
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี  10/2555 
วันท่ี  6 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางศิริวิทย   หล่ิมโตประเสริฐ   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางน้ําเพชร  ต้ังยิ่งยง  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายลําพูน  ฉวรัีกษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นพ.ศักดิ์ชัย  ธีระวัฒนสุข  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8. นางลัดดาวัลย  คุณวุฒิ  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
9. นางเกศรา  แสนศิริทวีสุข    แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี7 
10. นางจิรังกูร  ณฐัรังสี    แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7  
11. นางสิริพร  วงศตรี    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
12. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
13. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
14. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริฐ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
15. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
16. นางนภาพร  จนัทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
17. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
18. นายวิโรจน  เซมรัมย    หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
19. นางหรรษา  ช่ืนชูผล    หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
20. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ 
21. นายประเสริฐ  อุนคํา    หัวหนางานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 
22. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติการ 
23. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
24. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์    หัวหนางานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
25. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี    ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 
26. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
27. นพ.ดนยั  เจยีรกุล     ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
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28. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
29. นพ.ชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
30. นพ.อุดม   โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
31. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
32. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
33. นพ.ไพศาล แกวนพรัตน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
34. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
35. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
36. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
37. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ               ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

 เดชอุดม 
38. พญ.ปทมา  สงวนตระกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
39. นพ.นนทพงษ  ยศวิจติร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
40. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
41. นพ.พิสิษฐ  เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
42. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ นายแพทยเช่ียวชาญ รพร.เดชอุดม 
43. นพ.อัครภูชิต  ผลานันท นายแพทยปฏิบัติการ รพ.นาตาล 
44. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
45. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
46. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
47. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
48. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
49. นายธนายุทธ  ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
50. นายประกอบ  ศรศิริ    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
51. นายธานินทร  ไชยานกุูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
52. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
53. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
54. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
55. นายชูวิทย ธานี     สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
56. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
57. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
58. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
59. นายชวน  จนัทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
60. นายอุทัย  นิปจการสุนทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภออุบลราชธานี 
61. จาเอกถนอม  คะตะวงศ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
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62. นายชนะ  หอมจันทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
63. นายวิชิต  พุมจนัทร    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
64. นายพิทักษ  ทองทวน                นักจัดการงานท่ัวไป รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
65. นางพรทิพย สมวัน    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเข่ืองใน 
66. นางทองพรรณ  ภกัด ี    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลมวงสามสิบ 
67. นางอุไร  สอนอาจ    นกัจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลตาลสุม 
68. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
69. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
70. นายอานนัท  สิงคิบุตร    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
71. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
72. นายสันติ  ฝกทอง     นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลนาตาล 
73. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
74. นายเกรียงไกร  พื้นทอง    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
75. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
76. นายสากล สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยยี 
77. นายสมบัติ  มูลศรี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
78. นายเจริญศักดิ์  ศรีธัญรัตน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
79. นายปรีดา  สืบสิงห    นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รพ.วารินชําราบ 
80. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
81. นายจําลอง  ผองจิต    นักจัดการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลสําโรง 
82. นายเอกพจน  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร 
83. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
84. นางไพรสุรีย  บุญหอ    นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.บุณฑริก 
85. นายทวีศักดิ์  แพทยเพยีร    นักจัดการงานท่ัวไป   รพร.เดชอุดม 
86. นางจีระนนัท  นาคํา    นักจัดการงานท่ัวไป   รพ.ทุงศรีอุดม 
87. นายปรีชา  ทองมูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางดารณี  เผาผา  เจาพนกังานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นายปญญาวุธ ไพเราะ นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางสุชารัตน  ดวงแกว นักวเิคราะหนโยบายฯชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นายชัยชาญ  บุญคูณ          นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางสาวจินตนา  พรมลาย  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางอุษณยี    เกิดมี             นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางรัชนีพร  ปญญาศร      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุลนกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางวราภรณ  วิตตะ            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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97. นางธิดารัตน  บุญทรง       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางสาวฑิฆัมพร  พันธุพินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางสุภาภรณ  อุตมัง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นางพิชญาภา  ฮงทอง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นายกําแหง  สมสุข    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางกุลชาธนนัท  พลินรัชตธนะเดช นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
103. นางณภัทร  โอภาสวัฒนา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางจิรวัฒน  สุสิงห           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นางสาวอุทัย  สมบูรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
107. นายกิตติพศ  ดําบรรพ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
110. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
111. นางสาวจิรภร  วิลัยรัตน  นักวิชาการการเงินและบัญชี   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
112. นางเพ็ญพิไล  ซ่ือสัตย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
113. นายสมบัติ  ขัดโพธ์ิ  เจาพนกังานสาธารณสุขชํานาญงาน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
114. นายวิษณุ ศุภสร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
115. นายวิรัตน  พวงจันทร  เภสัชกรปฏิบัติการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
116. นางคําปาน ชูรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เหลาเสือโกก 
117. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สสอ.มวงสามสิบ 
118. นายภูริภัทร  บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
119. นางอุไร  สอนอาจ นักจัดการงานท่ัวไป    รพ.ตาลสุม 
120. ทพ.พฤนท  ศิริบูรณ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ   รพ.เข่ืองใน 
121. นางอัจฉรา  แชมชอย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.เข่ืองใน 
122. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.มวงสามสิบ 
123. นางคําปาน  ชูรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เหลาเสือโกก 
124. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ตาลสุม 
125. นายธนภัทร  วงษาหลา นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ดอนมดแดง 
126. นางสาวพัฒนพร  อุนวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.เข่ืองใน 
127. นายภูริภัทร  บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
128. นายวิระ  พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
129. นายสมภพ  จนัทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
130. นายสุพล  การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
131. นางบุษยา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
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132. นางสาวแพรพลิาส  ผองแผว   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 
133. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดขาวปุน 
134. นางลําใย  บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดขาวปุน 
135. นางยมลภัทร  คลังแกว นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
136. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ 
137. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.วารินชําราบ 
138. นายกีรติ  เสริมศรี             จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน    สสอ.พิบูลมังสาหาร 
139. นางดวงจิตร  กอมะณ ี นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาเยีย 
140. นางอมรวรรณ  บัวขจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สวางฯ 
141. นายณัฐพล  ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สําโรง 
142. นายจิระศักดิ์  รักษมณ ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สําโรง 
143. นายชํานาญ  เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร 
144. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.โขงเจียม 
145. นายตรองทรัพย  สายกนก นกัวิชาการสาธารณสุข   รพ.โขงเจียม 
146. นายวิษณุ  จํารูญพงษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร 
147. นางสาวประภาพร  วะรงค นกัวิชาการสาธารณสุข   รพ.ทุงศรีอุดม 
148. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน 
149. นายบุญสง  เอ้ือวิบูลยกุล  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.นาจะหลวย 
150. นายพรทวี  สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เดชอุดม 
151. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุงศรีอุดม 
152. นายพิทักษ  บุญโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.น้ํายืน 
153. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต  นักวิชาการสาธารณสุข                         สสอ.น้ําขุน 
154. นายอาณติั  บัวขาว จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน  สสอ.บุณฑริก 
155. นายนนฤสรณ  กลางบุรัมย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพร.เดชอุดม 
156. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.เขมราฐ 
157. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.นาตาล 
158. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รพ.นาตาล 
159. นางสาวรัตชพร  กาละปตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.เขมราฐ 
160. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม 
161. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม 
162. นายวิษณุ  รุงเรือง     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.ตระการพืชผล 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

 
          1.การปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุมประจําเดือนใหม โดยปรับเปล่ียนรูปแบบเปนการประชุมรวมกันท้ัง
คณะกรรมการวางแผนและประเมิน(กวป.)และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขพื้นท่ี(คปสพ.) โดยเร่ิมประชุม
ต้ังแตเวลา 09.00 น.เปนตนไป ใหใชรูปแบบนี้จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 
         2.นโยบายรัฐมนตรี 
 เร่ืองเรงดวนไดแก เร่ืองประกันสุขภาพ, ยาเสพติด, ภาคใต, ประเทศเพ่ือนบาน 
  ดานความม่ันคง ไดแก โครงการพระราชกําหนด  สาธารณภยั  แรงงานตางดาว 
 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต ไดแก การลงทุนดานสุขภาพ ผลิตบุคลากร อสม. กลุมวัย ผูพิการ ออก
กําลังกาย  Medical Hub 
   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา  

  3.1  สถานการณการเงินการคลัง (รายละเอียดตาม file ท่ีแนบชื่อ Conclud_CFO_ssjubon) 
  3.2  หมูบานจดัการสุขภาพ  เนนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ  
  3.3  ผูปวยเร้ือรัง ใชขบวนการ นสค.เปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
  3.4  การดําเนนิงานลดความเหล่ือมลํ้า   3 กองทุน(ขาราชการ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม) ทาง
รัฐบาลจะเพ่ิมสิทธิประโยชนในการเขาถึงบริการโดยไมตองถามสิทธ์ิ ซ่ึงเดิมเนนเร่ืองอุบัติเหตุ  
  3.5  PMQA ควรลงพื้นท่ีดูการดําเนินงานจริงในพ้ืนท่ี 
  3.6  การจัดซ้ือจัดจาง  ตองมาวางรูปแบบในการดําเนินงานวาแตละข้ันตอนจะดําเนินการอยางไร 
เนนการตรวจสอบท่ีชัดเจน ซ่ึงในปนี้ ผูวาราชการจังหวดัมอบอํานาจเรื่องพัสดุใหนายอําเภอ ไมรวมถึงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ 
     

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 

1.สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 อุบลราชธาน ี

  นําเสนอโรคคอตีบ 
2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 อุบลราชธานี 
   นําเสนอการตรวจ AFB วิธี LAMP Test 
3. ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
  นโยบายกรมอนามัย ป 2556 
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4.ศูนยวศิวกรรมการแพทยท่ี 5 อุบลราชธานี 
  นโยบายการดาํเนินงานในปงบประมาณ 2556  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 
  

 1.กลุมงานบริหาร 
KPI 6.3 ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการดานการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ  
1.การเฝาระวังการเงินการคลัง 
     1. แจงผลการดําเนินการตาม FAI ของโรงพยาบาล ปงบประมาณ 2555 จากการดําเนินงานดานการเงินการคลัง 
ตามตัวช้ีวดัตรวจราชการ ตามเกณฑ FAI มีผลการประเมินตามเกณฑ (ขอมูล ณ 31 สิงหาคม 2555) ดานตางๆ ดังนี้ 
       1.1 การพัฒนาระควบคุมภายในตามมาตรฐานระบบราชการ ปญหาหลักตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
เปนกรอบขับเคล่ือนใหทุกจงัหวัดดําเนนิการในทุกประเด็นใหเปนไปในทิศทางการแกปญหาระดับประเทศ 
ประกอบดวย 

1.1.1 ดานควบคุมภายใน  
1.  การจัดการความเส่ียงดานการบริหารแผนรายรับ-รายจาย 

     2.  การจัดการความเส่ียงดานการบริหารคลังวัสดุและเวชภณัฑ 
              3.   การจัดการความเส่ียงดานงบลงทุน  

 
จากการตรวจสอบการควบคุมภายในหนวยงานในปงบประมาณ 2555 พบวามีงบลงทุน (คาเส่ือม) ท่ีไดรับจดัสรร คาง
ไม   ดําเนนิการกอหนี้ผูกพนัตามรายการท่ีไดรับจัดสรร   และรพช.นําเงินงบลงทุน(คาเส่ือม)ไปจายเปน          
คาใชจายอ่ืน ซ่ึงผิดระเบียบฯในการใชจายงบประมาณงบลงทุน  ขาดการกํากับ ติดตาม อยางจริงจัง   การควบคุมท่ีมี
อยูยังไมเพียงพอ และหนวยงานไดกําหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน สอดคลองกับความเส่ียงท่ียังเหลืออยูแต

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จตามระบบการควบคุมภายใน (IC) 
ระดับความสําเร็จของการใหคะแนน แบงเปน 5 ระดับ ดงันี้ 

๑ มีคณะทํางานหรือกรรมการระบบการควบคุมภายในพิจารณาความเส่ียงและประเด็น
พัฒนาระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน 

๒ การกําหนดกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรมและวัตถุประสงคของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรมนั้นๆ ชัดเจนและสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ 

๓ มีกระบวนการพิจารณาระดับความเส่ียงวาเพียงพอ ยอมรับความเส่ียงได หรือเปนความ
เส่ียงท่ีอยูในระดับยอมรับไมไดตองจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๔ มีการกําหนดวธีิการปรับปรุงการควบคุมภายใน สอดคลองตามความเส่ียงท่ียังเหลืออยู 
และรายงานติดตามความกาวหนาทุกไตรมาส 

๕ มีผลงานหรือหลักฐานเชิงประจักษถึงความสําเร็จหรือเปนท่ียอมรับ (ตามท่ีกําหนดไวใน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปอ.๓)หรือรายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.๒) 
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ผลการควบคุมยังไมเปนท่ีประจักษถึงความสําเร็จหรือเปนท่ียอมรับ ตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (ปย. 
2) ท่ีหนวยงานไดสงรายงานผลการควบคุมมายังสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี เม่ือส้ินปงบประมาณ 
2555 เพื่อทราบ 
       1.2 การตรวจสอบคุณภาพบัญชีเกณฑคงคางหนวยบริการ จากการ Audit ขอมูลจากโปรแกรมทาง Web กลุม
ประกันสุขภาพ สป. ขอมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 พบวา รพช.ท่ีไมผานเกณฑ จํานวน 5   แหงไดแก รพ.วารินฯโขง
เจียม ดอนมดแดง บุญฑริกและนาตาล(ตารางคุณภาพคะแนนบัญชี)ดงันั้น จังหวัดมีมาตรการแกไขและต้ังเปามาย ป 
2556 ใหมีคุณภาพบัญชีคะแนนผานทุกแหง กําหนดใหมีการติดตาม กาํกับ การตรวจสอบคุณภาพรายงานงบทดลอง 
โดยกําหนดให 
           1.2.1 ใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานบัญชีของหนวยบริการและเครือขาย 
           1.2.2 ใหเครือขายมีการประชุมสอบทานรายงานการเงินประจําเดือนกอนสงทุกเดือน 
           1.2.3 จงัหวัดมีการประชุมสอบทานรายงานการเงินรายไตรมาส 
           1.2.4 จังหวัดและโรงพยาบาลมีการตรวจสอบคุณภาพบัญชีตามเกณฑ และมีการแกไขภายในวันท่ี 20 ของทุก
เดือน    
           1.2.5 ใหโรงพยาบาลรายงานเงินคงเหลือประจําวัน(แบบ 407)ประจําวันศุกร โดยสงผานทาง Electronic ท่ี
กําหนด   ภายในวนัจันทรถัดไป      
      1.3 การบริหารการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ จากขอมูล ณ 31 สิงหาคม 2555 รพ.มีผลการประเมินไมผาน
เกณฑดัชนีช้ีวดั ตามระดับความรุนแรง 7 ระดบั(ตารางประเมิน FAI)  มีโรงพยาบาลท่ีมีระดับ 7  จํานวน 16  แหง 
ระดับ 6  จํานวน 2 แหง คือ รพ.ดอนมดแดง ,รพ.น้ํายืน ระดับ 4 จํานวน 1 แหง คือ รพ.บุญทริก ระดับ 3 จํานวน 1 
แหง คือ รพ.นาจะหลวย และระดับ 1 จํานวน 1 แหง คือ รพ.เข่ืองใน สวน รพศ. ระดับ ปกติ ซ่ึงเปนปญหาท่ีจะตอง
แกไขในป 2556 ดังนั้น จังหวัดจึงมีมาตรการแกไข และต้ังเปาหมายการบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาล ใหมีดัชน ี
FAI ลดลง 1 ระดับ เปนอยางนอย โดยมีการดําเนินการ ดงันี้ 
              1.3.1 โรงพยาบาลมีการกํากับการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง 
              1.3.2 โรงพยาบาลมีการวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังและมีการประชุมทุกเดือน 
              1.3.3โรงพยาบาลมีการรายงานผลการใชจายเงินตามแผนการเงินการคลังรายเดือนผานแบบรายงานท่ีกําหนด
(ตาราง CFO) 
              1.3.4 จังหวดักําหนดใหกรณีการจางลูกจางช่ัวคราวรายใหมตองผานการอนมัุติจาก นพ.สสจ.กอน 
              1.3.5 จังหวดักําหนดใหมีการควบคุมคาใชจายดาน Lab โดยการซ้ือรวม 
2. การสงงบทดลองประจําเดือน กันยายน 2555     ขอใหทุกหนวยงานดําเนนิการ ดงันี้ 
 1. ปรับปรุงรายการ และนําสงงบทดลองภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555  
      2. เม่ือนําสงงบงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2555 แลวขอใหปดบัญชี และดาวนโหลดโปรแกรมขอมูล 
GL56 และผังบัญชี กรอบการบันทึกบัญชี ท่ี web:\\hfo56.cfo.in.th  
 3. การนําสงงบทดลองปงบประมาณ 2556 จะแจงใหทราบอีกคร้ัง 
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KPI 6.4 รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม 
              การเบิกจายเงินงบประมาณ 2555 งบ Non Uc 
ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลฯไดรับจัดสรรงบประมาณป 2555 งบ Non Uc ตามผลผลิต ตางๆ กลุมงานฯ
ขอสรุปผลการเบิกจายงบประมาณ ภาพรวมและงบลงทุน เทียบตามเปาหมายท่ีกาํหนด ดังนี ้
 
ไตรมาส งบภาพรวม งบลงทุน หมายเหตุ 

เปาหมาย% ผลงาน% หมายเหตุ เปาหมาย% ผลงาน% 
1 
2 
3 
4 

20 
42 
67 
93 

14 
18 
67 
93 
 

ไมผาน 
ไมผาน 
ผาน 
ผาน 

10 
23 
42 
72 
 

0 
4 
66 
89 
 

ไมผาน 
ไมผาน 
ผาน 
ผาน 

จากขอมูล ป 2555 การใชจายงบประมาณ ไมเปนไปตามไตรมาส  การใชจายจะเรงชวงไตรมาสสุดทาย มีความเส่ียง
เร่ืองการเบิกเงินไมทันปงบประมาณ และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติไมไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามระเบียบ
สงผลใหเงินท่ีเบิกจะจาย/โอนใหหนวยงานยอยและผูรับเงินลาชา ดงันั้น จังหวดัไดกําหนดมาตรการแกไข  และ
ต้ังเปาหมายการใชจายงบประมาณ ป 2556 ใหเปนไปตามไตรมาสท่ีกําหนด โดยการดาํเนินการดังนี้ 
          1. ใหกลุมงานยุทธศาสตร สสจ.เปนCenter  
          2. จังหวดักําหนด Flowchartการเบิกจายเงินงบประมาณ มีกลุมงานท่ีเกีย่วของ คือ ยุทธ การเงินและกลุมงาน
เจาของกิจกรรม  
          3. มีการควบคุม กํากับ รายงานผลการใชจาย ตามแบบรายงานท่ี กําหนด (แบบ ง.302) รายเดือน รายไตรมาส 
          4. มีการควบคุมการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
          5. กรณหีนวยงานยอย(สสอ.รพช.)ท่ีอาจไดรับจัดสรรงบประมาณงบ Non Uc ใหมีการควบคุมการเบิกจายราย
รายการ ระหวาง ยุทธ, การเงิน, หนวยงานยอย มีการสอบทานยอดระหวางกันรายเดือน 
 KPI 6.6 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานควบคุมภายในตาม   ระเบียบฯ  คตง. 2544  

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จตามระบบการควบคุมภายใน 
ระดับความสําเร็จของการใหคะแนน แบงเปน 5 ระดับ ดงันี้ 

๑ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ของหนวยงาน 
๒ ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน   การควบคุมภายใน

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
๓ มีการนําระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไปสูการปฏิบัติ 
๔ การจัดทํารายงานระดับองคกร แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ  ปอ.3 กรณหีนวยงานยอย 

แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนด 
๕ มีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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แนวทางการดาํเนินงานในปงบประมาณ 2556  
ใหทุกหนวยแจงรายช่ือเพื่อแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในระดับหนวยงาน และแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในระดบัอําเภอ เพื่อตรวจสอบการควบคุมภายในท่ีมีอยูวาเพียงพอเหมาะสมหรือไมและรายงานให
จังหวดัทราบ ทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

การควบคุมภายใน ในปงบประมาณ 2555 ท่ีพบวาการควบคุมท่ีมีอยูไมเพียงพอ ตองปรับปรุงการควบคุมให
เพียงพอและเหมาะสม ดังนี ้

1. การจายชําระหนี้ไมตรงตัว    ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ สวนท่ี ๓วิธีปฏิบัติในการจายเงิน 
ขอ ๔๘ การเขียนเช็คส่ังจายเงินใหปฏิบัติดงันี้ 
(๑) การจายเงินใหแกเจาหนีห้รือผูมีสิทธิรับเงิน ในกรณซ้ืีอทรัพยสิน จางทําของ หรือเชาทรัพยสิน ให
ออกเช็คส่ังจายในนามของเจาหนีห้รือผูมีสิทธิรับเงิน โดยขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออกและขีดครอมดวย 

2. การกอหนี้ผูกพัน การจดัซ้ือ/จัดจาง ไมถูกตองตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแกไขเพ่ิมเติม (ทบทวนการใชมาตรการ 9 ขอ) 

3. การรายงานเงินคงเหลือประจําวันแกหัวหนาหนวยงานเพื่อทราบ ตามระเบียบ 
การเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ สวนท่ี ๓ การเก็บรักษาเงิน 
ขอ ๘๘ ใหกองคลังหรือสวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค แลวแตกรณ ี จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจาํวัน
เปนประจําทุกวันในกรณีท่ีวนัใดไมมีรายการรับจายเงิน จะไมทํารายงานเงินคงเหลือประจําวนัสําหรับวันนั้นก็ได แต
ใหหมายเหตุไวในรายงานเงินคงเหลือประจําวันท่ีมีการรับจายเงินของวนัถัดไปดวยรายงานเงินคงเหลือประจําวันให
เปนไปตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
ขอ ๘๙ เม่ือส้ินเวลารับจายเงินใหเจาหนาท่ีการเงินนําเงินท่ีจะเก็บรักษา และรายงานเงินคงเหลือประจําวนั สงมอบให
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงินรวมกนัตรวจสอบ 
ปญหาเรงดวนท่ีตองแกไข 
         1. ปญหาเร่ืองเงินยืมคางนาน โดยเฉพาะ เงินยืมงบประมาณ งบ ไทยเขมแข็ง (งบ รพ.สต. ) 
 ป 2554และ 2555  สืบเนื่องจาก สสอ.ไดวางฏีกาเงินยืมเพื่อเปนคาใชจายในการดาํเนินงานตามโครงการตางๆ ของ 
รพ.สต.   จังหวัดยังไมไดรับหลักฐานเพือ่ชดใชเงินยืม สงผลทําใหเปนการปฏิบัติผิดระเบียบ ค.ต.ง.วาดวยการยืมเงิน
ราชการ มีโทษ ท้ังผูยืมและผูใหยืม ดังนัน้ จึงขอให ตรวจสอบ ติดตาม กําชับใหผูยืมและผูเกีย่วของสงหลักฐานชดใช
เงินยืม ท้ังป 2554และ 2555 ใหเสร็จโดยเร็ว  รายละเอียดสัญญายืม ผูยืม จํานวนเงิน ฏีกา  ตางๆ งานการเงินจะไดแจง
ใหทราบเปนลายลักษณอักษรตอไป 
          2. ปญหาเร่ืองการเบิกเงินงบประมาณป 2555 กรณีวางฏีกาสัปดาหสุดทายกอนส้ินปงบประมาณ กรณีเอกสาร
สงเบิกยังไมเรียบรอย สืบเนือ่งจากการเบิกงบประมาณปลายป โดยเฉพาะงบตามนโยบายเชน งบ สส. งบเยียวยา งบ
ชดเชยคาจางช่ัวคราว 700 บาท อ่ืนๆ ยังมีปญหา เอกสารยังไมถูกตองตามระเบียบพสัดุ (กรณี PO) ผูมีอํานาจยังไมลง
นาม  ขอใหเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของของสสอ.รพช. ติดตอขอรับฏีกา 350 พรอมหลักฐาน  เพื่อไปดําเนินการใหถูกตอง
ภายใน 15 พฤศจิกายน 2555 
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งานการเจาหนาท่ี 
1.การระงับการจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)   ต้ังแตวนัท่ี   1  ฤศจิกายน  2555   จํานวน  26  สาย
งาน 
 ตามหนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0201.032/ว 753  ลงวันท่ี 30 ตุลาคม  2555  ไดแจง
การระงับการใชตําแหนงวางของขาราชการและการระงับการจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง)  
จํานวน 26 สายงาน  สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุขไดขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม  และทางสํานักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ไดสงเร่ืองคืนใหกระทรวงสาธารณสุขทบทวนตําแหนงขาราชการที่เหมาะสมกับภาระงานของ
กระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจากการเพ่ิมตําแหนงขาราชการมีผลกระทบกับภาระงบประมาณ  ประกอบกับ
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ(คปร.)  ใหรายงานจํานวนตําแหนงวางท่ีเหลือท้ังหมด 
เพื่อทราบพรอมแผนการบริหารจัดการตําแหนงท่ีมีประสิทธิภาพใหสอดคลองกับภาระงานและบริบทของพื้นท่ี  และ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ ก.พ.ในการกําหนดตําแหนงใหม  ดังนั้น สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จึงไดระงับการใชตําแหนงวางทุกกรณแีละการจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)  จํานวน  26  สาย
งาน  ท้ังนี้ ต้ังแตวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป  
 ดังนั้น  สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จึงขอแจงใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัอุบลราชธานี  ระงับการจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)จํานวน 26 สายงาน  ต้ังแตวันท่ี 1 
พฤศจิกายน  2555  เปนตนไป   ตามลําดับดังนี ้

1. แพทย 
2. ทันตแพทย 
3. เภสัชกร 
4. พยาบาลวิชาชีพ 
5. นักเทคนิคการแพทย 
6. นักกายภาพบําบัด 
7. นักรังสีการแพทย 
8. นักกจิกรรมบําบัด 
9. นักจิตวิทยาคลินิก 
10. นักเวชศาสตรส่ือความหมาย 
11. นักเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก 
12. นักการแพทยแผนไทย 
13. นักวิชาการสาธารณสุข 
14. นักฟสิกสรังสี 
15. นักโภชนาการ/นักกําหนดอาหาร 
16. นักวิทยาศาสตรการแพทย 
17. นักสังคมสงเคราะห 
18. นักวิชาการทันตสาธารณสุข 
19. นักกายอุปกรณ 
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20. นักวิชาการอาหารและยา 
21. นักวิชาการศึกษาพิเศษ 
22. จพ.ทันตสาธารณสุข 
23. จพ.เภสัชกรรม 
24. จพ.สาธารณสุข 
25. จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 
26. จพ.รังสีการแพทย 

 
2. กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 2.1สรุปแผนการเงินการคลัง ปงบประมาณ 2556  
 2.2 คําของบประมาณ 2557 

   2.3 แนวทางการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ปงบประมาณ 2556 
  2.4 แนวทางการดําเนินงานหมูบานจดัการสุขภาพ ปงบประมาณ 2556, เหลาเสือโกก Model 

 

3.กลุมงานควบคุมโรค 
3.1 รายงานสถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจํา ตุลาคม 
3.2  สรุปผลการดําเนินงานวณัโรค เดือน ตุลาคม   2555   
- ผูปวยข้ึนทะเบียนรายใหม  70  ราย  มีการ Admit  ท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑ รอยละ 96  การใหคําปรึกษา 

เพื่อตรวจเอดสโดยสมัครใจ (VCT)  รอยละ 100 ปญหาคือการเยี่ยมบานตํ่ากวาเกณฑ รอยละ 63  
Conversion rate   รอยละ 81 Success rate  รอบ 7 เดือน  รอยละ 97 ผลงานสะสมรอยละ 93 

 

4.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

                4.1 การแขงขันกฬีาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป 2555 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี กําหนดจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขประจําป โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหบุคลากรทางสาธารณสุขเปนตัวอยางท่ีด ีในการสรางสุขภาพ ดวยการออกกําลังกายและเลนกีฬา ตลอดจน
สรางความสามัคคีในหมูคณะ  โดยกําหนด วันชิงชนะเลิศ ในวนัท่ี 22 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนกฬีาจังหวัด
อุบลราชธานี  

 

5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 

                5.1 ผลการดําเนินงานผาตัดตอกระจก จังหวัดอุบลราชธานี ป 2554-2555 
 
6. กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

               6.1 กลุมงานคุมครองฯ จะจัดการตออายุใบอนญุาตประกอบธุรกิจรานยา และสถานพยาบาลทุกประเภท 
จังหวดัอุบลราชธานี ประจําป  2555 สัญจร ไมมีวาระการประชุม 
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               6.2 ขอใหโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ดังตอไปนี ้เรงดําเนินการตรวจสถานพยาบาล และ
สงผลตรวจภายใน วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 เพื่อใชเปนขอมูลพิจารณาตออายใุบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ประจําป 2555 
                6.3 ขอใหโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ดังตอไปนี ้เรงดําเนินการตรวจสถานท่ีผลิต/นําเขา
อาหารเพื่อประกอบการตออายุใบอนุญาต ประจําป 2555  
                      อ.เมือง                จํานวน 5 แหง  
                      อ.วารินชําราบ     จํานวน 5 แหง  
                      อ.สิรินธร             จํานวน 3 แหง  
                      อ.นาเยยี               จํานวน 2 แหง 

 

7. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน  
 

                ไมมีวาระการประชุม 
 
 8. กลุมงานประกันสุขภาพ 
               8.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกันยายน  2555  
                     ขอมูล สปสช.รอยละ 99.94  ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.99  
               8.2 การดําเนนิการแกไขปญหาการถูกหนวยบริการตางจังหวดั ดึงขอมูลUC จากม.อุบลฯ 
- สสจ.อุบลฯสงขอมูลรายบุคคลให ม.อุบลฯ ดําเนินการแจง ใหนักศึกษา ท่ีถูกดึงสิทธิทราบ (ขณะนี้นักศึกษาอยู
ในชวงปดเทอม) และจะดําเนินการลงทะเบียนUC รายกลุมเพื่อดึงขอมูลกลับตอไป 
               8.3 สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ขอความรวมมือสํารวจ และแจงรายช่ือหนวยบริการ  
ท่ีมีความพรอม ตามคุณสมบัติเกณฑการประเมินเครือขายเขารวม การพัฒนาคุณภาพ เครือขายบริการ กลุมโรค ท่ีมี
อัตราการตายสูงและกลุมโรคท่ีมีปญหาในพื้นท่ี ปงบ 2555 ไดแก... 
1. เครือขายโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ  
2. เครือขายโรคมะเร็ง  
3. เครือขายโรคหลอดเลือดสมอง  
4. เครือขายบริการทารกแรกเกิด  
5. เครือขายการดูแลผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะ  
6. เครือขายการดูแลแบบประคับประคอง  
 
***ขอใหแจงการเขารวมโครงการที่กลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ภายในวันท่ี 
8 พฤศจิกายน 2555 รายละเอียดเกณฑ 

              8.4  แจงหลักเกณฑการขอรับคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปงบประมาณ 2556      ตามประกาศ
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑ การดําเนนิงาน และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพ  ปงบประมาณ 2556  โดยมีผลบังคับใช ต้ังแตวนัท่ี 1 ตุลาคม  2555 เพื่อใหการบริหารกองทุน ป 2555  มี
ประสิทธิภาพ และหนวย บริการไดรับการชดเชยคาใชจายไดอยางรวดเร็ว      จึงขอใหหนวยบริการสงขอมูลการ
ขอรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขมายัง สปสช.ภายในวันท่ี  31 ตุลาคม 2555  สปสช.จะพิจารณาจายชดเชยให
เสร็จส้ินภายใน วันท่ี  31  ธันวาคม  2555  
                หากยังไมเคยสงขอมูลเขามา  หนวยบริการยังคงสามารถสงขอมูล  ทางโปรแกรม e-Claim หรือโปรแกรม 
NHSO จนถึงวันท่ี 30 กันยายน  2556 และขอมูลท่ีสงหลัง วันดังกลาวจะถือวาหนวยบริการไมประสงคขอรับ
คาใชจาย ตามมาตรการวินยัการเงิน การคลัง 
                8.5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี      จัดประชุมช้ีแจงการบริหารงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ป 2556 ใหกับผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ โรงพยาบาลแหงละ 3 คน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แหงละ 
2 คน และ ผอ.รพ.สต.ทุกแหง ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน  2555  ณ โรงแรมลายทอง 
                8.6 การจัดสรรงบตามเกณฑคุณภาพของหนวยบริการรับสงตอป 2555 

9. กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
              9.1  ขอแสดงความยินดี กับ นายศักดิ์ดา ยุตวรรณ อสม.ดีเดนระดับเขต 13 ประจําป 2555 สาขาการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ไดรับรางวัลโลเกียรติ คุณอาสาสมัคร ดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555 เนื่องในวัน
สังคมสงเคราะหแหงชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจําป 2555  
              9.2  แจงการจดัสรรงบประมาณดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เช่ียวชาญอนามัย แมและเด็ก จังหวัด
อุบลราชธานี ประจําป 2555 จังหวดัดําเนินการโอนใหอําเภอดําเนินการ ในระดบัพื้นท่ี  
              9.3 นักสุขภาพครอบครัว (นสค.)  
              9.4  Ontop payment 
 

10. กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 

      10.1 สรุปความกาวหนาการพัฒนาคุณภาพ PMQA เดือน ตุลาคม  2555   
จังหวดัอุบลราชธานีโดยสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค รวมเตรียม
ความพรอมกบัสํานักงานก.พ.ร. เพื่อสงขอรับรางวัล United Nations public Service Awards ประจําป คศ. 2013 โดย
สงผลงาน ไดแก 
1. คุณสมใจ  ลือวิเศษไพบูลย  นักกายภาพบําบัดเช่ียวชาญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
  เร่ือง  การพัฒนาระบบสงกลับ  รับคืน  และฟนฟผููปวยและคนพิการ  ไดรับรางวัล  
ประเภทบูรณาการที่เปนเลิศ ดีเดน ประดับประเทศ ป 2555  
2. คุณปรีชา  วชัิย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาแวง  อําเภอเขมราฐ  เร่ือง  กายอุปกรณประดิษฐเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน  ประเภทรางวัล นวัตกรรมการให  
บริการดีเดน ระดับประเทศ ป ๒๕๕๔  
3.  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเปดรับสมัครแพทยประจําบาน รอบท่ี 2 ใหแกแพทยผูสนใจ ในวนัท่ี  7 
ตุลาคม 2555  โดยใหสมัครทางระบบ Internet ท่ี   www.mop.go.th    
              10.2  สํานักงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคกรมหาชน) (สรพ.) กําหนดตรวจเยีย่ม 
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โรงพยาบาล กดุขาวปุนวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงโรงพยาบาล กุดขาวปุน เปนตัวแทนโรงพยาบาล ท่ีอยูในบันได
ข้ันท่ี 2 ในการรับการสุมประเมิน 
           10.3 ขอใหสสอ.,รพช,ทุกแหงรวบรวมขอมูลผูยื่นแสดงความจํานงเพื่อลาศึกษาหรือฝกอบรม 
ภายในประเทศประจําปงบประมาณ  2556 สงกลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 (อางถึง
หนังสือท่ี อบ 0027.006/ว7826 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2555) โดยผานการพจิารณาจากผูบังคับบัญชาช้ันตน และตรงตาม
แผนพัฒนาตนเอง รายบุคคล และสอดคลองกับแผนพัฒนาองคกร     
               10.4 สบช.ประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปการศึกษา 2556 
ระบบรับตรง โดยผูสนใจสามารถศึกษาขอมูล รายละเอียดคุณสมบัติ (หลักสูตรระดบัปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร) 
พรอมท้ังสมัครดวยตนเองทาง Web site. โดยเขาไปท่ี http://admission.pi.in.th  ซ่ึงจะเปดรับสมัครในระหวางวนัท่ี 12 
– 23 พฤศจิกายน 2555  

11. กลุมงานทันตสาธารณสุข 

 11.1 ขอแสดงความยินดีกับคุณยายกาน ชาวกระเดียน ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล ตัวแทนผูสูงอายรุะดับ
ศูนยอนามัยท่ี ๗ อุบลราชธานี ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด “๑๐ ยอดฟนดี วัย ๘๐ และ ๙๐ ป”
ระดับประเทศ ในโครงการรณรงคคนไทย ฟนดี สดุดีสมเด็จยา จัดโดยกรมอนามัย  
         11.2  สรุปผลการปฏิบัติงานวันทันตสาธารณสุขแหงชาติ 21 ตุลาคม 2555  ซ่ึงจัดรณรงคในวันท่ี 19 ตุลาคม 
2555   ณ ศูนยแสดงสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP CENTER) และกิจกรรมการใหบริการดานทันตกรรม
โดยไมคิดมูลคาในสถานบริการดานทันตสาธารณสุข จงัหวัดอุบลราชธานี   
               11.3 วันท่ี 21 ตุลาคม 2555 มีพิธีมอบโลเกียรติคุณ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย ณ 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนผานเกณฑในป 2554 และ 2555 รวม 6 โรงเรียน ดังนี ้ 
ป 2554 จํานวน 2 โรงเรียน คือ 
 
1. โรงเรียนบานปลาดุก ต.ไรนอย อ.เมือง  
2. โรงเรียนเทพพิทักษพิทยา  ต.บุงไหม  อ.วารินชําราบ  

ป 2555 จํานวน 4 โรงเรียน คือ 
1. โรงเรียนบานอีเต่ิง ต.หัวนา  อ.เขมราฐ 
2.โรงเรียนชุมชนบานระเว ต.ระเว  อ.พิบูลมังสาหาร 
3. โรงเรียนบานโนนจกิ  ต.นาเจริญ  อ.เดชอุดม  
4. โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย  

               11.4  แผนปฏิบัติงานเดือน พฤศจกิายน 2555  
                                 แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.  
                                 8  พฤศจิกายน 2555   หมูท่ี 5  บานอูบมุง  ต.เขมราฐ    อ.เขมราฐ  
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                                  22 พฤศจิกายน  2555 หมูท่ี 4  บานบุง    ต.โนนกาเล็น  อ.สําโรง  

แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  
แผนออกใหบริการทันตกรรมในเรือนจํา วนัท่ี 20 พฤศจกิายน 2555  

               11.5  สรุปผลการดําเนินงาน เดือน ตุลาคม  2555  

12. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ   
               12.1แผนการออกดําเนินการติดต้ังระบบ HI My SQL 
                 

13.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
 

 13.1  ผลการดําเนินงานตรวจภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
 13.2  ผลการดําเนินงานมะเร็งตับและทอนํ้าดี ในปงบประมาณ  2555  ดําเนินการอัลตราซาวดเพื่อคนหา
คัดกรองมะเร็งตับและทอนํ้าดี แลว 5 อําเภอ  คือ อําเภอนํ้าขุน  ตระการพืชผล  เมือง  เดชอุดม  และ อําเภอเข่ืองใน 
จํานวน  797  ราย  พบผิดปกติ  225  ราย   
              ในปงบประมาณ 2556 งานควบคุมโรคไมติดตอ รวมกับโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี จะออกไปรวม
ตรวจอัลตราซาวดใหกับกลุมเส่ียงมะเร็งตับและทอนํ้าดี ในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2555 ที่ รพ.พิบูลมังสาาร วันที่  20 
พฤศจิกายน 2555  ที่ รพ.มวงสามสิบ 
 
14. งานพฒันารูปแบบบริการสุขภาพ 

 14.1 การตรวจคัดกรองนิ่ว 
             14.2  การออกหนวยรับบริจาคโลหิต   

15. งานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

              15.1 ตลาดกลางสมุนไพร 
              15.2 งบประมาณท่ีไดรับการสนบัสนุนจาก สปสช. 
              15.3 สรุปผลการดําเนินงานแพทยแผนไทย ป 2555 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 

                             6.1  สาธารณสุขอําเภอ                          
                    ไมมี 
 

               6.2 โรงพยาบาล            
                    ผอ.รพ.เขมราฐ ใหความเห็น  
                         6.2.1 การเงินการคลังแตละอําเภอ ควรมีหนวยงานเฉพาะมาดูแลโดยตรง 
                         6.2.2 รพ.เปดใหม จํานวน 4 แหง ตองเตรียมการใหพรอม โดยเฉพาะการบริหารบุคคล ปญหาคือ  นํา
คนไมเกงไปทําเร่ืองสําคัญ       
                                                

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอื่นๆ 
 

      ไมมี 
 
ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผาผา) 
        กลุมงานพฒันายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                                 (นางสิริพร  วงศตรี) 
               หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 
                   (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                                        ประธานการประชุม 
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