlsx) 

              ตามท่ีจงัหวดัไดจ้ดัสรรงบดาํเนินงาน  Non uc ปี 2558 (ในส่วน Fix Cost  สสอ). แห่งละ 250,000.- บาท 

นั้น  ผลการดาํเนินการเบิกจ่าย ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม  2558   สสอ. ท่ีเบิกจ่ายตํ่ากวา่เกณฑ ์ร้อยละ 76 (ใชเ้กณฑ์

ไตรมาสท่ี 3)   คือ สสอ.นาจะหลวย และสวา่งวรีะวงค ์    

ข้อเสนอแนะ 



 ขอให ้สสอ.ท่ียงัไม่เบิกจ่าย และเบิกจ่ายตํ่ากวา่เกณฑเ์ร่งดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลและเร่งเบิกจ่ายให้

เสร็จส้ิน ภายใน วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 
 

5.2  กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

1. การประชุมวชิาการเขตสุขภาพท่ี 10 ท่ีจงัหวดัยโสธร ในวนัท่ี 4-5 สิงหาคม โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมจาก 

วชิาการคือ 

1.1 การเขา้ร่วมประกวดการดาํเนินงาน DHS ดีเด่น ประเภท Poster Presentation โดยมีตวัแทนจงัหวดั 

อุบลราชธานี เขา้ร่วม คือ อาํเภอเหล่าเสือโกก้ อาํเภอกดุขา้วปุ้น  อาํเภอสิรินธรและอาํเภอนํ้ายนื  

1.2 การเขา้ร่วมเสวนา การพฒันาคนพฒันางาน บูรณาการสู่ประชาชนสุขภาพดี   

โดยนายธานินทร์ ไชยานุกลู สาธารณสุขอาํเภอวารินชาํราบ 

2. ดว้ยศนูยก์ารเรียนรู้ LCC โรงพยาบาลวารินชาํราบจะจดัการประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน DHML ของ 

อาํเภอท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4 อาํเภอ คือ อาํเภอเมือง อาํเภอวารินชาํราบ อาํเภอม่วงสามสิบและอาํเภอเข่ืองใน ใน

วนัท่ี 18 สิงหาคม 2558  ณ หอ้งประชุมปทุมราชวงศา อาคารอเนกประสงค ์โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลง

กรณ ขอเชิญบุคลากรร่วมรับฟัง เครือข่ายละ 5 คน และแจง้รายช่ือท่ีศนูย ์LCC โรงพยาบาลวารินชาํราบ คุณ

อาทร กนัยาบตัร โทรสาร 045-267259-63 ภายในวนัท่ี 11 สิงหาคม น้ี 

3. การจดัมหกรรมการพฒันาระบบสุขภาพอาํเภอและการพฒันาหมอครอบครัว DHS-FCT โดยมีกิจกรรม 

การประกวดการนาํเสนอผลการดาํเนินงาน การประกวดคลิป ส่ือ และนวตักรรม ดา้นสุขภาพในชุมชน ในวนัท่ี 

20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวลิด ์อุบลราชธานี ขอเชิญบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน สาํนกังาน

สาธารณสุขอาํเภอและ รพ.สต.รวมทั้งส้ิน 500 คน 

4. ตามท่ี จงัหวดัอุบลฯแจง้ใหจ้ดัทาํคาํขอแผนการพฒันาพื้นท่ีเป้าหมายโครงการอนัเน่ืองมาจาก  

พระราชดาํริ ในพื้นท่ี จ.อุบล รวม 25 อาํเภอ 578 หมู่บา้น (หนงัสือท่ี อบ.0032.005/ว.5290 ลว 14 กค.58) ขอให้

เร่งรัดดาํเนินการดว้ย 

 

 

 

5. ตามท่ีสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จดัประชุม DHS-FCT สู่การขบัเคล่ือน ศูนยส่์งต่อและ 

ดูแลต่อเน่ือง  COC : Continuing of Care) เม่ือ 27 กค.58 เพื่อกาํหนดแนวทางปฏิบติัของเครือข่าย ในการดูแล

ผูป่้วยต่อเน่ืองเช่ือมโยงทุกระดบั รวมถึงการบริการจดัการอุปกรณ์การแพทยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชท่ี้บา้น จึงขอใหทุ้ก

เครือข่ายดาํเนินการกาํหนดโครงสร้าง และดาํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนดต่อไป 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค 

1. สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก  (รายละเอียดตามเอกสารfile : Situation_DHF_24072558) 

2. หมู่บา้นเส่ียงไขเ้ลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : Muban_High rist DHF_25072558 ) 

3. สรุปผลการสุ่มค่าดชันีความชุกลูกนํ้ายงุลาย (HI/CI) (รายละเอียดตามเอกสารfile : HI CI _072558) 

4. ผลการรณรงคว์คัซีน MR ในเด็ก 2 ปีคร่ึง – 7 ปี (รายละเอียดตามเอกสารfile : file MR) 
 



5.4  กลุ่มงานประกนัสุขภาพ 

1.  ความครอบคลุมการมีหลกัประกนัสุขภาพเดือนมิถุนายน 2558  

ขอ้มูลสปสช. ร้อยละ 99.95 ขอ้มูลจงัหวดัอุบลราชธานี ร้อยละ 99.983  

2.ตาราง จาํนวนบุคคลผูมี้ปัญหาสถานะและสิทธิ จาํแนกรายรพ./อาํเภอ และรายเดือน  (รายละเอียดตามเอกสาร : 

file Prakan) 

3.การประชุมเชิงปฏิบติัการแบบสัญจรเร่ืองการจดัทาํแผนการเงินการคลงัหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 255 9  

4.แผนออกตรวจประเมินคุณภาพการสรุป  และการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยในหน่วยบริการในจงัหวดั

อุบลราชธานีปีงบประมาณ 2558  
 

5.5  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

จงัหวดัอุบลราชธานี  กาํหนดใหมี้กิจกรรม ป่ันเพือ่แม่ ในวนัท่ี 16 สิงหาคม  2558   เวลา 15.00 น.โดย

เร่ิมตน้จากป่ันจกัรยานจากศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี ไปบริเวณอุทธยานบึงบวั ตาํบลหนองขอน และ

ยอ้นกลบัมาท่ีศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี  รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

อุบลราชธานี ไดร่้วมจดันิทรรศการอนามยัแม่และเด็ก   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การใหค้าํปรึกษาทาง

สุขภาพ และหน่วยปฐมพยาบาล จึงขอความร่วมมือประชาสัมพนัธ์แจง้ผูส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว

รายละเอียดตามเอกสารfile : Agenda_Mum 
 

5.6 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 

1 การดาํเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE 

 จงัหวดัอุบลราชธานี ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE  เขา้ประกวดในระดบัประเทศ  

ตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ ประจาํปี 2558 

ในระหวา่งวนัท่ี 14 –15 กรกฏาคม 2558 ณ อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ผลการประกวด ดงัน้ี 

1).จงัหวดัอุบลราชธานี ผา่นการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดบัเพชร ปีท่ี 1  ประเภทจงัหวดั  TO BE  

NUMBER ONE    

  

2).บริษทักิจตรงยามาฮ่า อุบลราชธานี จาํกดั ผา่นการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงินปีท่ี  

ประเภทชมรม    TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ 

3).โรงเรียนปทุมพิทยาคม ผา่นการรักษามาตรฐานเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 ประเภทชมรม TO BE  

NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดบัมธัยม    

4).มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี ไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  

ในสถานศึกษาระดบัอาชีวะและอุดมศึกษา   

5). สาํนกังานคุมประพฤติจงัหวดัอุบลราชธานี ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นพื้นท่ีนาํร่องและเป็นตวัแทนนาํเสนอผลการ

ดาํเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในหน่วยงานสังกดักระทรวงยติุธรรมในระดบัประเทศ 

2 ผลการบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวดัอุบลราชธานี (เป้าหมายการบาํบดั 6,8๐๐ ราย) 



                 1) ระบบสมคัรใจ  เป้าหมาย 2,5๐๐ ราย (ตามตวัช้ีวดั ศอ.ปส.จ.อุบล 2,5๐๐ ราย แต่เป้าหมายการ

ดาํเนินงานของทอ้งถ่ิน 3,๐2๐ ราย)   

      ดาํเนินการได ้ 1,847  ราย    คิดเป็นร้อยละ 73.88  รายละเอียดดงัน้ี 

                      - จิตสังคมบาํบดั ในโรงพยาบาล หลกัสูตร  4 เดือน    จาํนวน     411  ราย  

                      - ค่ายบาํบดั   หลกัสูตร 9 และ 15 วนั                   จาํนวน  1,436   ราย  

                  2) ระบบบงัคบับาํบดั เป้าหมาย 4,000 ราย 

                            ดาํเนินการได ้5,742 ราย  ดาํเนินการเกินเป้าหมาย 1,742 ราย 

                  3) ระบบตอ้งโทษ เป้าหมาย 300 ราย 

                             ดาํเนินการได ้  735  ราย  ดาํเนินการเกินเป้าหมาย 245  ราย 

                             รวมทุกระบบ   จาํนวน  8,322  ราย  

ข้อส่ังการ: 1. ขอให้เร่งดําเนินการจัดทาํค่ายบําบัดใน 9 อาํเภอทีเ่หลอื 

     2. ผลงานการติดตามช่วยเหลอืผู้ผ่านการบําบัด เป้าหมาย 500 ราย ผลงาน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 

        มีแนวทางการแก้ไขปัญหาผลงานตํ่าอย่างไร มอบกลุ่มงานทีรั่บผดิชอบหาสาเหตุพร้อมกบัวเิคราะห์ 

        โดยละเอยีด  

     3. มอบกลุ่มงานทีรั่บผดิชอบติดตามงบประมาณทีเ่หลอืในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 2 

ล้านบาท 

     4. โควตาพเิศษโครงการบําบัดยาเสพติดในปีงบประมาณ 2558 จะมอบให้พืน้ทีท่ั้งหมด 
  

5.7 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

1.งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นบริการสุขภาพ และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

การจดัทาํคู่มือประชาชน ตามพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. 2558  ตามท่ี พระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 มาตรา 7 และมาตรา 17 ไดก้าํหนดใหผู้อ้นุญาตจดัทาํคู่มือสาํหรับประชาชนซ่ึงประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์

วธีิการ และเง่ือนไข(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร 

หรือหลกัฐานท่ีผูข้ออนุญาตจะตอ้งยืน่มาพร้อมกบัคาํขอ และตอ้งปิดประกาศไว ้ณ สถานท่ีท่ีกาํหนดใหย้ืน่คาํขอ 

และเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใหผู้อ้นุญาตจดัทาํคู่มือสาํหรับประชาชนใหเ้สร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบ

วนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงครบกาํหนดในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2558 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานีในฐานะส่วนราชการในส่วนภูมิภาค และมีนายแพทยส์าธารณสุข

จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นผูอ้นุญาตในฐานะท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานีและจากผู ้

อนุญาตในส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ไดจ้ดัทาํคู่มือสาํหรับประชาชน จาํนวน 79 

กระบวนงาน ประกอบดว้ย กระบวนงานอนุญาตตามกฎหมายของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

จาํนวน 57 กระบวนงาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ จาํนวน 20 กระบวนงาน และ กรมพฒันาการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก จาํนวน 2 กระบวนงาน  ซ่ึงคู่มือสาํหรับประชาชนขา้งตน้ ไดปิ้ดประกาศไว ้



ณ กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ถนนพรหม

เทพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี และไดเ้ผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเวบ็ไซตข์อง

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี http://www.phoubon.in.th   รายละเอียดตามประกาศแนบทา้ยน้ี  

2.งานอาหารปลอดภยั 

2.1 การมอบป้ายรับรองร้านหมูยอ  กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สาํนกังานสาธารณสุข 

จงัหวดัอุบลราชธานี  ไดอ้อกตรวจสอบเฝ้าระวงัสถานท่ีผลิตหมูยอ จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อเตรียมรับเทศกาล

แห่เทียนเขา้พรรษา โดยตรวจสถานท่ีตามเกณฑ ์GMP กฎหมาย  ตรวจการเลือกใชเ้กลือบริโภค  และการใชว้ตัถุ

กนัเสียในหมยูอ  ระหวา่งวนัท่ี  22 - 23  มิถุนายน  2558  และจดัประชุมผูป้ระกอบการ  เพื่อรับฟังสรุปผลการ

ตรวจสอบเฝ้าระวงัดงักล่าว  ในวนัท่ี  15  กรกฎาคม  2558   ท่ีผา่นมา ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การผลิตอาหารท่ีเป็นของฝากของจงัหวดัอุบลราชธานี  ใหเ้กิดความปลอดภยัต่อการบริโภค  นอกจากน้ี  เพื่อ

เป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูป้ระกอบการ  จึงไดก้าํหนดใหมี้การมอบป้ายรับรองแก่ผูป้ระกอบการ  ณ ร้าน

จาํหน่ายหมูยอ  ในวนัท่ี  29  กรกฎาคม  2558   เวลา 13.00 – 15.00 น.   

2.2 กิจกรรมการตรวจร้านอาหาร  แผงลอย  รอบทุ่งศรีเมือง  กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  ร่วมกบักองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม   เทศบาลนครอุบลราชธานี  

หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร เขต ๑๐ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์และสาํนกังาน

สาธารณสุขอาํเภอเมืองอุบลราชธานี กาํหนดจดักิจกรรมตรวจสอบความปลอดภยัในอาหารและผลิตภณัฑ์

สุขภาพท่ีจาํหน่ายภายในบริเวณงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี ประจาํปี  2558  ณ  บริเวณทุ่ง

ศรีเมือง  ในวนัท่ี  29  กรกฎาคม  2558   เวลา 15.00 – 18.00 น.  

2.3 ประชุมและเก็บตวัอยา่งพืชผกั กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สาํนกังานสาธารณสุข 

จงัหวดัอุบลราชธานี กาํหนดจดัประชุมผูจ้าํหน่าย/เจา้หนา้ท่ีและเก็บตวัอยา่งพืชผกั ระหวา่งวนัท่ี 3 - 7 สิงหาคม 

2558  ณ ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลเมืองวารินชาํราบ อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  เพื่อเฝ้าระวงั

และสาํรวจสถานการณ์การใชย้าฆ่าแมลงในพืชผกัท่ีมีจาํหน่าย  และมีแหล่งเพาะปลูกในจงัหวดัอุบลราชธานี 

2.4 การจดันิทรรศการและตรวจวเิคราะห์สารเคมีตกคา้งในผลิตภณัฑก์ารเกษตร    กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

และเภสัชสาธารณสุข   สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  ร่วมจดันิทรรศการและตรวจวเิคราะห์

สารเคมีตกคา้งในผลิตภณัฑก์ารเกษตรท่ีจาํหน่ายในงานเทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค  ซ่ึงจดัโดยมูลนิธิส่ือ

สร้างสุขอุบลราชธานีและเครือข่ายเกษตรอินทรีย ์ จงัหวดัอุบลราชธานี  ระหวา่งวนัท่ี 8 – 9  สิงหาคม  2558    

ณ บริเวณลานชั้น G หา้งซิต้ีมอลล ์ อาํเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวดัอุบลราชธานี   

3. งานบริหารเวชภณัฑย์าและเวชภณัฑมิ์ใช่ยา 

3.1 เร่งรัดการส่งรายงานการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยารายไตรมาส 3   และการปรับแผนในโรงพยาบาล 

ท่ียงัไม่ดาํเนินการส่งรายงานตามเวลาท่ีกาํหนด 

3.2 ขอใหจ้ดัทาํแผนจดัซ้ือยา ยาสมุนไพรและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา (วสัดุการแพทย ์วสัดุทนัตกรรม วสัดุ 

เอกซเรยแ์ละวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย)์ ประจาํปีงบประมาณ 2559 ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558   

โดยใชแ้บบฟอร์มลงรหสัยา  24 หลกั และ TMT และรหสัเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา   ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม



ดงักล่าวและกรอบบญัชีรายการยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจงัหวดัอุบลฯไดท่ี้ Upload File For PhoUbon/กลุ่มงาน

คุม้ครองผูบ้ริโภคฯ/รับ-ส่งขอ้มูลบริหารเวชภณัฑ ์เพื่อประกอบการจดัทาํแผน 
 

5.8   งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.9  

ไม่มีวาระการประชุม 

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

5.10   กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคลฯ 

1.การประชุม Pre-KM งานพฒันาคุณภาพ รพ.ตามมาตรฐาน HA  ในวนั 3 – 4 สิงหาคม 2558 

ณ หอ้งประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายคือ QRT ของจงัหวดั

อุบลราชธานี และผูรั้บผดิชอบงาน HA จาก รพช. จาํนวน 11 แห่ง ประกอบดว้ย  

- รพ.ท่ีผา่นการรับรองขั้นท่ี 2 จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ รพ.โพธ์ิไทร, ดอนมดแดง, กดุขา้วปุ้น 

โขงเจียม, ทุ่งศรีอุดม 

- รพ.ท่ียงัไม่รับรองคุณภาพ จาํนวน ๕ แห่ง ไดแ้ก่ รพ.นาตาล, สวา่งวรีะวงศ,์ นาเยยี, 

เหล่าเสือโกก้ และนํ้าขุ่น 

2.การประชุมวชิาการ เขตสุขภาพท่ี 10 ประจาํปี 2558 ผูรั้บผดิชอบดาํเนินการจดักิจกรรม คือ สนง.สสจ.ยโสธร 

ในระหวา่งวนัท่ี 4 – 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม JP Emerald จ.ยโสธร โดยมีผลงานวชิาการท่ีร่วมประกวดของ

จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวนรวม 60 เร่ือง โดยแบ่งเป็น  ประเภท Oral Presentation จาํนวน 18 เร่ือง , Poster 

Presentation จาํนวน 21 เร่ือง และ Innovation Presentation จาํนวน 21 เร่ือง กลุ่มเป้าหมายในการร่วมประชุม 

จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน    130 คน 

3.การออกประเมินแหล่งฝึก โดยคณะกรรมการประเมินแหล่งฝึก จงัหวดัอุบลราชธานี  

- วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 ท่ี รพ.เขมราฐ  

- วนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 รพ.พิบูลมงัสาหาร 

4.การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การพฒันางานตามประเด็นหลกัคุณภาพการพยาบาล” ในวนัท่ี      11 สิงหาคม 

2558 ณ หอ้งประชุม 1 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หวัหนา้กลุ่มการ

พยาบาล รพช.ทุกแห่ง, หวัหนา้งานหอ้งคลอด, หวัหนา้งานผูป่้วยนอก และผูรั้บผดิชอบงานฝากครรภ์  

5.การอบรมโครงการ “หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรสาธารณสุขระดบักลาง (Health Workforce Distric Level) ” 

ในระหวา่งวนัท่ี 17 – 28 สิงหาคม 2558 ณ หอ้งประชุม  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี และ

ศึกษาดูงาน รพ.สต.ในเขตจงัหวดัอุบล กลุ่มผูร่้วมอบรมฯ คือ แพทย ์เภสัชกร และสาธารณสุขอาํเภอ

จากแขวงจาํปาสัก สปป.ลาว  

6.การสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการนกัเรียนทุน 9 สายงาน ของสถาบนัพระบรมราชชนก เร่ิมเรียนปีการศึกษา 2559 

สาํเร็จการศึกษาปี 2562 
 

5.11 กลุ่มงานทนัตสาธารณสุข 



1. ผลการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดีระดบัเขต จงัหวดัอุบลราชธานีไดร้องชนะเลิศอนัดบั 1  (ระดบัดีเด่น)

เครือข่ายเด็กไทยฟันดีศรีเข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 

2. งานพอ.สว. 

แผนปฏิบติังานหน่วยแพทย ์พอ.สว. ประจาํเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ 

วนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 บา้นโนนสุข หมู่ท่ี 8 ต.ไร่ใต ้อ.พิบูลมงัสาหาร 

วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 บา้นหนองผอื หมู่ท่ี 4 ต.นาโพธ์ิกลาง อ.โขงเจียม 
 

5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ           ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.13  กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.14   ศูนย์เทคโนโลยแีละการส่ือสาร ไม่มีวาระการประชุม 

 

5.15 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  

ผลการคดัเลือกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คือ อ.นพภา  พนัธ์เพง็ โดยจะเขา้รับการคดัเลือก 

ระดบัเขตต่อไป 
 

5.16  งานบริการสุขภาพ   ไม่มีวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอาํเภอ  
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน    

• ผอ.รพ.สิรินธร  ขอทราบแนวทางระบบ Consult Staff ในกรณีผูป่้วย truma 

• นพ.มนตช์ยั: ประเด็นหลกัในการ Consult Staff คือ การเตรียมการช่วยเหลือในส่วนของ รพศ. 

 

 

6.2 สาธารณสุขอาํเภอ  
 

• ประชุม FCT –DHS วนัท่ี 3-4 สิงหาคม 2558 ณ เมืองทองธานี 

• แผนการประกวด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล(รพ.สต.) และ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

ดีเด่นระดบัภาค รพ.สต. ปทุม อ.เมือง ตวัแทนประกวดระดบัภาค วนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 

• การเบิกจ่าย Non UC คงเหลือ ร้อยละ 7 คาดวา่ดาํเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนกรกฏาคม  

• หลงัจากประชุมเสร็จแลว้ช่วงบ่ายวนัน้ีขอเชิญประชุมกลุ่มสาธารณสุขอาํเภอต่อ 

ข้อส่ังการ: จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติม 2 ล้านบาทจากส่วนกลาง มอบกลุ่มสาธารณสุขอาํเภอคิด 

     โครงการในวงเงินงบประมาณ 1 ล้านบาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอ่ืนๆ ไม่มี 



 

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

   ลงช่ือ..................................................ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  

       (นางดารณี  เผา่ผา)  

       กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
   

   ลงช่ือ...................................................ผูต้รวจรายงานการประชุม  

                  (นางสิริพร  วงศต์รี) 

            หวัหนา้กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตร์สาธารณสุข 
 

   ลงช่ือ...................................................ผูรั้บรองรายงานการประชุม  

                 (นายสุรพร  ลอยหา) 

   นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี 

  ประธานการประชุม 

 


