
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 9/2560 
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม1 ชั้น 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
…………………………………………………………………………………………….. 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
1. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายอดุลย์  วรรณชาติ        รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นางน้้าเพชร  ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางสาวกาญจนา  มหาพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวารินช้าราบ 
6. นายสอาด  มุ่งสิน แทน ผู้อ้านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 

7. นายอนันต์ พิลาภ แทน ผู้อ้านวยการสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
8. นายเสถียร  เชื้อลี แทน ผู้อ้านวยการส้านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 10 
9. นางนิ่มนวล  สืบวงศ์ แทน ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
10. นางณัฐิยา  ชมพูบุตร แทน ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
11. พญ.ณัฐิกา  วรรณแก้ว ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
12. นพ.อุดม โบจรัส ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
13. นพ.ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
14. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
15. นพ.เกรียงศักดิ์  กิจเพิ่มเกียรติ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาตาล 
16. นพ.ศุภฤกษ์  ศรีค้า ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุูน 
17. นพ.ณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
18. นพ.พัฒนา  ตันสกุล ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
19. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส้าโรง 
20. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
21. นพ.วรุฒม์  เกตุศิริ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
22. นพ.สยาม  ประสานพิมพ์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
23. นพ.ทนง  ค้าศรี ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
24. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
25. นพ.ชัยวัฒน์  ดาราสิชฌ์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน 
26. นพ.คงทัช  สิงขรานันต์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
27. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้าขุ่น 
28. นพ.สุเมธ  นิยกิจ แทนผู้อ้านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
29. นางอัจฉรา  แช่มช้อย แทนผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
30. นางสิริพร  วงศ์ตรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
31. นางนภาพร  จันทนบ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
32. นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
33. นางร้าไพ  สุวนาม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
34. นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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35. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
36. นางสุภาภรณ์  อุตมัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
37. นายปรีชา  ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
38. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ 
39. นายบดินทร์  บุญขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
40. นางธิดารัตน์  บุญทรง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
41. นางพิมณทิพา  มาลาหอม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
42. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอ้าเภอม่วงสามสิบ 
43. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอ้าเภอเหล่าเสือโก้ก 
44. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอ้าเภอตาลสุม 
45. นางศิวาภรณ์  เงินราง สาธารณสุขอ้าเภอตระการพืชผล 
46. นายณรงค์  แผลงศร สาธารณสุขอ้าเภอศรีเมืองใหม ่
47. นายชัยณรงค์  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอ้าเภอโพธิ์ไทร 
48. นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอ้าเภอกุดข้าวปุูน 
49. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอ้าเภอเขมราฐ 
50. นายไพรัช  จันทพันธ์ สาธารณสุขอ้าเภอนาตาล 
51. นายวินัย แก้วพรหม สาธารณสุขอ้าเภอส้าโรง 
52. นายบัณฑิต สร้อยค้า สาธารณสุขอ้าเภอสิรินธร 
53. นายชูวิทย์  ธานี สาธารณสุขอ้าเภอสว่างวีระวงศ์ 
54. นายมัธยม  สุพัฒน์ สาธารณสุขอ้าเภอเดชอุดม 
55. นายพีระพล  เดชบุญ สาธารณสุขอ้าเภอนาจะหลวย 
56. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอ้าเภอบุณฑริก 
57. นายชวน  จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอ้าเภอน้้ายืน 
58. นายอุทัย  โมกข์ทิพย์ สาธารณสุขอ้าเภอทุ่งศรีอุดม 
59. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอ้าเภอน้้าขุ่น 
60. นายชนะ  หอมจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอเขื่องใน 
61. นายเกรียงไกร  พื้นทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอมดแดง 
62. นายเสถียร ปวงสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอเหล่าเสือโก้ก 
63. นายสมชาย  บุญตะวัน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอตาลสุม 
64. นายวรวิทย์  สอดศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอตระการพืชผล 
65. นายสันติ  ศรัทธาพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอศรีเมืองใหม่ 
66. นายสันติ  ฝักทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอกุดข้าวปุูน 
67. นายอลงกต ตังคะวานิช ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอสว่างวีระวงศ์ 
68. นายธนศักดิ์  ธงศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอส้าโรง 
69. นายสุทัศน์  สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอโขงเจียม 
70. นายธีระยุทธ  เผ่ากัณหา ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอนาเยีย 
71. นายบุญถือ  พุ่มจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอบุณฑริก 
72. นายสุวิทย์ชัย  ทองกูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอนาจะหลวย 
73. นางอุษณีย์  เกิดมี    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางดารณี  เผ่าผา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นายปัญญาวุธ  ไพเราะ      นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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76. นายวีระพันธ์ ซื่อสัตย์        นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์คกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นายรังสรรค์ ศรีล้วน       นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นายชัยชาญ บุญคูณ           นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางสาวมุทิตา  วรรณชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางล้าดวน  ศรีขาว นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นายอดิศักดิ์  ชามาตย์          จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน                  สนง.สาธารณสขุจังหวัดอุบลฯ 
84. นางสาวอุทัย  สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายประพนธ์  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางอรวรรณ  ปักษีสุวรรณ    จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน                  สนง.สาธารณสขุจังหวัดอุบลฯ 
87. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางพิสมัย  วรรณชาติ         นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นายวิวัฒน์  ถินถาวร นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางสาวสุภาวดี  อัคคะเพชร แพทย์แผนไทย    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายพิทักษ์  มูลประดับ นิติกรปฏิบัติการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางเกตุสิรินทร์ ฉิมพลี         นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ          สนง.สาธารณสขุจังหวัดอุบลฯ 
95. นางทองพรรณ  ภักดี นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ             โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
96. นางสาวสุภาภรณ์  พุฒิผา     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    โรงพยาบาลตระการพืชผล 
97. นายอนันท์ สิงคิบุตร     นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ    โรงพยาบาลเขมราฐ 
98. นายศิวะพรรณ ญาณะพันธ์    จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน    โรงพยาบาลนาตาล 
99. นางอรทัย  มุสิกา                นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ    โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
100. นางศิริกัลย์  มะลัยทอง     เจ้าพนักงานการเงินการบัญชีช้านาญงาน  โรงพยาบาลกุดข้าวปุูน 
101. นางจินตนา  พงษ์พิละ     เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน    โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
102. นายเอกพจน์  อินโสม     จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน        โรงพยาบาลบุณฑริก 
103. นายพลังยุทธ เลิศแล้ว         นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ    โรงพยาบาลโขงเจียม 
104. นางจิระนันทร์  นาค้า          นักจัดการงานทั่วไปช้านาญงาน         โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
105. นางสุพัตรา  อุทธา             นักจัดการงานทั่วไปช้านาญงาน             โรงพยาบาลน้้าขุ่น 
106. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ     นักวิชาการสาธารณสุข          โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
107. นางสาวอังศุมาลิน              นักวิชาการสาธารณสุข     โรงพยาบาลตาลสุม 
108. นางสุรภารัชต์  ทองหิน     พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ    โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 
109. นายนิติชัย ทุมนันท์            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   โรงพยาบาลตระการพืชผล 
110. นางรัฎฎิกรษ์ ศรีสมบูรณ์      นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
111. นางทิพย์สุดา  มณีเนตร     พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ    โรงพยาบาลกุดข้าวปุูน 
112. นางอรอุมา พลเขต     เจ้าพนักงานธุรการ         โรงพยาบาลกุดข้าวปุูน 
113. นางสาวรินทร์ดารัตน์  สมมีชัย นักวิชาการสาธารณสุข            โรงพยาบาลนาตาล 
114. นายเอกรัฐ  แก้วสง่า     นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ   โรงพยาบาลวารินช้าราบ 
115. นายจิรศักดิ์  รักษ์มณี     นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ   โรงพยาบาลส้าโรง 
116. นายณรงค์ชัย  วรรณโคตร     พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ    โรงพยาบาลสิรินธร 
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117. นางสาวปราณี  ชาววัง     พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ     โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ ์
118. นางสาวมยุรี  กุมภะกะ        นักวิชาการสาธารณสุข                        โรงพยาบาลน้้าขุ่น 
119. นายกิตติพงษ์  เสนาะพิณ   นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    สสอ.ม่วงสามสิบ 
120. นายชนะพงษ์  นาคใหญ่    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    สสอ.ดอนมดแดง 
121. นางสาวพัชรี  ช่วงชัย     นักวิชาการสาธารณสุข      สสอ.ตาลสุม 
122. นางสาวพิษธพร  เติมบุญ    นักวิชาการสาธารณสุข          สสอ.กุดข้าวปุูน 
123. นายระพินธ์ฤทธิ์  บรรทุปา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.เขมราฐ 
124. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข                         สสอ.นาตาล 
125. นายวิระ  พวงจันทร์    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    สสอ.โพธิ์ไทร 
126. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข      สสอ.ส้าโรง 
127. นายช้านาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    สสอ.สิรินธร 
128. นายภิศักดิ์  พรรณนาภพ    นักวิชาการสาธารณสุข      สสอ.พิบูลมังสาหาร 
129. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    สสอ.โขงเจียม 
130. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเสฏฐ์   นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ    สสอ.เดชอุดม 
131. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรศรี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.นาจะหลวย 
132. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.น้้าขุ่น 
133. นางสุรณี  บุญกาญจน์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.วารินช้าราบ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ     
1.1 แนะน้าข้าราชการย้ายมาใหม่ / รับต้าแหน่งใหม ่
 - ดร. กมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ้านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 10 อุบลราชธานี 
 - นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ   ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
 - เภสัชกรหญิงกาญจนา  มหาพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
1.2 เรื่องจากศาลากลาง  
 1.2.1 หัวหน้าส่วนราชการย้ายมาใหม ่  
   - นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี 
   - นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รอง ผวจ.อุบลราชธานี 
   - นายปราโมทย์  ธัญพืช รอง ผวจ.อุบลราชธานี  
   - นายเธียรชัย  พุทธรังสี รอง ผวจ.อุบลราชธานี  
   - พล.ต.ดร อรรถ  สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 22 
 1.2.2 ผวจ.อุบลราชธานีขอบคุณประชาชน จิตอาสา ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ 26 ตุลาคม 2560 
 1.2.3 ปีงบประมาณ 2561 ผวจ.อุบลราชธานี มอบนโยบายเพ่ิมในการเติมตามแผนงานโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ โดยเฉพาะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ต้องจัดอย่างสมพระเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดท้าพิธีเปิด
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกครั้ง เริ่มด้าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
 1.2.4 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องสถานการณ์ความหนาวเย็นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้
ประชาชนเฝูาระวังสุขภาพ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง  
  รายละเอียดตามไฟล์ : Present_CFO_Oct.pdf  
3.2 งบประมาณค่าเสื่อม 
  อยู่ในวาระกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สนง.สสจ.อบ. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ  
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 
  ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Promotion Prevention and  
Protection ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 ณ อ้าเภอภูเรือ จ.เลย  
 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี 
   ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิต 1-7 พฤศจิกายน 2560  ขอความร่วมมือ รพช. 
/สสอ./รพ.สต.จัดนิทรรศการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

5.1 กลุ่มงานบริหาร 
การเงิน  
การส่งงบทดลอง  
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจ้าเดือน กันยายน 2560 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : Profile/Report_finance.xlsx 
โซน 1  
- แม่ข่าย ส่งครบ  
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ  
- สสอ. ส่งครบ  
โซน 2 
- แม่ข่าย ส่งครบ  
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล  
- สสอ. ส่งครบ  
โซน 3  
- แม่ข่าย ส่งครบ  
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ นาเยีย  
- สสอ. ส่งครบ  
โซน 4  
- แม่ข่าย ส่งครบ  
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ  
- สสอ. ส่งครบ 
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1.2 ผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : Score.xlsx  
รพช. แม่ข่ายคะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน มี จ้านวน 1 แห่ง คือ ตระการพืชผล  
รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คะแนน มีจ้านวน 4 แห่ง คือ เขื่องใน เดชอุดม นาเยีย และสว่างวีระวงศ์ 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอให้เครือข่ายอ้าเภอ ก้าชับผู้เกี่ยวข้องสอบทานข้อมูลบัญชี ตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี ก่อนส่งงบ
ประจ้า เดือน ตลอดจนควบคุม ก้ากับ ระบบการบันทึกบัญชี ก้ากับ ติดตามข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้ง
ก่อนและ หลังการบันทึกบัญชี  
 2. Audit ผลการส่ง ตรวจสอบผลคะแนนทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย และปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของ
เดือน ที่ส่งนั้น 
2. การปิดบัญชี ปี 2560 และการบันทึกบัญชี ปี 2561 
2.1 แจ้งให้ทึกหน่วยบริการในสังกัด ด้าเนินการปิดบัญชีปี 2560 และยกยอดเพ่ือจัดท้าและบันทึกบัญชี         ปี 
2561   
2.2 ขณะนี้ สป.ได้ Upload ผังบัญชีและโปรแกรม GL ปี 2561 ทาง Web hfo ขอให้ รพ.สต.ได้ download 
และด้าเนินการยกยอดบัญชี ปี 2560 และบันทึกบัญชีปี 2561 ประจ้าเดือน ตุลาคม 2560 เมื่อ สป.เปิดระบบให้
ส่งงบทดลอง จะได้ด้าเนินการส่งงบ ต่อไป 
2.3 ขอให้ รพศ.รพท.รพช.ด้าเนินการปิดบัญชีปี 2560 และยกยอดเพ่ือบันทึกบัญชี ปี 2561 ในระบบโปรแกรม 
Express ส้าหรับประจ้าเดือน ตุลาคม 2560 สอบทานรายการบัญชีตามผังบัญชี ปี 2560 ให้ครบถ้วน         เมื่อ 
สป.เปิด ระบบให้ส่งงบทดลอง 
3. การเฝูาระวังการเงินการคลัง 
3.1 ผลการเฝูาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจ้าเดือน สิงหาคม 2560    มี
ผลการประเมินดังนี้  
 เดือนสิงหาคม 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50พรรษาฯ ตาลสุม โขงเจียม ส้าโรง ความ
เสี่ยงระดับ 3 คือ ศรีเมืองใหม่ วารินช้าราบ ทุ่งศรีอุดม  
 เดือนกันยายน 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ 50พรรษาฯ ตาลสุม โขงเจียม ส้าโรง ความ
เสี่ยงระดับ 3 คือ กุดข้าวปุูน ศรีเมืองใหม่ วารินช้าราบ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ และทุ่งศรีอุดม 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : FAI60.xlsx 
3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจ้าเดือนกันยายน 25 60 Click เพ่ือดูรายละเอียด แจ้ง
สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2559 เปรียบเทียบกับ กันยายน 2560 เกี่ยวกับ เงิน
บ้ารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนส้ารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ้าเป็น เพ่ือเป็นข้อมูลให้เครือข่าย ประเมินการเงิน การ
คลังตนเอง ก้ากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง  
จากข้อมูลเดือนกันยายน 2560 พบว่า...  
กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนส้ารอง เป็นลบ มากท่ีสุดเรียงตามล้าดับ คือ  
 โซน 3 วารินช้าราบ -66.72 ล้านบาท  
 โซน 1 ๕๐พรรษาฯ -59.98 ล้านบาท  
 โซน 3 ส้าโรง -13.64 ล้านบาท  
โรงพยาบาลที่มีทุนส้ารอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เดชอุดม น้้าขุ่น และนาจะหลวย  
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามล้าดับ คือ  
 โซน 1 ๕๐พรรษาฯ    91.05  ล้านบาท  
 โซน 3 วารินช้าราบ    87.44  ล้านบาท  
 โซน 4 เดชอุดม         79.74  ล้านบาท  
 โซน 2 ตระการพืชผล  54.41  ล้านบาท 
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4. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ Click เพ่ือดูรายละเอียด 
 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมราชการคงค้าง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 จ้านวน 2 ,424,562.00 บาท 
ขอให้หน่วยที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม ให้ผู้ยืม ด้าเนินการส่งหลักฐานเพื่อชดใช้เงินยืมโดยด่วน    หาก
ไม่ด้าเนินการ จังหวัดจะได้พิจารณาด้าเนินการตามเงื่อนไขสัญญายืมที่ก้าหนดไว้ต่อไป 
 

5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

5.2.1 การด้าเนินงานงบค่าเสื่อม  
 ผลด้าเนินงานงบค่าเสื่อม ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ :  Invest 61 และ  Yut Investment 
5.2.2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการด้าเนินงานประจ้าปี 2561 และได้เผยแพร่เอกสาร 
รายละเอียด ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปีงบประมาณ 2561 แล้วนั้น เนื่องจากบางตัวชี้วัด มีรายการ
แก้ไข/เพ่ิมเติม จึงขอแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด โดยใช้ เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ้าปี
งบประมาณ 2561 ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 5.2.2.1 PDF เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัด ฉบับ 19 ตุลาคม 2560 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม        ไฟล์ 
: Profile/yut1_รายละเอียดตัวชี้วัด สธ.2561_ฉบับแก้ไข 19 ตค.60.pdf 
 5.2.2.2 รายละเอียดการแก้ไขตัวชี้วัด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : yut2_รายละเอียดการแก้ไข หลัง 
วันที่ 15 กันยายน 
 5.2.2.3 สรุปตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ฉบับ Final ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : yut3_04-
ตัวชี้วัดปี 2561_Final V4.xlsx  
 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค 
 

5.3.1 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสภากาชาดไทย และองค์กรเฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่น
แนล ( FHI 360 ) ได้รับการสนับสนุนการด้าเนินงาน ด้านการจัดบริการ ตรวจรักษาและปูองกันเอชไอวี      จาก
องค์การ เพ่ือการพัฒนาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ( USAI ) ให้กับองค์กรชุมชนที่ท้างาน ด้านการปูองกัน เพ่ือ
น้าไป สู่การยุติปัญหาเอดส์ ในประชากรกลุ่มเสี่ยงจังหวัดอุบลราชธานี  
ในการนี้...จึงขอเชิญ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล รพ.สปส./ รพท. /รพช. และสาธารณสุขอ้าเภอทุกอ้าเภอ     ร่วม
เป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวโครงการ USAID Community Partnership กับองค์กรชุมชน โดยมีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลฯ และเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ้าประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีใน   วันศุกร์ที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ คลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : CD1_ก้าหนดการพิธีเปิดโครงการ Linkages.docx  
5.3.2 สถานการณ์โรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่)  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : CD 
2_26102560.pdf 
5.3.3 คู่มือแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2555 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : CD3_แนวเวชปฏิบัติโรคพิษ
สุนัขบ้าและค้าถามท่ีพบบ่อย ปี 2555.pdf 
 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
 

5.4.1 การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าเดือนตุลาคม 2560 

- จังหวัดอุบลราชธานี ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) ซึ่งปีนี้จัดเป็นรุ่นที่ 19 ในระหว่างวันที่     25-
15 – 20 ตุลาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
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- วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จิตอาสา TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมร้อยดอก
ดาวเรืองเพ่ือใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้ก้าลังและร่วมร้อยดอกไม้  ณ  วัดสุปัฏนาราม
วรวิหาร 

- วันที่ 26 ตุลาคม 2560 จิตอาสา TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้ก้าลังใจ
ประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9                   
ณ วัดสุวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  

 

5.4.2 ผลการบ้าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
 

ระบบบ าบัด เป้าหมาย  ผลด าเนินงาน ร้อยละ 

สมัครใจ 1,975 23 1.16 

 - จิตสังคมบ้าบัดใน รพ. 975 23 4.60 

- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1,000 0 0 

บังคับบ าบัด 2,744 195 7.11 

 - ควบคุมตัวเข้มงวด 30 0 0 

 - ควบคุมตัวไม่เข้มงวด 448 0 0 

 - ไม่ควบคุมตัวใน รพ. 2,266 195 0 

ต้องโทษ 300 0 0 

 - เรือนจ้ากลาง 100 0 0 

 - สถานพินิจฯ 50 0 0 

 - ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนฯ 50 0 0 

รวมทุกระบบ 5,019 218 4.34 

5.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

5.5.1 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย  
1. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ก้าหนดจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง ผู้บริโภคฯ ระดับ
อ้าเภอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจสถานที่ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต และการพิจารณาอนุญาต ใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
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2. ขอให้ทุกอ้าเภอตรวจสถานประกอบการ (ร้านขายยา สถานที่ผลิตและน้าเข้าอาหาร สถานที่ครอบครองวัตถุ
อันตรายเพ่ือใช้รับจ้าง และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน) เพ่ือประกอบการต่ออายุใบ อนุญาต 
และส่งผลตรวจฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : kobosor 1.1.1 
(ขย1gpp61).pdf + kobosor 1.1.2 (ข้อมูลต่ออายุอาหาร60).pdf+ kobosor 1.1.3 (ต่อประกอบกิจ ตค 60 
(21แห่ง).pdf   

5.5.2 งานทะเบียนใบอนุญาต 

1. ก้าหนดการต่ออายุใบอนุญาต ร้านขายยา สถานที่ผลิตและน้าเข้าอาหาร สถานที่ครอบครอง วัตถุอันตราย 
เพ่ือใช้รับจ้าง และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน เพ่ือใช้ในปี 2561 เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 
ธันวาคม 2560  
2. ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 77/2559 ผู้ประกอบการที่ยื่นค้าขอ ตั้งแต่วันที่ 4 
ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค้าขอตามประกาศฯ ดังนี้... 
  ค่าค้าขอต่ออายุใบ อนุญาตเกี่ยวกับยาใบอนุญาตละ 500 บาท ค่าค้าขอต่ออายุใบอนุญาต
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษฯ ใบอนุญาตละ 300 บาท ค่าค้าขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ฯ 
ใบอนุญาตละ 300 บาท ค้าขอต่ออายุใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพ่ือใช้รับจ้าง ใบอนุญาตละ 200 บาท 
และค่าค้าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต/น้าเข้าอาหาร ใบอนุญาตละ 500 บาท 
3. คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ้าจังหวัดอุบลราชธานี  
  ก้าหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถาน พยาบาลฯ ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2560 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสถานพยาบาลที่
เข้าพิจารณา เพ่ือต่ออายุใบอนุญาตประกอบ กิจการ 21 ราย, ผู้รับอนุญาตรายใหม ่และแจ้งเลิกกิจการ 

5.5.3 งานบริหารเวชภัณฑ์ 
  สรุปการอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุเอกซเรย์) ปีงบประมาณ 2561 ที่สอดคล้องกับแผนการเงินการคลัง ( planfin) 
ของโรงพยาบาล 

5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

งานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ . สว . ) 
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ . สว . ประจ้าเดือนตุลาคม 2560 
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านโนนหมากเดือย หมู่ที่ 2 ต้าบลโนนค้อ อ้าเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี 
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองโพด หมู่ที่ 4 ต้าบลโดมประดิษฐ์ อ้าเภอน้้ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี 
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5.7 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

5.7.1 การด้าเนินการตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด”  
  ขอให้ทุกหน่วยงาน ด้าเนินการเรื่องการจัดการขยะ เป็นตัวอย่าง แก่ชุมชน ในการจัดการขยะ
ทั่วไป ขยะ Recycle ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และให้สนับสนุนการด้าเนินงาน ในระดับชุมชน เพื่อสรา้ง
จิตส้านึกท่ีดี 
5.7.2 การจัดการสิ่งปฏิกูล  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยให้มี Road Map ให้เห็นผลลัพธ์ 
ภายใน 1 ปี คือ 3 เดือนแรกให้มีการออกข้อ บัญญัติ 9 เดือนให้วางแผนงบประมาณ จัดหาสถานที่ประชาคม 
หมู่บ้าน และก่อสร้างระบบ 
5.7.3 การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล Green and Clean Hospital 
   โดยทีมกรมอนามัยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ทีมส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบุณฑริก วันที่ 1 พ.ย. โรงพยาบาลน้้าขุ่น วันที่ 3 พ.ย. 
2560 
5.7.4 การตรวจเฝูาระวังอาหารและน้้า  
  ตามท่ีกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรชุดตรวจ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้อ้าเภอต่าง ๆ 
ขอให้ทุกอ้าเภอเร่งรัด การตรวจเฝูาระวังและรายงานผลการด้าเนินงานในเดือน ธันวาคม 2560 
 
 

5.8 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
 

5.8.1 งานพัฒนาศักยภาพ อสม.  
การประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ้าปี 2560 สาขาทันตสุขภาพ  
  ตามท่ี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ก้าหนดให้มีการประกวด อสม.เพ่ิม
อีก 1 สาขา คือ สาขาทันตสุขภาพ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะด้าเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 
สาขา ทันตสุขภาพ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมริมน้้า ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อุบลราชธานี เพื่อคัดเลือก อสม.เข้าร่วมการประกวดในระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือน มกราคม 2561 
5.8.2 งานการจัดการสุขภาพชุมชน  
1. การรับสมัครเข้าร่วมการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพต้าบล  
  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     
เขต 10 และสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกันพัฒนาการด้าเนินงานธรรมนูญสุขภาพต้าบล      
ในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ ปี 2560 ซึ่งมีต้าบลที่เข้าร่วมการด้าเนินงาน จ้านวน 15 ต้าบล ได้แก่  
1. ทต.ปทุม อ.เมือง ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพต้าบลแล้ว  
2. ต้าบลคูเมือง อ.วารินช้าราบ ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพต้าบลแล้ว  
3. ต้าบลเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก  
4. ต้าบลบ้านกอก อ.เขื่องใน  
5. ต้าบลก่อเอ้ อ.เขื่องใน  
6. ต้าบลหัวดอน อ.เขื่องใน ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพต้าบลแล้ว  
7. ต้าบลโพธิ์ไทร อ.พิบูล  
8 ต้าบลโนนกลาง อ.ส้าโรง  
9. ต้าบลบุ่งหวาย อ.วารินช้าราบ  
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10. ต้าบลค้อน้อย อ.ส้าโรง. ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพต้าบลแล้ว  
11. ต้าบลธาต น้อย อ.เขื่องใน  
12. ต้าบลขามปูอม อ.เขมราฐ  
13. ต้าบลกระเดียน. อ.ตระการพืชผล ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพต้าบลแล้ว  
14. ต้าบลโคกจาน อ.ตระการพืชผล  
15. ต้าบลส้าโรง อ้าเภอส้าโรง  
16. ต้าบลยางโยภาพ อ้าเภอม่วงสามสิบ อยู่ระหว่างเตรียมประกาศ  
17. ต้าบลค้าครั่ง อ้าเภอเดชอุดม  
 

  ในการนี้ขอเชิญต้าบลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพต้าบลได้ ตั้งแต่       
วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 โดยแจ้งที่กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ ซึ่งพร้อมนี้จะได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการจาก ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 และ
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี 
 

5.9 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
5.9.1 ผลการด้าเนินงานแพทย์ประจ้าบ้าน 
  ผลการพิจารณาคัดเลือกเลือกแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจ้าบ้าน ประจ้าปีการศึกษา 
2561  ของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามประกาศส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข        
จากโควตาของจังหวัดอุบลราชธานี 53 ทุน มี ผู้สมัครทั้งสิ้น 33 คน  ผ่านการคัดเลือกไห้รับทุนต้นสังกัดของ
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น 30 คน  ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบ จ้านวน 
3 ราย 

สาขาที่มีผู้ได้รับทุน สาขาที่ไม่มีผู้รับทุน โรงพยาบาลรับต้นสังกัด 
1. จักษุวิทยา 
2. กุมารเวชศาสตร์ 2 ทุน 
3. วิสัญญีวิทยา 
4. อายุรศาสตร์ 
5. เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
6. จิตเวชศาสตร์ 2 ทุน 
7. พยาธิวิทยากายวิภาค 
8. อายุรศาสตร์โรคเลือด 
9. ออร์ไธปิดิกซ์ 
10. นิติเวชศาสตร์ 1 ทุน 
11. อายุรศาสตร์มะเร็ง 
12. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรก
เกิด และปริก้าเนิด  
13. เวชศาสตร์ครอบครัว 

1. สูติศาสตร์-นรีเวชฯ 2 ทุน 
2. ศัลยศาสตร์ 3 ทุน 
3. นิติเวชศาสตร์ 2 ทุน 
4. ประสาทศัลย์ศาสตร์ 
5. เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์) 
6. ศัลย์ศาสตร์ทรวงอก 
7. กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและ
ปริก้าเนิด 1 ทุน 
7. มะเร็งนรีเวชวิทยา 2 ทุน 
8. ศัลยศาสตร์มะเร็ง  
9. ศัลย์ศาสตร์อุบัติเหตุ 
10. ศัลย์ศาสตร์ตกแต่งใบหน้า 
11. เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
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สาขาที่มีผู้ได้รับทุน สาขาที่ไม่มีผู้รับทุน โรงพยาบาลรับต้นสังกัด 
14. รังสีวิทยา 
15. ออโธปิดิกซ์ 
16. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
17. อายุรศาสตร์ 2 ทุน 

12. กุมารเวชศาสตร์ 
 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม 

18. อายุรศาสตร์ 
19. เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
20. ศัลย์ศาสตร์ 
21. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 
22. ประสาทศัลย์ศาสตร์ 

13. สูติศาสตร์ 
14. เวชศาสตร์ครอบครัว 
 

โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิรา
ลงกรณ 

23. กุมารเวชศาสตร์ 
24. ออโธปิดิกซ์ 
25. อายุรศาสตร์ 
26.อายุรศาสตร์โรคไต 

15. ศัลย์ศาสตร์โรคไต 
16. เวชศาสตร์ปูองกัน (แขนงอาชีวเวช
ศาสตร์)  
17. จักษุวิทยา 
18. อายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร 

โรงพยาบาลวารินช้าราบ 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ที่   http://www.icpird.in.th/resident ให้แพทย์ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือก ด้าเนินการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามสถาบันฝึกอบรม และขออนุมัติลาศึกษาต่อได้ที่กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมจาก
สถาบันที่เปิดรับการอบรม 
5.9.2 การพัฒนาแหล่งฝึกนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2560 
ปัญหาที่พบ 
1. ไม่ทราบเนื้อหาหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา สร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพ
แพทย์ เพ่ือพัฒนาแหล่งฝึกแพทย์ 
2. ยังไม่มีการเตรียมพ้ืนที่แหล่งฝึกงานแพทย์และครูพ่ีเลี้ยงเกี่ยวกับหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์
วิชาชีพแพทย์ 
3. ไม่เคยมีการประชุมสอบถามความต้องการจากพ้ืนที่ ที่เป็นแหล่งฝึกงาน  ตลอดจนการสรุปผลการฝึกปฏิบัติ 
งาน ของนักศึกษาแพทย์ ส่งผลให้การประเมินผลการฝึกปฏิบัติแพทย์ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์หลักสูตร รายวิชา สร้างเสริมสุขภาพและประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ คือ  
1. เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์เกิดเจตคติที่ดีต่อการเป็นแพทย์ในชนบท  
2. เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์  
 

การด้าเนินงานพัฒนาแหล่งฝึกนักศึกษาแพทย์ ปี 2560 
1. เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรและหัวหน้าพยาบาล องค์กรแพทย์ จากทุกหน่วยงานเพื่อขอข้อมูล
พ้ืนที่ส้าหรับการคัดเลือกแหล่งฝึกงาน 
2. คัดเลือกแหล่งฝึกร่วมกับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม. อุบลฯ ซึ่งด้าเนินการคัดเลือกในปี 2560 
ก้าหนดสถานที่แหล่งฝึกงานจ้านวน 6 แห่ง ดังนี้ 
2.1 โรงพยาบาลตระการพืชผล 
2.2 โรงพยาบาลเขมราฐ 
2.3 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
2.4 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
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2.5 โรงพยาบาลวารินช้าราบ 
2.6 โรงพยาบาล 50 พรรามหาวชิราลงกรณ 
3. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลงพื้นที่เตรียมแหล่งฝึก กับอาจารย์แพทย์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์วิชา  
รายละเอียดวิชา และเนื้อหาวิชาการ ประสบการณ์ ที่นักศึกษาแพทย์จะได้รับเมื่อออกฝึกในชุมชน และ ใน  
รพท./รพช.  
4. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเสนอการจัดวิชาการ คืนข้อมูลจากการออกฝึกปฏิบัติงาน ที่ สสจ.อุบล 
โดยนักศึกษาแพทย์ ต้องมาน้าเสนอผลงาน และอาจารย์คณะแพทย์ทุกท่านมาร่วมรับฟัง 
  ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน , สาธารณสุขอ้าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลที่เป็นแหล่งฝึก และขอบพระคุณทีมอาจารย์แพทย์พ่ีเลี้ยงที่ให้ความอนุเคราะห์ 
และดูแลนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างดี  

5.9.3 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี 

- ค้าสั่งที่ 4081/2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560   ให้บรรจุผู้ส้าเร็จการศึกษาในวุฒิต่างๆที่ ก.พ. ก้าหนดและ 
ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่ง  จ้านวน 43 ราย 

- ค้าสั่งที่ 5270/2560 ลงวันที่ 23 กันยายน 2560   ให้บรรจุผู้ส้าเร็จการศึกษาในวุฒิต่างๆที่ ก.พ. ก้าหนดและ 
ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่ง  จ้านวน 72 ราย 

- ค้าสั่งที่ 6565/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560   ให้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ มีข้าราชการ ได้รับคัดเลือกเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่ง  จ้านวน 43 ราย 

(รายละเอียดแจ้งหนังสือเวียน อบ 0032.023/ว 8754 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และ อบ 0032.023/ว9052  
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ) 

  กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลอง 
ปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2553 ขอ 8 ก้าหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวาง ทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี ดวยกระบวนการการ
ปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง และการอบรมสัมมนารวมกัน ตามที่ส้านักงาน ก.พ. ก้าหนด สวนราชการตน 
สังกัดตองด้าเนินการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยู ระหวางทดลอง ปฏิบัติหนาที่ราชการใหครบทั้ง        
3 กระบวนการ ไดแก  
1.การปฐมนิเทศ  
2.การเรียนรูดวยตนเอง และ  
3.การอบรมสัมมนารวมกัน  
  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณส้าหรับการพัฒนาอยางพอเพียง เพ่ือใหการด้าเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา ทั้งนี้ ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองผาน 
กระบวนการพัฒนาทั้ง 3 กระบวนการ ตามที่ก้าหนดขางตน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามท่ีสวนราชการก้าหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป 
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ดังนั้น กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือให้แจ้ง
ประสานข้าราชการที่บรรจุใหม่ ให้ด้าเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมต่อไป  
1.เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” 
2.ด้าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Leaning ) ให้เสร็จตามก้าหนดเวลา 
 

5.10 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
5.10.1  ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด้าริให้ด้าเนินงานโครงการความ
ร่วมมือกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการพัฒนางานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้วย
การ เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของ สปป . ลาว โดยจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการ แพทย์และ 
สาธารณสุข ของ สปป . ลาว เป็นประจ้าทุกปี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน มี 19 รุ่น เข้า
รับการฝึกอบรม รวม 800 คน ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ในการนี้... ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส้านักพระราชวัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการ 
ประชุมวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 5 หัวข้อ การแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือบรรลุเปูาหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals : SDGs ) ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  
กลุ่มเปูาหมายคือ วิชาการฝุาย สปป . ลาว จ้านวน 150 คน ศึกษาดูงานการพัฒนาในพ้ืนที่ ... 
รพ.สต.ศรีไค ต้าบลเมืองศรีไค อ้าเภอวารินช้าราบ 
รพ.สต.ปทุม ต้าบลปทุม อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี และ  
รพ.สต.ดงห่องแห่ ต้าบลปทุม อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี  
5.10.2 สรุปผล การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการประเมินผลลัพธ์ ของการ 
ด้าเนินงาน เพ่ือที่จะได้ทราบข้อมูลสภาพปัญหาอันเกิดจากการเรียนรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบกระบวนการด้าเนินงาน (Intervention)และสร้างแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ
ส้าหรับ ประชาชนวัยท้างาน เพื่อลดข้อจ้ากัดหรืออุปสรรคของการเรียนรู้ในการ เสริมสร้างความรอบรู้ด้าน     
สุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟล์ : HL&HB กลุ่มผู้ใหญ่.pdf  และ HL&HB 
กลุ่มวัยเรียน.pdf   
 

5.11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.12 กลุ่มงานนิติการ     ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.13 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร   ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.14 กลุ่มงานบริการสุขภาพ    ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.15 ศูนย์ธรรมาภิบาล     ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.16 กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   ไม่มีวาระการประชุม 
   

5.17 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ   ไม่มีวาระการประชุม  

 

5.18 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.19 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.20 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   ไม่มีวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/ส านักสาธารณสุขอ าเภอ  
 

6.1 ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล ไม่มี 
6.2 สาธารณสุขอ้าเภอ  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ ไม่มี 
 

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม   
       (นางดารณี  เผ่าผา) 
       กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
       (นางสิริพร  วงศ์ตรี) 
            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   ลงชื่อ.............................................. .....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
               (นางน้้าเพชร    ตั้งยิ่งยง) 
            ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
         ประธานการประชุม 
 
 
    
 


