
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 10/2561 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุม1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

3. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

4. นางสาวกาญจนา  มหาพล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5. นพ.วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม 

6. นพ.สมชัย  โชคพัฒนาพงษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวาริชชําราบ 

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.สุรศักดิ์  เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 

16. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

17. นพ.วรุตม เกตุสิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

18. นพ.สยาม  ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

19. นพ.ลิต  แสงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย 

20. นพ.คงทัช  สิงขรานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

21. นพ.อัครภูชิทย  ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

22. นพ.จิรายุ  สุวรรณศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน 

23. นพ.สุเมธ  นิยกิจ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  

24. พญ.อมรรัตน  เทพากรณ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพศ.สรรพสิทธิประสงค 

25. นางสิริพร  วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

26. นางรําไพ  สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

27. นายระวี  แววศรี หัวหนากลุมงานนิติการ 

28. นางหรรษา  ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

29. นางสาวอลิษา  สุพรรณ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
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30. นางสุภาภรณ  อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 

31. นายปรีชา  ทองมูล หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

32. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ 

33. นายวิชิต  พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 

34. นางสาวพิมณทิพา  มาลาหอม หัวหนาศูนยความรวมมือระหวางประเทศฯ 

35. นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์ หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 

36. นางฉัฐฉวี  ใจแกว หัวหนาศูนยธรรมาภิบาล 

37. นายทนงศักดิ์  หลักเขต สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

38. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 

39. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 

40. นายไชยา  พรหมเกษ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 

41. นายธนายทุธ  ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

42. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 

43. นางศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

44. นายณรงค  แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

45. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

46. นายสัมพันธ  กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 

47. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 

48. นายไพรชั  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

49. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

50. นายจิตร  ม่ังมี สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

51. นายมัธยม  สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 

52. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 

53. นายบัญฑิต  สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

54. นายชูวิทย  ธานี สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 

55. นายพีระพล  เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

56. นายชวน  จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 

57. นายอุทัย  โมขทิพย สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 

58. นายอลงกต  ตังคะวนิช ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

59. นายถนอม  ผิวหอม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 

60. นายเสถียร  ปวงสุข ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

61. นายสันติ  ฝกทอง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 

62. นายวรวิทย  สอดศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

63. นายสรพงษ  ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
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64. นายอุทยาน จันทรโสภา ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 

65. นายจํารัส  พรมบุญ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 

66. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

67. นายสันติ  ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 

68. นายธนศักดิ์  ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 

69. นายสุทัศน  สีทน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

70. นายสมชาย  บุญตะวัน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

71. นายวุฒิชัย  ลิมปทีปราการ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 

72. นายธีระยุทธ  เผากัณหา ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

73. นายบุญถือ  พุมจันทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 

74. นายสุวิทยชัย  ทองกูล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

75. นายประจักษ  สุพรหม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 

76. นายสากล  สีทากุล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 

77. นางอุษณีย  เกิดมี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

78. นางดารณี  เผาผา              เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

79. นายปญญาวุธ  ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

80. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

81. นายรังสรรค ศรีลวน       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

82. นายชัยชาญ บุญคูณ            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

83. นางลําดวน  ศรีขาว  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

84. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

85. นายอดิศักดิ์  ชามาตย  จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

86. นางดวงเดือน  จันทสุริยวิช เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

87. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

88. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

89. นายภูริภัทร  บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

90. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

91. นางสาวฑิฆัมพร พันธพินิจ     เภสชักรชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 

92. นายมรกต ลอยนวล     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

93. นายสุระ  เสนาเทพ         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ              

94. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ     นักวิชาการสาธารณสุข                  โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

95. วาท่ีร.ต.หญิงวีนารินทร  ดอกรักษ นักวิชาการสาธารณสุข                โรงพยาบาลดอนมดแดง 

96. นางสุรภารัชต  ทองหิน     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

97. นายนิติชัย  ทุมนันท     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                   โรงพยาบาลตระการพืชผล 
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98. นางทิพยสุดา  มณีเนตร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

99. นางอรอุมา  พลเขต     เจาพนักงานธุรการ                   โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

100. นายวรพงศ  หงษทอง         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     โรงพยาบาลเขมราฐ 

101. นางยมลภัทร  มะลิเลิศ     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ          โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

102. นายจิรศักดิ์  รักษมณี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                       โรงพยาบาลสําโรง 

103. นางสาวปราณี  ชาววัง     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ           โรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

104. นางมาลัยพร  พลสิมมา     จพ.เวชสถิติชํานาญงาน       โรงพยาบาลนาเยีย 

105. นายอนุชา  แสงหิรัญ     นักวิชาการสาธารณสุข          โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

106. นางมยุรี  อนุชาติ      นักวิชาการสาธารณสุข      โรงพยาบาลน้ําขุน 

107. นายกฤษณะ  บัวเขียว     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

108. นางสุคนธา  ไพเราะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

109. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     สสอ.มวงสามสิบ 

110. นางสาวพิษธพร  เติมบุญ     นักวิชาการสาธารณสุข         สสอ.กุดขาวปุน 

111. นายระพินฤทธิ์  บรรทุปา     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                       สสอ.เขมราฐ 

112. นางสาวยุพา  กุลบุตร     นักวิชาการสาธารณสุข                                   สสอ.นาตาล 

113. นายภิศักดิ์  พรรณนาภพ     นักวิชาการสาธารณสุข                                          สสอ.พิบูลมังสาหาร 

114. นายณัฐพล  ศรีสงคราม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  สสอ.สําโรง 

115. นายเกียรติคุณ  มูลทรา     นักวิชาการสาธารณสุข                                                สสอ.โขงเจียม 

116. นางสาวภานุชนารถ  สายบัว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           สสอ.นาเยีย 

117. นางวีราภรณ  คําศรี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สสอ.นาจะหลวย 

118. นางวราภรณ  สมดี             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                 รพร.เดชอุดม 

119. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            สสอ.น้ําขุน 

120. นางสุพัตรา  อุทธา             นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                โรงพยาบาลเข่ืองใน 

121. นางพัชรา  เดชาวัตร     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                        โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

122. จ.ส.อ.จักรพันธ  เนวลา     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                           โรงพยาบาลดอนมดแดง     

123. นางอุไร  สอนอาจ     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                      โรงพยาบาลตาลสุม 

124. นางสาวสุภาภรณ  พุฒผา     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ    โรงพยาบาลตระการพืชผล 

125. นางจินตนา  พงษพิละ     จพ.ธุรการชํานาญงาน                 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

126. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินการบัญชีชํานาญงาน        โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

127. นายอานันท  สิงคิบุตร     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ            โรงพยาบาลเขมราฐ 

128. นายศิวะพรรณ  ญาณะพันธ  จพ.ธุรการชํานาญงาน                    โรงพยาบาลนาตาล 

129. นางอรทัย  มุสิกา      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ            โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

130. นายคมกริช  พิมพะกัน     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ พิเศษ      โรงพยาบาลวารินชําราบ 

131. นายวิษณุ  จํารูญพงษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
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132. นายจําลอง  ผองจิต     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   โรงพยาบาลสําโรง 

133. นายพลังยุทธ  เลิศแลว     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          โรงพยาบาลโขงเจียม 

134. นายณรงคชยั  วรรณโคตร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             โรงพยาบาลสิรินธร 

135. นางชุติมันต  สูนนานนท     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ             โรงพยาบาลนาเยีย 

136. นายทวีศักดิ์  แพทยเพียร     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

137. นายเอกพจน  อินโสม     จ.สาธารณสขุอาวโุส                      โรงพยาบาลบุณฑริก 

138. นายปรีดา  จําปาเทศนัก     จัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                              โรงพยาบาลนาจะหลวย 

139. นางจิระนันทร  นาคํา          นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                       โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

140. นางพิชญสุกานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                            โรงพยาบาลน้ํายืน 

141. นายปวิชญา สารสิทธิ ์      นายชางเทคนิคชํานาญงาน                       โรงพยาบาลน้ําขุน 

142. นางสาวสุวิกัลย  บุญจักษุ      นักวิชาการสาธารณสุข        โรงพยาบาลวารินชําราบ 

143. นายธนาวุฒิ  พรมดี      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                     โรงพยาบาลสิรินธร 

144. นางสาวขนิษฐา  สุขเลิศ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

145. นางพีรดาพัฒน พงษศิริ        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ               โรงพยาบาลดอนมดแดง 

146. นางสาวพวงเพชร  สมสุข      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ       โรงพยาบาลนาจะหลวย 

147. นางรัตนาภรณ  ชิณพันธ      เภสชักรชํานาญการ     โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

148. พญ.นนทยา  ผูกพัน      แพทยชํานาญการพิเศษ       โรงพยาบาลวารินชําราบ 

149. ภญ.รุงนภา  กรวงษ      เภสชักรชํานาญการ        โรงพยาบาลวารินชําราบ 

150. พญ.ประภาภรณ  เพชรมาก   นายแพทยชํานาญการพิเศษ        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

151.  นางสาวธีราภา  ธาน ี      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

152. นางจรูญศรี  มีหนองหวา      รองผูอํานวยการ     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค       

153. นางสาวอําไพ  มาติวงศ      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    เทศบาลนครอุบลราชธานี 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ    

1.1 ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลในวันนี้ 

1.2 แนะนําผูบริหารใหม 

- นพ.มนตชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค 

- นพ.วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล  ผอ.รพร.เดชอุดม 

- นพ.สมชัย  โชคพัฒนาพงศ      ผอ.รพ.วารินชําราบ 

1.3 ขอสั่งการจากทานผูวาราชการจังหวัด 

- การตอบสนองขอรองเรียนจากประชาชน 

- ทบทวนของขวัญปใหม 2562 กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประชาชน 

- Big Data 

- การแตงกาย วันจันทร-ศุกร กําหนดแตงกายอยางไร 
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- การบริหารงบประมาณ ป 2562 

- จิตอาสา แตงกายดวยชุดจิตอาสาตองปฏิบัติงานตามขอกําหนด  

- การกระจายขาว นายกรัฐมนตรี ใหความสําคัญเรื่องหอกระจายขาว ตองนําเสนอขาวสาร

ท่ีดีเปนประโยชนตอพ่ีนองประชาชน 

ขอส่ังการ : ขอใหทาน ผอ.รพ.และสาธารณสุขอําเภอ มีสวนรวมในการพัฒนาหอกระจายขาวในหมูบาน  

ตองกําหนดผังการใหขอมูล ความรูท่ีจะประชาสัมพันธ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

3.1 สถานการณการเงินการคลัง  

  รายละเอียดตามไฟล : Present_ CFO_Sep.pdf 

ขอส่ังการ: ขอให รพศ.สรรพสิทธิ์เปน Coaching ใหกับ รพ. ๕๐ พรรษาฯ ดวยกระบวนการ สามพ่ีนอง Plus แลว

รายงานความกาวหนาให นพ.สสจ.อบ ทราบทุก 2 เดือน โดยจะดําเนินการจัดทําคําสั่งตอไป โดยให CFO ระดับ

จังหวัด จัดทําคําสั่ง และ โครงการ เสนอลงนามดวย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  

นําเสนอ ทําอยางไรให NI สูงสุด โดย พญ.ประภาภรณ  เพชรมาก 

โรงพยาบาลเข่ืองใน  

นําเสนอ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ิมรายรับผูปวยใน 

โดย นพ.สาโรช  สมชอบ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 

3.2 ผลการดําเนินงาน TB ดูรายละเอียดตามไฟล : 611030_TB.pptx  และ AreaTB_2062.xlsx 

3.3 ความกาวหนาในการเบิกจายงบฯคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) 
3.3.1 ผลการดําเนินงานคาเสื่อม ป 60  ผลการดําเนินการ ดูรายละเอียดตามไฟล : Yut_ผลงานคาเสื่อมกวป.31 ตค

61.pptx  

3.3.2 ผลการดําเนินงาน คาเสื่อม ป 61 ดูรายละเอียดตามไฟล : 03รายงานคาเสื่อมป2561_อุบล_ 25ตค61.xlsx 

พบวา ในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน งบคาเสื่อมป 2561 ยังมีรายการงบคาเสื่อมท่ียังไมไดผูรับจาง

จํานวน 13 รายการ คิดเปนงบประมาณจํานวน  897,000 บาท สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล ชี้แจงสาเหตุ 

ของความลาชาในการดําเนินงานฯ เนื่องจากข้ันตอนการตรวจสอบและแกไขเอกสารในระดับจังหวัด ซ่ึงผลการ

ดําเนินงานตามขอเท็จจริง ท้ัง 13 รายการไดผูรับจางครบทุกรายการแลว 

ขอสั่งการ : ขอใหคณะทํางานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

3.4 Best Practice : เครือขายรานยาคุณภาพ กับการคัดกรองคนหากลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง       

และวัณโรค :เครือขายสุขภาพอําเภอวารินชําราบ 

โดย ภญ.นันทิกร   จําปาสา และทีมพัฒนาระบบ NCD คุณภาพ อําเภอวารินชําราบ :  โรงพยาบาลวารินชําราบ 

ขอส่ังการ: ในการนําเสนอ Best Practice ครั้งตอไป ใหนําเสนอเรื่อง การจัดการขยะ หรือ green and clean 

ซ่ึงจะประชุม กวป. ครั้งท่ี 11/2561 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ  

4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค จัดทําโครงการบริการวิชาการ ประจําป

งบประมาณ 2562     เพ่ือพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ดานความรูความสามารถ ท่ีเทาทันกับความรุนแรง

ซับซอนของปญหาเฉพาะกลุมโรค ความกาวหนาทางวิทยาการ ในการจัดบริการสุขภาพสําหรับผูปวยท่ีมีปญหา

สุขภาพ เพ่ือใหผูปวยเขาถึงบริการในเวลาท่ีเหมาะสม  ปลอดภัยและมีคุณภาพ สอดคลองกับเปาหมาย ของระบบ

บริการสุขภาพ ท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในการนี้ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี เขารวมโครงการดังกลาวโดยเบิกคาใชจายการฝกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท้ังนี้ตองไดรับ

อนุญาตจากผูบังคับบัญชาในการเขารวมประชุม สามารถติดตอสมัครไดท่ี งานฝกอบรม ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสรรพสิทธิประสงค 

4.2 ศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 อุบลราชธานี 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รวมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

รุนท่ี 11 ระหวาง เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2562 ไมมีคาลงทะเบียน 

ขอสั่งการ: กลุมงานท่ีเก่ียวของดําเนินการสํารวจขอมูล พ้ืนท่ีใดขาดแคลนบาง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5.1 กลุมงานบริหาร  

งานการเงิน 

1.การสงงบทดลอง ระบบ GL 

การสงงบทดลองประจําเดือน กันยายน 2561 หนวยงานท่ียังไมสง / สงงบทดลองไมครบ ดูรายละเอียดไฟล :  

Fin สรุปสงงบ.xlsx 

โซน 1   

- แมขาย สงครบ 

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ 

- สสอ.    สงครบ 

โซน 2  

- แมขาย  สงครบ 

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ กุดขาวปุน 

- สสอ.   สงครบ  

โซน 1.ติดตาม3  

- แมขาย สงครบ 

- ลูกขาย(รพ.สต)สงไมครบ นาเยีย งบไมสัมพันธพิบูลมังสาหาร สวางวีระวงศ  

- สสอ. สงครบ 

โซน 4  

- แมขาย สงครบ สงครบ 
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- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบทุงศรีอุดม 

- สสอ. สงครบ     

1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลกูขาย (รพ.สต.)  ดูรายละเอียดไฟล : Score.xls 

- รพช. แมขายคะแนนไมเต็ม 100 มี 1 แหง คือ ดอนมดแดง 

- รพ.สต. ลูกขายท่ีคะแนนไมเต็ม 50 คะแนน มีจํานวน 9 แหง ไดแก...ดอนมดแดง ตาลสุม เขมราฐ กุดขาวปุน  

โขงเจียม พิบูลมังสาหาร สวางวีระวงศ นาเยีย และทุงศรีอุดม  

ขอส่ังการ : คะแนนคุณภาพบัญชีท่ีไมผาน ตองระบุสาเหตุ แนวทางการแกไขปญหาดวย 

1.3 ผังบัญชีภาคสุขภาพ ป 2562 กองเศรษฐกิจการคลัง ไดดําเนินการปรับผังบัญชี ใหม ขอให 

1.3.1  รพ. Download ทาง web hfo และปรับผังบัญชี ในโปรแกรม Express   และบันทึกบัญชี ประจําเดือน 

และสงงบทดลอง ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

1.3.2 สสอ. แจง  รพ.สต. Download ผังบัญชี โปรแกรม GL ทาง web hfo และบันทึกบัญชีประจําเดือน ตุลาคม 

2561 และสงงบทดลองภายใน วันท่ี 20 ของเดือนถัดไป   

2.งบทดลอง ระบบ GFMIS 

สรุปการนําสง  บช.11  จังหวดัอุบลราชธานี  ดูรายละเอียดไฟล : Finสรุปนําสงบช11_611030.xls 

2.1 งบทดลองประจําเดือน กันยายน 2560 –สิงหาคม2561 สงครบทุกแหง  

2.2 งบทดลองประจําเดือน กันยายน 2561 อยูระหวางดําเนินการ 

ขอเสนอแนะ...  

1.ขอใหกํากับ  ติดตาม  การสง  บช.11 ใหเรงดําเนินการ ประจาํเดือน กันยายน 2561 ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 

2561 เพ่ือ งานการเงินฯ สสจ.  จะไดตรวจสอบและนําเขาระบบ  GFMIS ภายในวันท่ี 3 พฤศจิกายน2561 (ระบบ 

GFMIS ปดประมวลผลรายงานการเงินภาพรวม ป 2561 วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00.00 น.) 

2. ประเด็นงบทดลอง ปงบประมาณ 2562 ประจําเดือน ตุลาคม 2561 เปนตนไป ขอใหกํากับ ติดตาม ใหจัดทําและ

สง บช.11 ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 

3. การเฝาระวังการเงินการคลัง 

3.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจาํเดือนกันยายน 2561 

มีผลการประเมินดังนี้  ดูรายละเอียดไฟล :FAI61.xlsx 

เดือน สิงหาคม 2561 

โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7  คือ ๕๐ พรรษาฯ 

โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 6  คือ ทุงศรีอุดม  

โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 4  คือ  โขงเจียม  สําโรง 

เดือน กันยายน 2561 

โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7 คือ ๕๐พรรษาฯ  

โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 6 คือ สวางวีระวงศ ทุงศรีอุดม 

โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 4 คือ ศรีเมืองใหม โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ และวารินชําราบ 
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3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือน กันยายน 2561   ดูรายละเอียดไฟล : CFO.xlsx 

แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2560เปรียบเทียบกับสิงหาคม 2561เก่ียวกับ เงิน

บํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหเครือขาย ประเมินการเงิน การคลัง

ตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง 

กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 

โซน3   วารินชําราบ                       -115.09  ลานบาท 

โซน1   50 พรรษาฯ                         -71.83  ลานบาท 

โซน3   โขงเจียม                               -6.95  ลานบาท 

โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ  เดชอุดมบุณฑริก นาจะหลวย  เข่ืองใน และน้ําขุน 

โรงพยาบาลท่ีมีเจาหนี้การคา มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  

โซน 3  วารินชําราบ                        136.87  ลานบาท 

โซน 1   ๕๐ พรรษาฯ                      128.11  ลานบาท 

โซน 4   เดชอุดม                             77.27  ลานบาท 

โซน 2   ตระการพืชผล                      62.70  ลานบาท 

ขอเสนอแนะ  

ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ท้ังดานรายไดและคาใชจาย เพ่ือหาสาเหตุรายการ 

ท่ีไมเปนไปตามแผน ตลอดจนการควบคุม กํากับอยางเขมงวด 

4. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ 

สถานการณ ลูกหนี้เงินยืมราชการ ณ วันท่ี 28 ตุลาคม2561 เกินกําหนดชดใชเงินยืม จํานวน 

ท้ังสิ้น  6,290,037.00 บาท มีผูยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหนวยงานตางๆ ขอใหทานได กํากับ ติดตาม เรงรัดใหผูยืมสง 

หลักฐานชดใชเงินยืมโดยดวน หากยังไมสงใชหลังจากเกินกําหนด 30 วัน กลุมงานฯจะดําเนินการ เสนอผูบริหาร 

เพ่ือพิจารณาดําเนินการหักเงินเดือน ตอไป ดูรายละเอียดไฟล : Fin สรุปลูกหนี้611026.xlsx 

5. รายงานความกาวหนาในการจัดซ้ือจัดจางท่ีพักขยะติดเช้ือตามโครงการสาธารณสุข 100 ป หมออนามัย 

หวงใยประชาชน ดูรายละเอียดไฟล : Report_100 

6. พิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในหนวย

บริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน 

- ผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ แพทย  ทันตแพทย  และเภสัชกร จํานวน 4 ราย  

- ผูขอยกเลิกการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ แพทย  ทันตแพทย  และเภสัชกร จํานวน 2 ราย 

ดูรายละเอียดไฟล : List รายชื่อ2061.xlsx 

มติท่ีประชุม : พิจารณาเห็นชอบการเบิกจายคาตอบแทนเพ่ิมพิเศษ ตามรายชื่อผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ จํานวน  

4 ราย หากคุณสมบัติการเบิกจายเปนไปตามเง่ือนไข อนุมัติตามเสนอ 
 

5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

5.2.1 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารดานการจัดการมุงผลสัมฤทธิ์ ดูรายละเอียดไฟล : Agenda15-18พย.

61.pdf 
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5.2.2 Ranking 2/2561 ดูรายละเอียดไฟล : Rank2561 รอบ2.pdf 
 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

5.3.1 สถานการณโรคติดตอท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี โรคไขเลือดออก หัด และโรคไขหวัดใหญ ดูรายละเอียด : CD1_

สถานการณโรคไขเลือดออก และไขหวัดใหญ.pdf 

5.3.2 การใชวัคซีน MR ควบคุมการระบาดโรคหัด ดูรายละเอียด : CD2_การใชวัคซีน MR ควบคุมการระบาด 

โรคหัด.pdf  
    

5.4 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย   

1. การรายงานความกาวหนาตาม แผนการจัดการสิ่งปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี(Roadmap) ปงบประมาณ  

2561-2563 เพ่ือใหมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาล ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ สรางจิตสํานึกและการมี

สวนรวมในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  

    ป 2561 ทองถ่ินออกขอบัญญัติ วางแผนงบประมาณ หาท่ีกอสราง 

  ป 2562 ระยะ 6 เดือนแรก กอสรางรอยละ 50  

     ระยะ 6 เดือนหลัง กอสรางรอยละ 50 

   ป 2563 บังคับใชกฎหมายเครงครัด ไมมีการท้ิงท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาล 

ใหทุกอําเภอ สรุปความกาวหนาเสนอนายอําเภอ และสําเนาสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือรายงาน 

ผูวาราชการจังหวัดตอไป 
 

5.5 กลุมงานประกันสุขภาพ 

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

และ CMI.pptx 

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  

และ IP.pptx 

5.5.3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2561 

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือน กันยายน 2561 ขอมูล สปสช. รอยละ 99.959 รายละเอียดตาม

ไฟล: Coverage6109.pptx ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.984 รายละเอียดตามไฟล: coverage6109.xlsx 
 

5.6 กลุมงานทันตสาธารณสุข. 

งาน พอ.สว.  

แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561  

วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บานโนนนอย หมูท่ี 2 ตําบลโพนงาม อําเภอบุณฑริก  

จังหวัดอุบลราชธานี  
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วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บานกุดก่ัว หมูท่ี 3 ตําบลดอนมดแดง อําเภอดอนมดแดง  

จังหวัดอุบลราชธานี 

5.7 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

5.7.1 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) รายละเอียดตามไฟล: PATระเบียบวาระการประชุม ตุลาคม61.pdf 

5.7.2 งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ขอเชิญแพทยเวชศาสตรครอบครัวทุกคน จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินชําราบ 

โรงพยาบาล ตระการพืชผล โรงพยาบาลบุณฑริก โรงพยาบาลมวงสามสิบ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ประชุมรับ

นโยบาย การดําเนินงานปฐมภูมิและ PCC จากทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี  

1 พฤศจกิายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุม 2 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี 

5.7.3 งานพัฒนาระบบบริการ Service Plan 

ขอเชิญผูอํานวยการ และผูรับผิดชอบงาน Service Plan โรงพยาบาลแมขายแหงละ 3 คน เขารวมประชุม รับ

นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน Service Plan จังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 

08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 

5.8  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

งานทะเบียนใบอนุญาต รายละเอียดตามไฟล: KoBoSor 1.1_ตารางสัญจร 612.docx 

กําหนดการตออายุใบอนุญาต รานขายยา สถานท่ีผลิตและนําเขาอาหาร สถานท่ีครอบครอง วัตถุอันตราย 

เพ่ือใชรับจาง และสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน เพ่ือใชในป 2562 เริ่มตั้งแตบัดนี้ จนถึง 28 

ธันวาคม 2561  

5.9 กลุมงานนิติการ      

รายงานผลการดําเนินการ เรื่อง รองเรียน/รองทุกข เดือน ตุลาคม 2561  

รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล :Justice.ppt  

5.10 7 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  

5.10.1 7แนวทางการจัดทําบัตรเจาพนักงานตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ7 รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : NCDงาน

ควบคุมบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล.pptx  

5.10.2 โครงการ 3 ลาน 3 ปเลิกบุหรี่ท่ัวไทย เทิดไทองคราชันย รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : NCDงานควบคุมบุหรี่

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล.pptx  

5.11 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ไมมีวาระการประชุม 

5.12. กลุมงานการแพทยฉุกเฉินและสาธารณภัย ไมมีวาระการประชุม  
 

5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร  

5.13.1 รายงานความกาวหนาการเปดใหบริการระบบบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Donation) โรงพยาบาล 

ท่ีดําเนินการแลว 
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1. รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

2. รพ.เข่ืองใน 

3. รพ.มวงสามสิบ 

4. รพ.โพธิ์ไทร 

5. รพ.พิบูลมังสาหาร 

6. รพ.นาจะหลวย 

5.13.2 รายงานการเชื่อมโยงขอมูลภาพถายทางรังสี ผานระบบ ZigmaRay โรงพยาบาลมี PAC แตยังไมมีการ 

สงภาพเขาระบบ 

1. รพ.ตระการพืชผล 2. รพ.เขมราฐ 3. รพ.สําโรง 4. รพร.เดชอุดม 5. รพ.นาเยีย  

โรงพยาบาลท่ียังไมมี PAC 

1. รพ.เหลาเสือโกก 2. รพ.กุดขาวปุน 3. รพ.สวางวีระวงศ 4. รพ.น้ําขุน 5. รพ.ทุงศรีอุดม 
 

5.14 กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก   

สรุปกิจกรรม วันภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และถวายราชสดุดีแดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มหา

เจษฎาราชเจา พระบิดาแหงการแพทยแผนไทย ประจาํป 2561 วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม 2561 เวลา  

08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 

PATPANTHAI.pdf  
 

5.15 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต   

5.15.1 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาส กําหนดเสด็จเยี่ยม  

การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเสด็จเปดศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเปน

องคประธานในการแสดงคอนเสิรต TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 

พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : Dataขอมูลการรับเสด็จ.pdf , Profile/Agendaกําหนดการรับเสด็จ 

61 (ปรับ 1) (1).pdf , Exampleรางการมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จลาสุด18docx.pdf 
 

5.16 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข  ไมมีวาระการประชุม  
 

5.17 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  

5.17.1 การดําเนินงานการจายเงินคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ผานระบบบูรณาการ

ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Socail Welfare) ปงบประมาณ 2562 (อสม. e-Payment) 

5.17.2 การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ดีเดน ประจําป 2562 จํานวน 11 สาขา 

ตามแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

1 แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเดน ประจําปงบประมาณ 2562 ใชหลักเกณฑฯ เดิม ป 2561 จํานวน 11 สาขา  

2 ระดับอําเภอและโซนพัฒนาสาธารณสุขฯ คัดเลือกใหแลวเสร็จภายใน 20 พฤศจิกายน 2561  

3 ระดับจังหวัด กําหนดการคัดเลือก วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561  

4 ระดับเขต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันท่ี 10 – 14 ธันวาคม 2561  
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5 ระดับชาติ เดือน มกราคม 2562 

5.17.3 เรื่องโครงการจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2562  

1 จัดทําแผนงานโครงการฯ รองรับ  

2 เชิญชวนให อสม. สมัคร อสม. จิตอาสา ทุกคน  

3 อสม. เขารวมกิจกรรมจิตอาสา ตามแผนงานโครงการฯ 

4 รวบรวมผลงาน ภาพกิจกรรม และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบ ภายในวันท่ี 5 ของเดือน 

5.17.4 แจงกําหนดการจัด มหกรรม สานพลัง “โฮมสุข อีสาน” ครั้งท่ี 4/2561 ระหวางวันท่ี 28 - 29 พฤศจกิายน 

2561 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดขอนแกน โดยความรวมมือกันของคณะกรรมการ เขต

สุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนท่ี 7 8 9 และ 10 ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ แหงชาติ 
 

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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5.20 ศูนยธรรมาภิบาล     ไมมีวาระการประชุม 

 

5.21 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   ไมมีวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  

6.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาล  

ปงบประมาณ 2562 จะดําเนินการปรับปรุงและคัดเลือกคณะทํางานใหม ดังนี้ 

รองประธานกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาล คนท่ี 1  คือ นพ.ประจักษ สีลาชาติ  ผอ.รพ.มวงสามสบิ 

รองประธานกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาล คนท่ี 2  คือ นพ.ชัยวัฒน ดาราสิชฌ  ผอ.รพ.น้าํยืน 

เลขานุการกลุม คือ นพ.ชานนท พันธนิกุล ผอ.รพ.ตาลสุม 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ   

6.2.1 นําเสนอโครงสรางคณะกรรมการกลุมสาธารณสุขอําเภอ ป2562 

6.2.2 แผนการประชุมกลุมสาธารณสุขอําเภอ ปงบประมาณ 2562 
  

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

7.1 ขอใหทุกเครือขายดําเนินการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ควบคูกับการพัฒนางานาธารณสุขดานอ่ืนๆ 

7.2 ในการประชุม กวป.ครั้งตอไป กําหนดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. 

ปดการประชุมเวลา 12.30 น. 

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

        (นางดารณี  เผาผา) 

       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

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

       (นางสิริพร  วงศตรี) 

             หวัหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

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

                        (นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร)        

     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี             

                           ประธานการประชุม 

 

 

    

 

  


