
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 7/2559 

วันท่ี  29  กรกฎาคม  2559  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.ดนัย  เจียรกูล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

3. นพ.อุดม  โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  

4. พญ.อมรรัตน  เทพากร หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม   

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค 

5. นางสุชญา  สีหะวงษ แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 

6. นางจตุพร  สลักคํา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค  

7. นายพรชัย  บัวสุวรรณ แทนผูอํานวยการสํานักงานบริการสุขภาพที่ 10 

8. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป  

9. นางสิริพร  วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  

10. นางนภาพร   จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  

11. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ  

12. นางหรรษา  ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

13. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  

14. นายระวี  แววศรี หัวหนากลุมงานนิติกร  

15. นางสุภาภรณ   อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

16. นายปรีชา  ทองมูล หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ  

17. นายวิชิต  พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  

18. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ  

19. นายบดินทร บุญขันธ หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  

20. ทพญ.ขนิษฐา  นามบุตร แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน  

21. นพ.ธวัติ  บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ  

22. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  

23. นพ.ชานนท  พันธนิกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  

24. นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก  

25. นพ.อุดม  โบจรัส           ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
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26. นพ.ณัฐนนท  พีระภานุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม  

27. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน  

28. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล  

29. นายประวีร  คําศรีสุข    ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม  

30. นพ.สยาม  ประสานพิมพ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ  

31. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน  

32. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  

33. นพ.วรุตม  เกตุสิริ     ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม  

34. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  

35. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ  

36. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน  

37. นายบัญญัติ  พลสวัสด์ิ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  

38. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  

39. นางศิวาพร  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล  

40. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

41. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร  

42. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  

43. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล  

44. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม  

45. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร  

46. นายอุทัย  นิปจการสุนทร    สาธารณสุขอําเภ อนาเยีย 

47. นายชูวิทย  ธานี     สาธารณสุขอําเภอ สวางวีระวงศ 

48. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอ นาจะหลวย 

49. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน  

50. นายชวน  จันทรเลื่อน    สาธารณสุขอําเภอนํ้ายืน  

51. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอ สิรินธร 

52. นายชนะ  หอมจันทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน  

53. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  

54. นายถนอม  ผิวหอม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล  

55. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ  

56. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร  

57. นายธนศักด์ิ  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง  

58. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร  
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59. นายรัชพล  ตังคะวานิช    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ  

60. นายสากล  สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย  

61. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  

62. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน  

63. นางดารณี  เผาผา   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

64. นายปญญาวุธ  ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

65. นายประวิทย  ศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

66. นายรังสรรค  ศรีลวน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

67. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

68. นายชัยชาญ  บุญคูณ             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

69. นางอุษณีย    เกิดมี                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

70. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

71. นางพรสิริ  มณฑา                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

72. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

73. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

74. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

75. นายประพนธ  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

76. นางสาวภูริดา  พลศักด์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

77. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

78. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

79. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

80. นางเนติภรณ  สิมาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

81. นายสุรทิน  หมื่นอินทร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

82. นางจุฬาพร  คํารัตน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

83. นางจิรวัฒน  สุสิงห   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

84. นางเพ็ญศรี  สมชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

85. นายเอกชัย จรูญเนตร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

86. นางสาววรุณรัตน  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

87. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ     เภสัชกรชํานาญการ                                  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

88. นางสิริพร  แกวมหาวงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

89. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

90. นางวิชชุดา  สืบสาย  เภสัชกรชํานาญการ                               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

91. นางอุไร  สอนอาจ  นักจัดการงานทั่วไป                            โรงพยาบาลตาลสุม 
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92. นายสุระ  เสนาเทพ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ 

93. นายกิตติพงษ  เสนาะพิ          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                          สสอ.มวงสามสิบ 

94. นายภูริภัทร  บรรจง               นักวิชาการสาธารณสุข                    โรงพยาบาลตาลสุม 

95. นายธีระยุทธ  เผากัณหา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                             สสอ.เหลาเสือโกก 

96. นางสาวพัชรี  ชวงชัย     นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.ตาลสุม 

97. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                      สสอ.เขื่องใน 

98. นางอรทัย  มุสิกา      นักจัดการงานทั่วไป                                          โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

99. นางจินตนา  พงษพิละ     นักจัดการงานทั่วไป                                     โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  

100. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน              โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

101. นางศิวะพรรณ  ญาณะพันธ นักจัดการงานทั่วไป                       โรงพยาบาลนาตาล 

102. นายจําลอง  ผองจิต     นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ                      โรงพยาบาลสําโรง 

103. นางชุติมันต  อินญาพงษ      จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน                             โรงพยาบาลนาเยยี 

104. นายเอกพจน  อินโสม     จพ.สาธารณสุขอาวุโส                  โรงพยาบาลโขงเจียม 

105. นายปรีดา  จําปาเทศ     นักจัดการงานทั่วไป               โรงพยาบาลนาจะหลวย 

106. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป                       โรงพยาบาลนํ้ายืน 

107. นางสุพัตรา  อุทธา            นักวิชาการการเงินและบัญชี                     โรงพยาบาลนํ้าขุน 

108. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

109. นายสุรศักด์ิ  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขอาวุโส                              สสอ.เขื่องใน 

110. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข                                  รพ.ตาลสุม 

111. นางสาวรัชนี  สวางเนตร     นักวิชาการสาธารณสุข                              สสอ.ตาลสุม 

112. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                           สสอ.โพธิ์ไทร 

113. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข                                   รพ.นาตาล 

114. นายนิติชัย  ทุมนันท    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                    รพ.ตระการพืชผล 

115. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     รพ.ตระการพืชผล 

116. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข                                 รพ.เขมราฐ 

117. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                                 รพ.นาตาล 

118. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.นาตาล 

119. นางสาวรัตชพร  กาละปตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                              สสอ.นาเยีย 

120. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นักวิชาการสาธารณสุข                          รพ.ศรีเมืองใหม 

121. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                    สสอ.ศรีเมืองใหม 

122. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุข                     รพ.กุดขาวปุน 

123. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               รพ.เหลาเสือโกก 

124. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ                              รพ.โพธิ์ไทร 
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125. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     สสอ.วารินชําราบ 

126. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข                          รพ.วารินชําราบ 

127. นายกีรติ  เสริมศรี                จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน                  สสอ.พิบูลมังสาหาร 

128. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข                                 สสอ.นาเยีย 

129. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.สําโรง 

130. นายจิรศักด์ิ  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                 รพ.สําโรง 

131. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                             สสอ.สิรินธร 

132. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข                            สสอ.โขงเจียม 

133. นายตรองทรัพย สายกนก   นักวิชาการพัสดุ                               รพ.โขงเจียม 

134. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                               สสอ.นํ้ายืน 

135. นายพิทักษ  บุตรโท    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                                   รพ.นํ้ายืน 

136. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข                               สสอ.นํ้าขุน   

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหทราบ 
 

1.  ขอแสดงความชื่นชมและยนิดีกับรพสต.หนองไหล ที่ไดรับรางวัล รพ.สต.ดีเดน 

 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ 2559 

2.  รางแผนยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ป รายละเอียดตามไฟล : thailand strategy destination และราง

แผนฯ12 

- Road Map 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา(รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง  

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย  
 

3.1 สถานการณการเงินการคลัง รายละเอียดตามเอกสารfile : Present_CFO_July290759 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

บรรยายวิชาการเร่ือง Primary care cluster 

 โดย... พญ.อมรรัตน  เทพากร 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

5.1 กลุมงานบริหาร 

งานการเงิน 

 ขอแกไขวาระประชุมในเดือน มิถุนายน 2559  สสอ.เดชอุดม สงรายงานงบทดลองครบถวน 

1.การสงงบทดลอง 

1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน มิถุนายน2559 หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไมครบ 

รายละเอียดตามเอกสารไฟล: sen_report_money.xlsx 

โซน 1- แมขาย สงครบ 

           - ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ งบไมสมัพันธ เมือง 

           - สสอ. สงครบ 

โซน 2- แมขาย สงครบ 

           - ลูกขาย (รพ.สต.)สงครบ 

           - สสอ. สงครบ 

โซน 3 - แมขาย สงครบ 

            - ลูกขาย (รพ.สต)ไมครบสงครบ สวางวีระวงศ 

            - สสอ. สงครบ 

โซน 4 - แมขาย สงครบ  

            - ลูกขาย (รพ.สต) ไมสงครบ เดชอุดม 

            - สสอ. ไมสงงบ เดชอุดม 

1.2 การเฝาระวังการเงินการคลัง  

 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) รายละเอียดเอกสารไฟล: score_report_money.xlsx 

-รพช. แมขายที่ไดคะแนนไมเต็ม 100 มี 7 แหง คือ โขงเจียม เขื่องใน นาจะหลวย บุณฑริก พิบูลมังสาหาร 

เดชอุดม นาตาล 

-รพ.สต. ลูกขายที่คะแนนไมเต็ม 50 มี 10 แหง คือ โขงเจียม เขื่องใน เขมราฐ 

นาจะหลวย ดอนมดแดง ทุงศรีอุดม เดชอุดม เมือง นาตาล นํ้าขุน  

ขอเสนอแนะ  

1. ขอใหเครือขายที่มีผลคะแนนไมเต็มทั้งแมขายและลูกขายกําชับผูเกี่ยวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ให

เปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี กอนสงงบ ประจําเดือน และใหมีระบบการตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทั้ง

กอนและหลังการบันทึกบัญชี 

2. ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและลูกขาย ถา

คะแนนไมผานในรายการใดจะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงน้ัน  
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2. การเฝาระวังการเงินการคลัง  

2.1 .แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน มิถุนายน2559 

มีผลการประเมินดังน้ี รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล FAI59.xlsx 

เดือนมิถุนายน 2559โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 3แหง คือ ศรีเมืองใหม สําโรง เดชอุดม ซึ่งจาก

เดิมเดือนพฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 1แหง คือ วารินชําราบ 

2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือน พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเอกสารตามไฟล : 

situate_money.xlsx 

แจงสถานการณ การเงินการคลงั ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทยีบกับ มิถุนายน 2559 เกี่ยวกับ  

เงินบํารุงคงเหลือ เจาหน้ีการคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขาย มีการประเมิน

การเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง  

จากขอมูลเดือนมิถุนายน 2559 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสาํรอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ ดังน้ี 

โซน 1 50พรรษาฯ -56.15 ลานบาท 

โซน 3 วารินชําราบ -44.50 ลานบาท 

โซน 3 สําโรง -12.01 ลานบาท 

โรงพยาบาลที่มทีุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก  เขมราฐ นํ้ายืน และมวงสามสิบ 

โรงพยาบาลที่มเีจาหน้ีการคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ  

โซน 4 เดชอุดม 97.39 ลานบาท 

โซน 3 วารินชําราบ 82.05 ลานบาท 

โซน 2 50พรรษาฯ 71.90 ลานบาท 

โซน 1 ตระการพืชผล 71.61 ลานบาท 

ขอเสนอแนะ  

ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย เพื่อหา

สาเหตุวายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง ใหมีการควบคุม กํากับอยางเขมงวด 

3. การประเมินการบริหารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี 

แจงแผนการประเมินการบริหารการเงินการคลงั ( FAS) และคุณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขตประเมิน

ซ้ํา จากผลการประเมิน FAS และคุณภาพบัญชี ที่ประเมินโดยทีมระดับ จังหวัดและระดับเขต  สําหรับกลุม

โรงพยาบาลที่ไมผานการประเมิน เขตมีมติ ใหระดับจังหวัด จัดทําแผน ออกประเมินซ้ํา และแจงการ ประเมิน

ใหเขต ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  

คณะ CFO ระดับจังหวัด รวมกับกลุมหัวหนาบริหารโรงพยาบาล ไดกําหนดแผนการดําเนินการ สําหรับ 

โรงพยาบาลที่ไมผานทั้งเกณฑเขต และเกณฑ กระทรวงฯ จํานวน 9  แหง โดยกําหนดแผนออกเตรียมการและ

ใหขอเสนอแนะ (เยี่ยมเสริมพลัง) และออกประเมินซ้ํา ดังน้ี 
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ลําดับ 
แผนออกเตรียมการ แผนอกประเมินซ้ํา 

โรงพยาบาล วันเดือนป โรงพยาบาล วันเดือนป 

1 โขงเจียม 27 กค.  59 โขงเจียม 26 สค. 59 

2 ศรีเมืองใหม 11 สค 59 ศรีเมืองใหม 15 กย.59 

3 ดอนมดแดง 8 สค 59 ดอนมดแดง 25 สค 59 

4 นาตาล 10 สค 59 นาตาล 24สค.59 

5 วารินชําราบ 15 สค 59 วารินชําราบ 23 สค.59 

6 ทุงศรีอุดม(FAS)  ทุงศรีอุดม(FAS) 22 สค.59 

7 เข่ืองใน  เข่ืองใน 18 สค.59 

8 นํ้าขุน(FAS)  นํ้าขุน 22 สค 59 

 ขอเสนอแนะ  

 ขอความรวมมือทีมประเมินออกปฏิบัติการตามแผนดังกลาวและขอใหโรงพยาบาลที่ไมผานการประเมิน 

 ปรับปรุง ตามขอเสนอแนะและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของและผูรับผิดชอบงานตามประเด็นประเมิน เตรียมพรอม  

รับการตรวจประเมินซ้ํา เปาหมาย ตองผานเกณฑ รอยละ 80 ทั้ง 2 เร่ือง 

4. เร่ืองอื่นๆ 

แจงผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบ Non UCป 2559 จากขอมูลเพียงวันที่ 22กรกฎาคม 2559 ผลการเบิกจาย 

คิดเปนรอยละ 85.76 หนวยงานที่เบิกสูงสุด คือ สสอ.สิรินธร, พิบูลมังสาหาร , ตาลสุม, ตระการพืชผล, เมือง 

สวนหนวยที่ยังมีผลเบิกจายไมถึงรอยละ 76 (ไตรมาสที่ 3) ขอใหเรงรัดการวางเบิกเพื่อใหผานเกณฑไตรมาส

ที่ 4 (รอยละ 100) รายละเอียดตามเอกสารไฟล : Non Uc SSO_270759_new.pdf  
 

5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 1. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประเภทงบดําเนินงาน ปงบประมาณ 2559 รายละเอียดตามเอกสาร

ไฟล : ว5406.pdf 

 2. สรุปผลการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2559 

ประเภท จํานวนรายการ กอหน้ีผูกพันแลว รอยละ 

10%(จังหวัดจัดสรร) 102 16 15.69 

90%(เครือขายบริการ) 1,854 485 26.16 

รวม 1,956 501 25.16 

 3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2559 รายละเอียดตาม

เอกสารไฟล : report PA_ 3_Ubon.xlsx 

 4. กําหนดการประชุมวิชาการ สรุปผลการดําเนินงาน และมุทิตาจิต เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 13-15 

กันยายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช พัทยา จ.ชลบุรี  
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   4.1 ตรวจสอบขอมูลผูเกษียณ ระดับชํานาญการขึ้นไป และผอ.รพ.สต.(สสอ./รพช.ประสาน 

ก.บริหาร คุณอดิศักด์ิ ชามาตย) 

  4.2  กําหนดโควตา ผูเขารวมประชุม (กลุมยุทธฯประสานงาน สสจ.ยโสธรอยูระหวาง

ดําเนินการ) 

  4.3 สงประวัติและไฟลภาพผูเกษียณ(ก.บริหาร คุณอดิศักด์ิ ชามาตย) 

 5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2560 กําหนดสงแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2560 ระดับ

เครือขาย ภายใน 31 สิงหาคม 2559 

 6. แจงผลการประกวดสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดีเดน ระดับ

เขต สุขภาพที่ 10 ประจําปงบประมาณ 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคดัเลือกจากเขตสุขภาพที่ 7  

  - ประเภท สสอ.ดีเดน ไดแก สสอ.กันทรลักษ อ. กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ  

  - ประเภท รพ.สต.ดีเดน ไดแก รพ.สต. หนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธาน  

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

 

1. สถานการณโรคไขเลือดออก  

1.1 นําเสนอสถานการณโรคไขเลือดออก   รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file1.1_CD.pptx 

1.2 หมูบานที่พบการระบาดไขเลือดออกเปนกลุมกอน (Cluster) รายละเอียดตามเอกสารไฟล : 

/file1.2_CD.xlsx 

1.3 อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ รายละเอียดตามเอกสารไฟล : /file 1.3_CD.xlsx 

2. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

2.1 ความเปนมาของ พรบ. โรคติดตอ พ.ศ. 2558 ขอความรวมมือทุกอําเภอเสนอรายชื่อคณะกรรมการหนวย

ปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ ระดับอําเภอ (Communicable Disease Control Unit : CDCU) ให สสจ. ภายใน

วันที่ 15 สงิหาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file 2.1_CD.pdf และ /file 2.2_CD.ppt 

2.2 การขับเคลื่อน พรบ. โรคติดตอ รายละเอียดตามเอกสารไฟล :  file 2.3_CD.pptx 

2.3 พรบ. โรคติดตอ พ.ศ.2558 (ฉบับเต็ม) รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file 2.4_CD.pdf 

2.4 คณะกรรมการโรคติดตอระดับจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file 2.5_CD.pdf 

2.5 โรคติดตออันตราย รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file 2.6_CD.pdf 

 2.6 โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file2.7_CD.pdf 

2.7 การจัดต้ังหนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอระดับอําเภอ รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file 2.8_.pdf 
 

5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ 
 

1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนมิถนุายน 2559 

 ขอมูลสปสช. รอยละ 99.970 รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file_Kanpat.pdf  ขอมูลจังหวัด

อุบลราชธานี รอยละ 99.966 รายละเอียดตามเอกสารไฟล : coverage uc5906.xlsx 
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 2. CMI มิถุนายน 2559 รายละเอียดตามเอกสารไฟล : CMI_June59.xlsx 
 

5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  
 

สรุปผลการรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็ก ระหวางวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559  

กลุมเปาหมายที่ดําเนินการ คือเด็กไทยทุกคน 4 กลุม อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน จากฐานขอมูล 43 แฟม  

พบวา... 

เด็กสงสัยลาชา จํานวนทั้งหมด 1,358 ราย คิดเปนรอยละ 21.46 ซึ่งในระดับพื้นที่ ไดจัดทําบัญชีรายชื่อเด็ก

สงสัย พัฒนาการลาชาทุกราย เพื่อติดตามประเมินซ้ํา ภายใน 1 เดือนหลังรณรงคคัดกรอง ซึ่งหนวยบริการตอง

บันทึก ขอมูลผลการติดตามคัดกรองซ้ําในกลุม เด็กสงสัยลาชาใน JHCIS และสงเขา HDC ภายในวันที่ 8 

สิงหาคม 2559  

*** ขอใหทุกสถานบริการไดติดตามเด็กตามบัญชีรายชื่อเพื่อการประเมินคัดกรองซ้ํา และสรุปวิเคราะหผลการ 

คัดกรอง ภาพรวมของอําเภอนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ  
 

5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

1.ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี 

ป 2559 จํานวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังน้ี 

    1.1 ระบบสมัครใจ  เปาหมาย 1,257 ราย  

            ดําเนินการได 1,257  ราย    คิดเปนรอยละ 62.85  รายละเอียดดังน้ี 

                  - จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล  หลักสูตร  4 เดือน   จํานวน    459    ราย  

                  - คายบําบัด “ศูนยขวัญแผนดิน”(ศอ.ปส.จ.อบ.+ปปส.)     จํานวน    718    ราย   

                  - คายบําบัดในอําเภอ (งบทองถิ่น)                      จํานวน      80    ราย 

   1.2 ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000 ราย 

                   ดําเนินการได  2,632  ราย  รอยละ  65.80 

   1.3 ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย 

              ดําเนินการได   500 ราย  เกินเปาหมาย จํานวน 200 ราย 

            รวมทุกระบบ   จํานวน  4,398 ราย คิดเปนรอยละ  69.67 

2. การควบคุมตัวยา/สารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด  

รายละเอียดตามเอกสารไฟล : Evaluation_chail.pptลาสุด.pptx 

3. ผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี  

รายละเอียดตามเอกสารไฟล : Evaluation_chail.ppt ลาสุด.pptx 
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5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  ไมมีวาระการประชมุ 
 

5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 

1. งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ และงานทะเบียนใบอนุญาตประชุมคณะอนุกรรมการ

สถานพยาบาล ประจําจังหวัดอุบลราชธานี คร้ังที่ 3/2559 กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล 

ประจําจังหวัดอุบลราชธานี คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น

ใตดิน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี(เลื่อนจากวันที่ 25พฤษภาคม 2559 เน่ืองจาก 

คณะอนุกรรมการหลายทานติดภารกิจ ) 

2. งานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัยประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย ของ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 

2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค เตรียมรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิต

อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

3. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา  

3.1 ผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยารวม รอบ 9 เดือน ปงบประมาณ 2559   

รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file3.1_KOBOSOR1-3.pdf 

3.2 ขอใหโรงพยาบาลที่ยงัไมดําเนินการสงผลการสํารวจกรอบบัญชีรายการยา จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจําปงบประมาณ 2560 ขอใหดําเนินการสงโดยเรงดวน  

3.3 เรงรัดใหโรงพยาบาลที่ยังไมดําเนินการสงรายงานบริหารเวชภัณฑ (ยา, วัสดุการแพทย , วัสดุวิทยาศาสตรฯ 

วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย) รายไตรมาสผานระบบ Online กระทรวงสาธารณสุข ใหดําเนินการโดย

เรงดวน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

5.9  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 7  

การสนับสนุนการเผยแพรและประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา

08.00 – 16.00 น. จังหวัดอุบลราชธานี ไดแจงใหทุกสวนราชการทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

ปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งมีมติเห็นชอบ แนวทางปฏิบัติในการออกเสียง

ประชามติ ตามมติคณะกรรมการเลือกต้ัง คร้ังที่ 10 / 2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 น้ัน เพื่อสนับสนุนการ

เผยแพรและประชาสมัพันธการออกเสียงประชามติ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 

1.ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ และลูกจางทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในสวนกลางสวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่น วางตัวเปนกลางในการออกเสียงประชามติอยางเครงครัด ไมปฏิบัติการใดๆ ในลักษณะเปนการ

ชี้นําใหผูมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ  

2.ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ และลูกจางทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

สวนทองถิ่นไปใชสิทธิออกเสียงประชามติใหเปนตัวอยางแกประชาชนทัว่ไป และใหคําแนะนํา ชักชวนบุคคล

ผูมีสิทธิในครอบครัว ญาติ และมิตรสหาย ไปใชสิทธิออกเสียง โดยพรอมเพรียงกัน รวมทั้ง ใหทุกหนวยงาน
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อํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียง ในสังกัด ในการไปใชสิทธิออกเสียงดวย 

5.10  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

1. งานพัฒนาบุคลากร  

 ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจําปงบประมาณ 2559 วันที่ 24-25 สงิหาคม 2559 ณ โรงแรม 

เนวาดา คอนเวนชั่น  โฮเทล อุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลงานวิชาการ

หลาก หลายประเภท ตามเกณฑที่กําหนด  

*** จึงขอความรวมมือใหทุกหนวยงานที่มีผลงานวิชาการ แจงนักวิจัย สงผลงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 

โดยกรอกผลงานทางเว็บไซต calendar.phoubon.in.th/digital ทั้งน้ีคณะกรรมการจะคัดกรอง ผลงานและแจง 

นักวิจัยเขารวมการนําเสนอในลําดับตอไป 

2. งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) 

 ประชุมวิชาการเร่ือง การเขียน Hospital Profile เพื่อเตรียมการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล วันที่ 3 

สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม 2 ชั้น 3 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเปาหมายเปน 

ผูรับผิดชอบงานคุณภาพโรงพยาบาล 

5.11  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 

1. แผนการประเมินรับรองคลนิิก NCD คุณภาพจากคณะกรรมการระดับเขต ป 2559 

ลําดับ วัน เดือน ป หนวยรับประเมิน 

 1 1   สิงหาคม    2559 รพ.ทุงศรีอุดม รพ.สต.หนองอม  รพ.สต.กุดเรือ 

 2  2   สิงหาคม   2559 รพ.สรรพสิทธิประสงค  

 3  3   สิงหาคม   2559 รพ.นํ้าขุน  รพ.สต.นํ้าขุน   รพ.สต.ขี้เหล็ก 

 4  4   สิงหาคม   2559 รพ.สวางวีรวงศ  รพ.สต.โคกสมบูรณ   รพ.สต.สวาง 

 
  

 
 2. กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนารูปแบบการดําเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม ในวันที่ 5 สิงหาคม  2559  ณ โรงแรมบานสวนอุบลกอลฟ 

แอนด รีสอรท  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เปาหมายอําเภอละ 5-7 คน  ประกอบดวย หัวหนา

กลุมการพยาบาล, PD nurse, พยาบาล NCD, นักโภชนากร,เภสัชกร,นักกายภาพบําบัด และผูรับผิดชอบงาน 

NCD สนง.สสอ. 

3. Update data  NCD  ณ กรกฎาคม 2559   รายละเอียดตามเอกสารไฟล : updataNCD_july.pptx 
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5.12 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ไมมีวาระการประชมุ 

5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไมมีวาระการประชมุ 
 

5.14 กลุมงานนิติการ  

สรุปผลการดําเนินงานเร่ืองรองเรียน/รองทุกข     รายละเอียดตามเอกสารไฟล : Justice_July.pptx 
  

5.15  กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ   ไมมีวาระการประชุม 
 

5.16  กลุมงานบริการสุขภาพ ไมมีวาระการประชมุ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน   

 - ครบรอบ 30 ป รพ.โพธิ์ไทร จัดทําผาปาสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ    

 การประชุมวิชาการ ชมรมสาธารณสุข แหงประเทศไทย กําหนดกิจกรรมการแขงขันฟุตบอล 4  ภาค

ซึ่งภาคอีสาน จะเร่ิมคัดเลือกนักกีฬาวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 จ.ศรีสะเกษ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ ไมมีวาระการประชมุ 
 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 

 

   ลงชื่อ..................................................ผูบนัทึกรายงานการประชุม  

       (นางดารณี  เผาผา)  

       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

   

   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชมุ  

                  (นางสิริพร  วงศตรี) 

            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 

   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม  

                 (นายสุรพร  ลอยหา) 

   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

     ประธานการประชุม 

 


