
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 9/2561 

วันท่ี 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. นพ.ปราโมทย  ศรีสําอาง รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

3. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

4. นายอดุลย  วรรณชาติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5. นางสาวกาญจนา  มหาพล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

6. นพ.ประเสรฐิ  ชัยวิรัตนะ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

7. นพ.ประจักษ  สีลาชาติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

8. นพ.สาโรช  สมชอบ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 

9. นพ.ชานนท  พันธนิกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 

10. นพ.อุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

11. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

12. นพ.อิทธศัิกดิ์  เจริญทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

13. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพ่ิมเกียรติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 

14. นพ.พัฒนา  ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

15. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

16. นพ.วรุตม เกตุสิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

17. นพ.ลิต  แสงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย 

18. นพ.ทนง  คําศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 

19. นพ.คงทัช  สิงขรานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

20. นพ.อัครภูชิทย  ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

21. นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌ ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

22. นพ.สุเมธ  นิยกิจ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  

23. นพ.อมรรัตน  เทพากรณ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพศ.สรรพสิทธิประสงค 

24. นางสิริพร  วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

25. นางนภาพร จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

26. นางรําไพ  สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

27. นายระวี  แววศรี หัวหนากลุมงานนิติการ 

28. นางสาวอลิษา  สุพรรณ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 

29. นายวิชิต  พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
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30. นายบดินทร  บุญขันธ หัวหนากลุมงานบริการการแพทยฉุกเฉิน 

31. นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม หัวหนาศูนยความรวมมือระหวางประเทศฯ 

32. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์ หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

33. นางฉัฐฉวี  ใจแกว หัวหนาศูนยธรรมาภิบาล 

34. นายทนงศักดิ์  หลักเขต สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

35. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 

36. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 

37. นายไชยา  พรหมเกษ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 

38. นายธนายทุธ  ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

39. นางศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

40. นายณรงค  แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

41. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

42. นายสัมพันธ  กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 

43. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 

44. นายไพรชั  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

45. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

46. นายจิตร  ม่ังมี สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

47. นายมัธยม  สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 

48. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 

49. นายพีระพล  เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

50. นายชวน  จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 

51. นายอลงกต  ตังคะวนิช ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

52. นายชนะ  หอมจันทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 

53. นายเสถียร  ปวงสุข ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

54. นายวรวิทย  สอดศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

55. นายสรพงษ  ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

56. นายอุทยาน จันทรโสภา ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 

57. นายธนศักดิ์  ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 

58. นายวุฒิชัย  ลิมปทีปราการ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 

59. นายธีระยุทธ  เผากัณหา ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

60. นายประจักษ  สุพรหม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 

61. นายพรทวี  สุวรรณพรม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 

62. นายสุวิทยชัย  ทองกูล           ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

63. นางอุษณีย  เกิดมี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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64. นางดารณี  เผาผา              เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

65. นายปญญาวุธ  ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

66. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

67. นายรังสรรค ศรีลวน       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

68. นายชัยชาญ บุญคูณ            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

69. นางลําดวน  ศรีขาว  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

70. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

71. นายอดิศักดิ์  ชามาตย  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

72. นางดวงเดือน  จันทสุริยวิช เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

73. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

74. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

75. นายภูริภัทร  บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

76. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

77. นางสาวฑิฆัมพร พันธพินิจ     เภสชักรชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 

78. นายมรกต ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

79. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ     นักวิชาการสาธารณสุข                  โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

80. นางสาวอังศุมาลิน  นาคํา      นักวิชาการสาธารณสุข                       โรงพยาบาลตาลสุม 

81. วาท่ีร.ต.หญิงวีนารินทร  ดอกรักษ นักวิชาการสาธารณสุข                โรงพยาบาลดอนมดแดง 

82. นางสุรภารัชต  ทองหิน     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

83. นายนิติชัย  ทุมนันท     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                   โรงพยาบาลตระการพืชผล 

84. นางรัฎฎิกรษ  ศรสีมบูณณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

85. นางทิพยสุดา  มณีเนตร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

86. นางอรอุมา  พลเขต     เจาพนักงานธุรการ                   โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

87. นายวรพงศ  หงษทอง         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     โรงพยาบาลเขมราฐ 

88. นางสาวรินทรดารัตน สมมีชัย นักวิชาการสาธารณสุข                                          โรงพยาบาลนาตาล 

89. นางยมลภัทร  มะลิเลิศ     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ          โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

90. นายจิรศักดิ์  รักษมณี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                       โรงพยาบาลสําโรง 

91. นายกิติพงษ  มาพงษ     จพ.สาธารณสุข     โรงพยาบาลสิรินธร 

92. นางสาวปราณี  ชาววัง     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           โรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

93. นางมยุรี  อนุชาติ      นักวิชาการสาธารณสุข      โรงพยาบาลน้ําขุน 

94. นายกฤษณะ  บัวเขียว     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

95. นางสุคนธา  ไพเราะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

96. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     สสอ.มวงสามสิบ 

97. นางสาวพัชรี ภูธร      นักวิชาการสาธารณสุข        สสอ.ตาลสุม 
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98. นางสาวพิษธพร  เติมบุญ     นักวิชาการสาธารณสุข         สสอ.กุดขาวปุน 

99. นายระพินฤทธิ์  บรรทุปา     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                       สสอ.เขมราฐ 

100. นางสาวยุพา  กุลบุตร     นักวิชาการสาธารณสุข                                   สสอ.นาตาล 

101. วาท่ี ร.ท.อนุชา  โอษะคลัง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สสอ.วารินชําราบ 

102. นางอัมภา  นาหม่ืน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สสอ.วารินชําราบ 

103. นายชํานาญ  เหลากลม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                 สสอ.สิรินธร 

104. นางสาวจุฬาภรณ  จันทะคูณนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                    สสอ.ทุงศรีอุดม 

105. นางนิตยา  คณะพันธ     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           รพร.เดชอุดม 

106. นางวราภรณ  สมดี             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                 รพร.เดชอุดม 

107. นายอนุชา  แสงหิรัญ     นักวิชาการสาธารณสุข                    โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

108. นางวนิดา  อินทรโสม     ผอ.รพ.สต.หวัเรือ           รพ.สต.หัวเรือ  

109. นางสุพัตรา  อุทธา             นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                โรงพยาบาลเข่ืองใน 

110. นางพัชรา  เดชาวัตร     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                        โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

111. นางอุไร  สอนอาจ     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                      โรงพยาบาลตาลสุม 

112. นางสาวสุภาภรณ  พุฒผา     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    โรงพยาบาลตระการพืชผล 

113. นางจินตนา  พงษพิละ     จพ.ธุรการชํานาญงาน                 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

114. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินการบัญชีชํานาญงาน        โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

115. นายอานันท  สิงคิบุตร     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ            โรงพยาบาลเขมราฐ 

116. นายศิวะพรรณ  ญาณะพันธ  จพ.ธุรการชํานาญงาน                    โรงพยาบาลนาตาล 

117. นางอรทัย  มุสิกา      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ            โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

118. นายคมกริช  พิมพะกัน     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       โรงพยาบาลวารินชําราบ 

119. นายวิษณุ  จํารูญพงษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

120. นายพลังยุทธ  เลิศแลว     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          โรงพยาบาลโขงเจียม 

121. นายณรงคชยั  วรรณโคตร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             โรงพยาบาลสิรินธร 

122. นางธัญวลัย  ชวงชิง     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ             โรงพยาบาลสวางฯ 

123. นางชุติมันต  สูนนานนท     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ             โรงพยาบาลนาเยีย 

124. นางจิระนันทร  นาคํา          นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                       โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

125. นางพิชญสุกานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                            โรงพยาบาลน้ํายืน 

126. นายปวิชญา สารสิทธิ ์      นายชางเทคนิคชํานาญงาน                       โรงพยาบาลน้ําขุน 

127. นางราตรี  ชวยสุข      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          โรงพยาบาลตระการฯ 

128. นางมาลีวรรณ  พรานไพร      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   รพ.สต.หวยไผ 

129. นางสาวขนิษฐา  สุขเลิศ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

130. นางลําไย  บุตรศรี      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ              โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

131. นางพีรดาพัฒน พงษศิริ        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ               โรงพยาบาลดอนมดแดง 
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132. นางกัญญวรา  อุปนิสากร      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   โรงพยาบาลตระการพืชผล 

133. นางพัชรี  อมรสิน      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ            โรงพยาบาลนาตาล 

134. นางสาวนาคนอย  นนทวี      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ     โรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

135. นางสาวปยะนาถ  สารินทร    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ            โรงพยาบาลนาเยีย 

136. นางสาวพวงเพชร  สมสุข      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ       โรงพยาบาลนาจะหลวย 

137. นางอุทัยวรรณ  วิบลูกิจธนากร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                    รพร.เดชอุดม 

138. นางสาวปยะนันทร  บัวดก     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                    รพร.เดชอุดม 

139. นางรัตนาภรณ  ชิณพันธ      เภสชักรชํานาญการ     โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

140. พญ.นนทยา  ผูกพัน      แพทยชํานาญการพิเศษ       โรงพยาบาลวารินชําราบ 

141. นางอนัญญา  สองเมือง      เภสชักรปฏิบัติการ        โรงพยาบาลวารินชําราบ 

142. นายธนัฏชา  สองเมือง      เภสชักรปฏิบัติการ        โรงพยาบาลวารินชําราบ 

143. นางพิสมัย  สาริบุตร      รังสีการแพทยชํานาญการ    โรงพยาบาลตระการพืชผล 

144. นพ.มนตร ี แสนนา      นายแพทยชํานาญการ    โรงพยาบาลตระการพืชผล 

145. นายธีรวัฒน พิมพชาย      ผอ.รพ.สต.            รพ.สต.โนนนอย อ.วารินชําราบ 

146. นางสุทธยา  แสงรุง      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

147. นางสาวอรุณศรี  ผลเพ่ิม      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

148. นายประวิทย  สบืศรี      นายชางเทคนิคชํานาญงาน              สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

149. นางศุภวรรณ  เกตุอินทร  นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ    ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 10 

150. นางเปยทิพย  สีดํา นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ            ศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 

151. พญ.อมรรัตน  เทพากรณ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม        โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

152. นางสาวรําไพ  มาติวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  เทศบาลนครอุบลฯ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ    

1.1 ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลในวันนี้ 

1.2 ผวจ.อบใหความสําคัญการดําเนินงานประเด็น พชอ.(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ),  

ขอรองเรียนตางๆ ตองรีบดําเนินการตอบสนอง 

1.3 การลดภาวะโรครอน เนนการใชกลองโฟมลดโรครอน, การใชถุงผา, แทนการใชพลาสติก 

1.4 การแสดงออกในวันสําคัญ เชนวันชาติไทย ขอใหดูแลธงชาติ อยาใหขาด ชํารุด 

1.5 การเลือกตั้ง ป2562 ขอความรวมมือและกําชับใหขาราชการทุกคนวางตัวเปนกลาง 

1.6 แผนปฏิบัติการ ป 2562  ตองจัดทําใหแลวเสร็จ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
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3.1 สถานการณการเงินการคลัง  

  รายละเอียดตามไฟล : Present_ CFO_Aug.pdf 

ขอส่ังการ: ในการประชุมครั้งตอไปให รพร.เดชอุดม นําเสนอ ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน NI สูงสุด 

ในการประชุมวันนี้ ขอใหโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิราลงกรณ , โขงเจียม, นาเยีย นําเสนอสถานการณการเงิน

การคลัง 

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ สถานการณการเงินการคลัง  ติดลบ เนื่องจากสาเหตุ 

 1. การประมาณการรายรับ 

 2. การลงทุนท่ีอยูนอกแผน 

โรงพยาบาลโขงเจียม  สถานการณการเงินการคลัง  ติดลบ เนื่องจากสาเหตุ 

1. ลงบัญชีผิดหมวด 

2. การสงขอมูลรายงานเคลมคาใชจายบริการกลุมผูปวยใน 

3. ปรับเปลี่ยนเวลาในการใชเครื่องไฟฟา 

โรงพยาบาลนาเยีย ในการดําเนินงานประชุมปรับแผนการเงินการคลัง ไมไดนําเอาคาใชจาย 10% 20% บรรจุใน

แผนการเงินการคลัง 

ขอส่ังการ: 1. แผน Plan fin ป2562 นโยบายคือ ตองประมาณการคาใชจายใหพอดี และใชจายตามแผน 

             2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ/ประกันสุขภาพ ระดับจังหวัด ใหดําเนินการตรวจสอบรายละเอียด

โครงการท่ีเสนอจากระดับอําเภอ ตองมีบรรจุในแผนปฏิบัติการ ทุกครั้ง หากไมมีในแผน นพ.สสจ.

จะไมลงนามอนุมัติ 

3.2 ผลการดําเนินงาน TB ดูรายละเอียดตามไฟล : ผลการดําเนินงานวัณโรค.pdf 

3.3 ความกาวหนาในการเบิกจายงบฯคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) 
3.3.1 ผลการดําเนินงานคาเสื่อมตามบทเฉพาะกาล (ป 59ลงไป) 4 0ดูรายละเอียดตามไฟล : 01รายการคาเสื่อ 

บทเฉพาะกาล_อุบล_20 กันยายน61.xls 

3.3.2 ผลการดําเนินงานคาเสื่อม ป 60 ดูรายละเอียดตามไฟล : 02 รายการคาเสื่อม ป2561_อุบล_20 กันยายน

61.xls 

3.3.3 ผลการดําเนินงาน คาเสื่อม ป 61 ดูรายละเอียดตามไฟล : 031 รายการคาเสื่อม ป2561_อุบล_20 กันยายน

61.xls  

3.4 Best Practice : Oral_งานกระทรวง_2018.pdf 

  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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5.1 กลุมงานบริหาร  

งานการเงิน 

1.การสงงบทดลอง ระบบ GL 

1.1.1 การสงงบทดลองประจําเดือน สิงหาคม 2561 หนวยงานท่ียังไมสง / สงงบทดลองไมครบ 

Click เพ่ือดูรายละเอียด: Summary_สรุปสงงบ.xlsx 

โซน 1  

- แมขาย สงครบ   

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ 

- สสอ.    สงครบ 

โซน 2   

- แมขาย  สงครบ 

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ 

- สสอ.   สงครบ  

โซน 3  

- แมขาย สงครบ 

- ลูกขาย(รพ.สต)สงครบ/งบไมสัมพันธวารินชําราบ 

- สสอ. สงครบ                 

โซน 4  

- แมขาย สงครบ สงครบ 

- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ เดชอุดม 

- สสอ. สงครบ    

1.1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) (คิดคะแนน.xlsx ) ดูรายละเอียด : Score.xlsx 

รพช. แมขายคะแนนไมเต็ม 100 คะแนน มีจํานวน 1 แหง คือ... ดอนมดแดง 

- รพ.สต. ลูกขายท่ีคะแนนไมเต็ม 50 คะแนน มีจํานวน 6 แหง คือ... เข่ืองใน เขมราฐ โขงเจียม วารินชําราบ 

สวางวีระวงศ และเดชอุดม  

ขอเสนอแนะ  

1. ขอใหทุกเครือขายอําเภอ กําชับผูเก่ียวของสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี กอนสง

งบประจําเดือน และควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ท้ังกอนและ

หลังการบันทึกบัญชี 

2. Audit ผลการสงและตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ถาคะแนนไมผานในรายการใด ตองปรับปรุงแกไข ภายใน

วันท่ี 20 ของเดือนท่ีสงนั้น 

1.2.การปดบัญชี ป 2561 

ขอใหหนวยบริการทุกแหงเรงรัดการบันทึกบัญชี ปรับปรุงบัญชี ประจําเดือน กันยายน 2561 ภายในวันท่ี 15 

ตุลาคม 2561 
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2.งบทดลอง ระบบ GFMIS 

สรุปการนําสง  บช.11  จังหวัดอุบลราชธานี  (สรุปนําสงบช.11_610928.xls) ดูรายละเอียด: Report_สรุปนําสง 

บช. 610908.xls 

งบทดลองประจําเดือน  กันยายน  2560 – สิงหาคม 2561 สงครบทุกแหง 

ขอเสนอแนะ... 

ขอใหกํากับ  ติดตาม  การสง  บช.11 สําหรับหนวยบริการท่ียังไมนําสง ใหเรงดําเนินการ ประจําเดือน กันยายน 

2561 ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 เพ่ืองานการเงินฯ สสจ.  จะไดตรวจสอบและนําเขาระบบ  GFMIS ภายใน 

วันท่ี 20 ตุลาคม 2561 

3.การเฝาระวังการเงินการคลัง 

3.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือนสิงหาคม 2561มีผล

การประเมินดังนี้ ดูรายละเอียด: FAI61.xlsx 

3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนสิงหาคม 2561 ดูรายละเอียด: สถานะการเงิน.xlsx  

สถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับสิงหาคม 2561 เก่ียวกับเงินบํารุง

คงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหเครือขาย มีการประเมิน การเงินการคลัง

ตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง 

จากขอมูลเดือนสิงหาคม 2561 

พบวา.. กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 

โซน 3    วารินชําราบ          - 97.83   ลานบาท 

โซน 1     50 พรรษาฯ         - 60.80   ลานบาท 

โซน 3     โขงเจียม             -    8.13  ลานบาท 

โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ  เดชอุดมบุณฑริก นาจะหลวย  น้ํายืน และน้ําขุน 

โรงพยาบาลท่ีมีเจาหนี้การคา มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  

โซน 3   วารินชําราบ             125.27  ลานบาท 

โซน 1   ๕๐ พรรษาฯ            102.39  ลานบาท 

โซน 4    เดชอุดม                  75.33  ลานบาท 

โซน 2   ตระการพืชผล            53.23  ลานบาท 

เดือน กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 6  คือ    ทุงศรีอุดม   

                             โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 4  คือ   โขงเจียม  สําโรง 

                             โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 3  คือ    ๕๐พรรษา วารินชําราบ และพิบูลมังสาหาร 

เดือน สิงหาคม 2561    โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7  คือ    ๕๐ พรรษาฯ  

                             โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 6  คือ    ทุงศรีอุดม  

                             โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 4  คือ    โขงเจียม  สําโรง 
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ขอเสนอแนะ  

ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ท้ังดานรายไดและคาใชจาย เพ่ือหาสาเหตุรายการ ใดท่ี

ไมเปนไปตามแผน ตลอดจนการควบคุม กํากับอยางเขมงวด 

4.รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ เพ่ือดูรายละเอียด : สรุปลูกหนี้610925.xls 

สถานการณ เ ก่ียวกับลูกหนี้ เ งินยืมราการ ณ วันท่ี 25 กันยายน2561 เกินกําหนดชดใช เ งินยืม จํานวน

ท้ังสิ้น   8,623,678.00 บาท มีผูยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหนวยงานตางๆ ขอใหทานได กํากับ ติดตาม เรงรัดใหผูยืม 

สงหลักฐาน ชดใชเงินยืมโดยดวน 

5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

5.2.1 ขอมูลผูปวยในพระราชานุเคราะห 

ขอใหตรวจสอบรายงานผลการติดตามผูปวยในพระบรมราชานุเคราะห พระราชานุเคราะห และ

ผูดอยโอกาสในสังคม ประจําปงบประมาณ 2561 (ไดแก ขอมูลผูปวย ผลการรักษา การสงตอและ การ ชวยเหลือ 

ตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน) ทางระบบ Google Drive ของกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 เพ่ือเตรียมสรุปผลการติดตามผูปวยฯ ประจําปงบประมาณ 

2561 ใหผูบริหารทราบ และรายงานใหศูนยประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ และโครงการ 

เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงสาธารณสุข ทราบตอไป 

5.2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2562 เรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน เดือน ตุลาคม 2561 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

5.3.1 สถานการณโรคติดตอท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี  โรคไขเลือดออกและโรคไขหวัดใหญ ดูรายละเอียด : CD1 สถานการณ

โรคไขเลือดออกและไขหวัดใหญ 

5.3.2 ผลการดําเนินงานวัณโรค  ดูรายละเอียด :  ผลการดําเนินงานวัณโรค.pdf   

5.3.3 รอยละของประชากรหลัก ท่ีเขาถึงบริการปองกัน HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก  

ดูรายละเอียด :  CD33 รอยละของประชากรหลัก ท่ีเขาถึงบริการปองกัน HIV และโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก  
    

5.4 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย  ไมมีวาระการประชุม 
 

5.5 กลุมงานประกันสุขภาพ 

405.5.1 สรุป CMI ปงบประมาณ 2561 จําแนกรายเดือน รายรพ. ดูรายละเอียด40 : CMI ปงบประมาณ 2561.xlsx 

5.5.2 ขอมูลผูปวยใน ปงบประมาณ 2561 จําแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล 

1. ขอมูลผูปวยใน เขต 10 ปงบประมาณ 2561  รายละเอียดตามไฟล : IPท้ังหมด_เขต10.xlsx 

2. ขอมูลผูปวยใน จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2561   รายละเอียดตามไฟล : IPท้ังหมด_อุบล.xlsx 

5.5.3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2561 

ขอมูลสปสช. รอยละ 99.968 รายละเอียดตามไฟล: Coverage6108.pptx ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 

99.996 รายละเอียดตามไฟล: Coverage6108.xlsx 
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5.6 กลุมงานทันตสาธารณสุข 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธาน ี 

(ขอมูลจากระบบ Health Data Center : HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 20 กันยายน 2561) 

5.6.1 รอยละเด็ก 0-12 ป ฟนดีไมมีผุ ( cavity free) ไมนอยกวารอยละ 54 จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานรอยละ   

87.50 (ระดบัประเทศ รอยละ 81.97 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 รอยละ 85.40) รายละเอียดตามไฟล:  dent1เด็ก0-

12 ป cavity free.pdf  

5.6.2 รอยละหนวยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพชองปากท่ีมีคุณภาพผานเกณฑ ไมนอยกวารอยละ 60 ผลงาน รอยละ 

82.25  (ระดบัประเทศ รอยละ 63.62 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 รอยละ 84.43) อยูในระหวางดําเนินการบันทึกขอมูล

ในระบบ 43 แฟม รายละเอียดแยกรายอําเภอ รายละเอียดตามไฟล: dent2 หนวยบริการปฐมภูมิ20กันยายน.pdf    

5.6.3 รอยละประชาชนเขาถึงบริการทันตกรรม ไมนอยกวารอยละ 35 ผลงาน รอยละ 52.34 (ระดับประเทศ รอย

ละ 29.06 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 รอยละ 43.44) รายละเอียดตามไฟล:  dent3 ประชาชนเขาถึงบริการ ณ 20 

กันยายน.pdf 

5.6.4 แจงการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ประจําปงบประมาณ . 2562  

ตามท่ีจังหวัดอุบลราชธานีไดสงแผนปฏิบัติงาน พอ.สว. ให สํานักงาน  พอ.สว. พิจารณาอนุมัติ สํานักงาน พอ.สว.  

ไดอนุมัติ ตามเสนอดังนี้  

1.  งานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. จํานวน 20 ครั้ง  

2.  กิจกรรมรณรงค ผาตาตอกระจก (รพ.ตระการพืชผล,รพ.พิบูลมังสาหาร) 

3 .  แผนงานทันตสาธารณสุข ใน รร. ตชด.  

4.  งานฝกอบรม 

5.7 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ไมมีวาระการประชุม 

5.8  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : agenda Kobosor.pdf 

5.9 กลุมงานนิติการ     ไมมีวาระการประชุม 

5.10 7 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  7ไมมีวาระการประชุม 

5.11 5.11 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล     

5.11.1 การพัฒนาแหลงฝกและปฐมนิเทศ  รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล :  Sourse_แหลงฝกและปฐมนิเทศ .pdf 

5.11.2 สรุปผลการดําเนิน Happinometer รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล :  Happinometerป22561.pttx 

5.12. กลุมงานการแพทยฉุกเฉินและสาธารณภัย ไมมีวาระการประชุม  
 

5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร ไมมีวาระการประชุม 
 

5.14 กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  ไมมีวาระการประชุม 

 
 

  



11 

 
5.15 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต   

5.15.1 ผลการบําบัดรักษา ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ประจําเดือน สิงหาคม 2561รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 

Summaty_Drugs.pptx 

5.15.2 การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : Tobe.pptx 
 

5.16 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข  ไมมีวาระการประชุม  
 

5.17 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน ไมมีวาระการประชุม  
 

5.18 กลุมงานบริการสุขภาพ ไมมีวาระการประชุม  
 

5.19 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  

 

1.โครงการหมอชวนวิ่ง 

ความเปนมา  

ดวยปจจุบันการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังของประชาชน มีอุบัติการณเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก ทําให 

เกิดความไมสมดุลระหวางจํานวนคนไขและศักยภาพการรักษาของทุกโรงพยาบาล 

ในวาระครบรอบ ๕๐ ปแพทยสภา และเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก  แพทยสภาจึงได จัดโครงการหมอชวนวิ่ง โดยมีวัตถุประสงค  

1. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรทางการแพทยกับประชาชน  

2. สงเสริมใหบุคลากรทางการแพทยเปนตนแบบในการสรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย 

3. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองดวยการออกกําลังกายโดย การวิ่งหรือ

เดินท่ีถูกวิธี 

4. สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในดานการสรางเสริมสุขภาพ 

 กิจกรรม   ภาพรวมท้ังประเทศ แบงสายการวิ่งออกเปน 15 สาย  จะเริ่มการวิ่งจากจังหวัดชายขอบท่ัว

ประเทศ   โดยวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร (7000 กาว) เปนระยะทางจาก จังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป 

และสงตอไปเปนทอดๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตยท่ี 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 18.30 น. 

 ในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีท้ังหมด 5 สาย จังหวัดอุบลราชธานีเปนสายท่ี 5 ( NE 5 ) 

จะเริ่มตนวิ่งในวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2561 เวลา 06.00 น. จากดานชองเม็ก อําเภอสิรินธร มาท่ีอําเภอพิบูลฯ 

ผานจุดพัก อําเภอสวางวีระวงศ  วารินชําราบ  และท่ีทุงศรีเมือง  และเชาวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 วิ่งออกจาก 

ทุงศรีเมือง  มุงหนาไปอําเภอกันทรารมย เพ่ือสงไมคฑาใหจังหวัดศรีสะเกษตอไป   สําหรับรายละเอียด กําหนดการ

จะมีการแจงใหทราบภายหลัง 

           สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอประชาสัมพันธใหทุกทานทราบและรวมกิจกรรมดังกลาว  

โดยสามารถซ้ือเสื้อหมอชวนวิ่งไดจากกลุมงานสงเสริมสุขภาพ  ราคาตัวละ 200 บาท 
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2.โครงการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2561 

 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  มีนโยบายในการจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ 

ประจาํป 2561 โดยเนนความสมัครสมานสามัคคี รักใครกลมเกลียว มีความเปนพ่ีเปนนอง  และจัดการแขงขันใน

ลักษณะเรียบงาย  พอเพียง   

3.การออกกําลังกาย 

     เปนนโยบายสําคัญท่ีทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สงเสริมใหมีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย อยางนอย   

สัปดาหละ 3 วันในรูปแบบ เดิน  เดิน 10,000 กาว  การวิ่ง  การปน  หรือออกกําลังกายรูปแบบอ่ืนๆ เนนให

หนวยงาน ทุกระดับ มีกิจกรรมยืดเหยียดในชวงพักเบรกการประชุม  สัมมนา  อบรม  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  

จึงขอความรวมมือจากผูบริหารทุกทาน  

1. การแขงขันกีฬาโซน เดือนตุลาคม – พฤศจกิายน 2561 

2. ชิงชนะเลิศระหวางโซน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

3.  กีฬาจังหวัด วันท่ี 22 ธันวาคม 2561  

Sport Day  : สนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เจาภาพ 

Sport Night : หองประชุมไพพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  : โซน 2   เจาภาพ 

4  สีประจําโซน     

โซน 
สีประจําโซน  3 ปยอนหลัง 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2561 

โซน 1 สีเหลือง สีสม เขียว เขียว 

โซน 2 สีเขียว สีแดง สม ฟา 

โซน 3 สีสม สีเหลือง ฟา มวง 

โซน 4 สีฟา สีเขียว เหลือง แดง 

โซน 5 สีชมพู สีชมพู ชมพู ชมพู 

โซน 6 สีมวง สีฟา มวง เหลือง 

โซน 7 สีแดง สีมวง น้ําเงิน สม 

   

โซน หนวยงาน เจาภาพโซน 

1 

โรงพยาบาล / สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในพ้ืนท่ี

อําเภอ  6  อําเภอ คือเมืองอุบลฯ   มวงสามสิบ   เข่ืองใน   ดอนมดแดง   ตาลสุม   และ

เหลาเสือโกก 

เหลาเสือโกก 

2 

โรงพยาบาล / สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในพ้ืนท่ี

อําเภอ  6  อําเภอ คือตระการพืชผล   เขมราฐ   โพธิ์ไทร   กุดขาวปุน    

ศรีเมืองใหม  และนาตาล 

ศรีเมืองใหม   

 

3 
โรงพยาบาล / สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในพ้ืนท่ี

อําเภอ  7  อําเภอ คือพิบูลมังสาหาร  วารินชําราบ    สิรินธร   โขงเจียม   สําโรง    

วารินชําราบ     
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นาเยีย   และสวางวีระวงศ 

4 
โรงพยาบาล / สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในพ้ืนท่ี

อําเภอ  6  อําเภอ คือเดชอุดม   บุณฑริก   นาจะหลวย   น้ํายืน   ทุงศรีอุดม  และน้ําขุน 

นาจะหลวย    

 

5 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  และศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 รพ.พระศรี

มหาโพธิ์   

6 
  

ประกอบดวย 1 หนวยงาน คือ   โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 

รพ.สรรพสิทธิ

ประสงค 

7 

ประกอบดวย   11   หนวยงาน  คือ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี / สนง.ปองกัน

ควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี / ศูนยอนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี  /  ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยอุบลราชธานี /  สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี / 

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี / วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร / วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีสรรพสิทธิประสงค / สนง.เขตสุขภาพท่ี 10 อุบลราชธานี  /สหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  และ สปสช.เขต 10 

สนง.สสจ.อบ. 

3.3 ประเภทกีฬาท่ีจัดการแขงขัน  ประจําป 2561   ประกอบดวย  10 ประเภท  ดังนี้ 

  1. ฟุตบอลชาย    2. ฟุตซอล         ( ชาย / หญิง ) 

  3.. ตะกรอ        ( ชาย / หญิง )  4. บาสเกตบอล   ( ชาย / หญิง ) 

  5. วอลเลยบอล  ( ชาย / หญิง )  6. เปตอง          ( ชาย / หญิง / ผสม) 

  7. เทเบิลเทนนิส  ( ชาย / หญิง )  7. แบดมินตัน     ( ชาย / หญิง ) 

  9. กรีฑา           ( ชาย / หญิง / ผสม ) 10. กอลฟ         ( ชาย / หญิง ) 

กิจกรรม กอนพิธีเปด การแขงขันกีฬา 

โซน ส ี ขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร พิธีเปด – ปด 

1 เขียว - 06.30 น. กิจกรรมเดิน 

10,000กาว ระยะทาง  

7 ก.ม. 

- จํานวน โซนละ 200 คน

ข้ึนไป 

- ไมมีการประกวดขบวน

พาเหรด 

- มีกิจรรมในการเชียรอยาง

ตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มกิจกรรมถึง 

เวลา 12.00 น. 

 

- พิธีเปดนักกีฬารวมตัวกันท่ี

สนาม, วิ่งคบเพลิง, รอง

เพลงชาติ,เพลงกราวกีฬา  

- การออกกําลังกายยืด

เหยียด 

- การเตนบาสะโลป 

- แขงขันแตละประเภท 

2. ฟา 

3. มวง 

4. แดง 

5. ชมพู 

6. เหลือง 

7. สม 

***รายละเอียด กําหนดการ จะมีการประชุมผูรับผิดชอบงานกีฬาจากทุกโซนอีกครั้ง 

5.20 ศูนยธรรมาภิบาล คนดีศรีสาธารณสุข  องคกรคุณธรรมและเรื่องเลา  

รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล :Governance.pdf     

 

5.21 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   ไมมีวาระการประชุม 
   

5.22 กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  ไมมีวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
 

6.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาล  

ขอส่ังการ : 1. ใหมีการจัดประชุมกลุม ผูอํานวยการ เดือนละ 1-2 ครั้ง 

              2. บูรณาการแผนรวมกับสาธารณสุขอําเภอออกเย่ียม รพ.สต 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ   

6.2.1 แนะนําประธานกลุมสาธารณสุขอําเภอคนใหม นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

7.1 นพ.สสจ.อบ จัดทําแผนออกเยี่ยมพ้ืนท่ี เริ่มเดือนตุลาคม 2561 

7.2 วันท่ี 27 ตุลาคม 2561 เชิญชวนใชสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจังหวัดอุบลราชธานี 

7.3 ขอบคุณสหกรณออมทรัพยจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานมุฑิตาคารวะ  

จํานวน 50,000 บาท 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 

   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  

        (นางดารณี  เผาผา) 

       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

    ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  

       (นางสิริพร  วงศตรี) 

             หวัหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

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

                        (นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร)        

     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี             

                           ประธานการประชุม 

 

 

    

 

  


