
สรุปการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี 11/2553 
วันท่ี  30  ตุลาคม  2553  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชมุ 1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นายสุรพร  ลอยหา                   นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2. นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร       รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
3. นายนิพนธ  มานะสถิตพงศ                   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
4. นางน้ําเพชร  ตั้งยิ่งยง       รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
5. นางปริญญา  ผกานนท       รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
6. นางสาวไพรัช  บุญจรัส    ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
7. นายจรัญ  ทองทับ               แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8. นางวรางคณา  บุตรศรี          แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
9. นางสาวสุภาภรณ  อุปลาบัติ                   แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
10. นางสาวละออ  จันสุตะ       แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
11. นางสุชญา  สีหะวงษ    แทนผูอํานวยการสํานักงานควบคุมปองกันโรคท่ี 7 อุบลราชธานี 
12. นางอารี  จึงเจริญนรมุข                     แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรฯ 
13. นางสาวมนันยา นันทิรังรอง   แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งจังหวดัอุบลราชธานี 
14. นางจิรังกูร  ณฐัรังสี              แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธานี 
15. นางศุภวรรณ  เกตุอินทร        รองผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7  อุบลราชธานี 
16. นางสาวศิรดา  ศรีโสภา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 
17. นางศุภศรัย  สงาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ        สํานักงานควบคุมปองกันโรคท่ี 7  
18. นางสาวเสาวลักษณ  เห็มวัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       สํานักงานควบคุมปองกนัโรคท่ี 7 
19. นางสาวมารศรี  ปาณีวัตร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
20. นางสิริพร  วงศตรี       หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
21. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ      หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
22. นายประทีป  บุญธรรม                  หัวหนากลุมงานควบคุมโรค   
23. นางรําไพ  สุวนาม                           หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ         
24. นางสาวกาญจนา  มหาพล                                                   หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
25. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง                         หัวหนากลุมงานบริหาร            
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26. นางนภาพร  จนัทนบ                                                     หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจติ   
27. นายวิโรจน  เซมรัมย                            หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ   
28. นายประเสริฐ  อุนคํา                                                     หัวหนางานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ     
29. นางสาวอลิษา สุพรรณ                                                                  หัวหนางานควบคุมโรคไมติดตอ           
30. นายธวัติ  บุญไทย          ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
31. นายดนัย  เจียรกุล                ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
32. นายสุทธินันท  โคตะสิน                   ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
33. นายอุดม  โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
34. นายภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล               ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
35. นายปญญวัตร  ชมาฤกษ            ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
36. นายสิทธาคม  ผูสันติ         ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
37. นายชนะจิต  ศรีภักด ี       แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
38. นายพัฒนา  ตนัสกุล                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
39. นายเจริญ  เสรีรัตนาคร         ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
40. นายทนง  คําศรี                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
41. นายปญญา  อิทธิธรรมบูรณ   อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดอุดม 
42. นายสมัย  พูลทอง              สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 
43. นายธานินทร  ไชยานกุูล          สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
44. นายธนายุทธ  ศรไชย                  สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 
45. นายสัมพันธ  กุลพร                                                          สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
46. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร       สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
47. นายทองอินทร  ชัยธานี             สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
48. นายประสพ  สารสมัคร               สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
49. นายไพรัช  จันทพันธ                        สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 
50. นายชูวิทย  ธานี                            สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
51. นางศิวาภรณ  เงินราง       สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
52. นายยุรวัฒ  ทองผา          สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
53. นายณรงค  แผลงศร              สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
54. นายอดุลย  วรรณชาติ       สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
55. นายลําพูน  ฉวรัีกษ               สาธารณสุขอําเภอพบูิลมังสาหาร 
56. นายประวิทย  พันธจูม                สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
57. นายทนงศักดิ์  หลักเขต                         สาธารณสุขอําเภอโขงเจยีม 
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58. นายวินัย  แกวพรหม        สาธารณสุขอําเภอวางวีระวงศ 
59. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ              สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
60. นายบัณฑิต  สรอยคํา                 สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
61. นายประกอบ  ศรศิริ             สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
62. นายมัธยม  สุพัฒน             สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
63. นายนายสุทิน  กมลฤกษ        สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
64. นายวานิช  สายยืน          สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
65. นายชวน  จนัทรเล่ือน                 สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
66. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์                 สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
67. นายธีระวัฒน  วีระพนัธ           ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
68. นายวรวิทย  สอดศรี       ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
69. นายสันติ  ศรัทธาพันธ          ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
70. นายประยงค  สุดสุข            ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน            สสอ.กุดขาวปุน 
71. นายปรีชา  ทองมูล        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
72. นางดารณี  เผาผา         จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. นางสุภาภรณ      อุตมัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นางอุษณยี  เกดิมี         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นางจิรวัฒน สุสิงห        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
76. นายจกัรพันธ      บุญสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
77. นายปญญาวุธ ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางลําดวน ศรีขาว        นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นางสุชารัตน ดวงแกว        นักวเิคราะหนโยบายและแผนฯ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นายกําแหง         สมสุข           เภสัชกรชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นางกมลรัตน      วงษา        เภสัชกรชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางสาวฑิฆัมพร  พันธพินิจ    เภสัชกรชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นางสาวพิมนทิพา  มาลาหอม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาวประภสัสร  ศันสนะพิทยากร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางสาวจินตนา  พรมลาย        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางทิพวรรณ     โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางจุฬาพร       คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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90. นายสิทธิศักดิ์   เผาพันธ นักวิชาการสาธารณสุข     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางสาวอุทัย    สมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางสาวพัชรา  หงษสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางจันทรฉาย  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นายคมกริช  ละคร ทันตแพทยชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นายมงคลชัย  แกวพวงงาม จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นายสีทา  เช่ืองดี  ลูกจางประจํา    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางภัทรา  บุญเหลือ พยาบาลวิชาชีพ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นางจิตติสุข  กอนจันทร จพ.สาธารณสุขชุมชน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. นางชุติมา  นิลวรรณ จพ.สาธารณสุขชุมชน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางสาวผองนภา  พันธพิพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
104. นายวิษณุ  สุภศร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
105. นางสาวเฉลิมขวัญ  ขุนทว ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นายอรุณ  บุญสราง      จพ.สาธารณสุขชุมชน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นางสาวรัชนี  ศรแกว        จพ.ธุรการ                         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นายไชยยุทธ   แสนทวีสุข   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 
110. นายทวีศักดิ์  แกนสุข        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                    สสอ.เหลาเสือโกก 
111. นายสุระ     เสนาเทพ           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
112. นายจิรศักดิ์  รักษมณ ี        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลสําโรง 
113. นางสุภาภรณ  เพียะวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  โรงพยาบาลบุณฑริก 
114. นายมรกต  ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                           สสอ.โขงเจียม 
115. นายธนศักดิ์  ธงศรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                    สสอ.สวางวีระวงศ 
116. นางสาวระดาพร  วงศจันทร นักวิชาการสาธารณสุข                 รพ..ศรีเมืองใหม 
117. นายเชาวฤทธ์ิ  พจมานเมธี นักจัดการงานท่ัวไป                รพ.กุดขาวปุน 
118. นางพัชรี             อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                               รพ.นาตาล 
119. นางสุดาพรรณ   ประคองพนัธ นักจัดการงานท่ัวไป         รพ.นาตาล 
120. นายจํารัส   พรมบุญ  นักวิชาการสาธารณสุข     สสอ.เขมราฐ 
121. นายวรายุธ      เลิศแลว  นักจัดการงานท่ัวไป      รพ.โขงเจียม 



5 
 

122. นายกีรติโชติ   เสริมศรี  จพ.สาธารณสุขชุมชน      สสอ.พิบูลมังสาหาร 
123. นายไชยา   พรหมเกษ  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ      สสอ.พิบูลมังสาหาร 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

แจงในวาระการประชุมของฝายตางๆ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 

• สถานการณการเงินการคลัง 
ปนี้ใชแบบฟอรมใหม ติดตามท้ังในรายรับ รายจาย การชําระหนี้ ซ่ึงในปท่ีผานมามี 

หลายรายการท่ีเปนปญหา เชน รายรับกลุมผูพิการ  รายการตรวจในหองปฏิบัติการ(LAB)ซ่ึงในภาพรวมมี
คาใชจายสูงมาก 
ขอส่ังการ: มอบ ทีม CFO ติดตามสถานการณการเงินการคลัง โดยเฉพาะรายการตรวจในหองปฏิบัติการ
(LAB) ในอําเภอตางๆ  

• Itemize  
 ขอส่ังการ: ในการประชุมคร้ังตอไป มอบนพ.สุวิทยเปนผูรายงาน โดยใหแตละกลุมงานท่ีเกีย่วของนาํขอมูล
สงใหนพ.สุวทิย  และเพื่อสอดคลองกับนโยบายทานผูวาราชการจังหวดัอุบลฯ ใหสงรายงานผาน E- Mail
พรอม Forword ให ผูบริหาร 

• การตรวจภาวะพรองไอโอดนี 
คาใชจายในการตรวจภาวะพรองไอโอดีนโดยวิธีการตรวจปสสาวะ คอนขางสูง 

จังหวดัจะทําการตรวจทางออมโดยวิธีวัด IQ ซ่ึงทางรพ.พระศรีมหาโพธ์ิจะดําเนินการสํารวจ IQ ในนักเรียน
จังหวดัอุบลฯ ขนาดตัวอยางประมาณ 1200 คน ช้ัน ป.1-ม.6 จํานวน 11 โรงเรียน โดยทางโรงพยาบาล 
พระศรีมหาโพธ์ิ จะประสานรายช่ือโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการเอง  สํารวจระหวางวันท่ี 13-18 ธันวาคม 
53 โดยทําพรอมกันท่ัวประเทศ  จังหวดัจะดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานซ่ึงประกอบดวย นักจิตวิทยา 
พยาบาลท่ีผานอบรมดานสุขภาพจิต และในวันท่ี 3 และ 9 ธันวาคม 53 จะมีการประชุมผูเกี่ยวของท่ีสวนกลาง 
   ในสวนของศนูยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี จะเร่ิมทําการตรวจปสสาวะเพื่อตรวจ
ภาวะพรองไอโอดีน ในเดือนมกราคม 2554 
ขอส่ังการ: มอบกลุมสงเสริมต้ังคณะทํางาน และสงบุคลากรเขารวมสังเกตการณประชุมในวนัท่ี 3 ธันวาคม 
53 ท่ีสวนกลาง 
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• ความกาวหนาในการจดัทําแผนต้ังครรภกอนวัยอันควร 
 หลักการ คือ ใหระดับอําเภอทําแผนปฏิบัติการเองไมตองรอจังหวดัส่ังการ โดยดู 

ความสอดคลองกับแผนพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ป 2554 ซ่ึงวัดระดับความสําเร็จในการดาํเนนิงาน 

• การจัดซ้ือคลอรีน 
  เรียบรอย  

• รับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
  วันท่ี 21 ธันวาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จฯ 

หองประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี เพื่อเปนองคประธานเปดงาน โครงการ 3 
ทศวรรษพัฒนาเด็กไทย ติดตามขอมูลหนองพยาธิในนักเรียน โดยใหตรวจและรักษานักเรียนทุกราย 

• วัคซีนปองกันพิษสุนัขบา 
  จังหวดัถูกตัดงบประมาณ 19 ลานบาท จังหวัดอุบลฯใชงบประมาณในดานนี้ 9ลาน 

บาท ซ่ึงคอนขางสูง หลักการคือทําอยางไรไมใหสุนัขกัด เม่ือพิจารณาตวัเลขท่ีมีการใชวัคซีนท่ีทางสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดซ้ือเองและสํานักงานควบคุมปองกันโรคท่ี 7 สนับสนุน ประมาณ 56,000 ยูนิต แสดงให
เห็นวาในรอบปท่ีผานมามีผูถูกสุนัขกัดประมาณ 10,000 ราย 

• PMQA  
  สอบ 16 ธันวาคม 2553 แจกรางวัลโซนละ 10,000 บาท  รวม ผอ,สสอ. Open book 

สงวันท่ี 23 ธันวาคม 2553 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ดําเนินการสํารวจ IQ นักเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวนัท่ี 13-18 
ธันวาคม 53 โดยวนัท่ี 3-9 ธันวาคม 2553 จะจดัอบรมผูปฏิบัติงาน ผูเก็บขอมูล  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  สอบถามความกาวหนาในการแกไขปญหาความแออัดของโรงพยาบาล 
ตองการแกไขปญหา พยายามสราง Model ในการแกไขปญหาโดยจะเริ่มท่ีคนไขแผนก Med กอน  

นพ.สสจ.อบ.: ตัวเลขการ Refer สวนใหญมาจากอําเภอรอบๆเมือง ไดประสาน นพ.วรีะ แลววาถา
ตึก รพ.๕๐ พรรษา เสร็จแลว จะดําเนินการกระจายคนไขไป โดยเฉพาะกลุมผูปวยเร้ือรัง ซ่ึงทาง สปสช.
ไดรับทราบปญหาแลว และไดใหนโยบายในการRefer คนไขผาตัดไสติ่ง โดยให Refer มาท่ี รพ.๕๐ พรรษา
หรือ รพ.วารินชําราบ 
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สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7    

• โครงสรางองคกร 

• ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ 

• อําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยนื 
ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี 

• แผนงาน/โครงการท่ีเปนนโยบายเนนหนักปงบประมาณ 2554 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆใน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  
  
1.กลุมงานบริหาร 
 

 1.งานการเงิน  
แจงมาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  2554  
ขอให หนวยงานยอย และหนวยเบิกในสังกัดสํานักงานปลัดฯ ท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ ท้ัง งบ
ดําเนินงาน งบลงทุน ขอใหเรงดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ และเบิกจายเงินใหทันตามกําหนด โดยใหถือ
ปฏิบัติโดยเครงคัด เพื่อใหบรรลุเปาหมายรอยละการเบิกจาย 
 2.งานพัสดุ/งานกอสราง   
ติดตามการสงรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจําป 2553  
เรงรัดใหหนวยงานท่ียังไมไดสงรายงานการตรวจสอบพสัดุประจําป ไดดําเนนิการสง ภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 
2553  เพื่อ สสจ.อบ.จะไดรวบรวมสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 3.งานการเจาหนาท่ี   
    1. แจงหลักเกณฑการจดัทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(สิทธิจายตรง)  
ขอใหทุกหนวยงานไดแจงใหขาราชการ ลูกจางประจํา ผูไดรับเบ้ียหวดับํานาญ ลูกจางชาวตางประเทศใน
สังกัด ไดทราบและถือปฏิบัติ ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงขอมูลผูมีสิทธิใหกรอกแบบคําขอเพิ่ม/ปรับปรุง
ขอมูลในฐานขอมูลภาครัฐ(ตามแบบ ๗๑๒๗) และใหหนวยงานรวบรวมสงใหนายทะเบียนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อจะไดดําเนนิการปรับปรุงขอมูล ในฐานขอมูล บุคลากรภาครัฐใหเปน
ปจจุบัน  หนวยงานสามารถดาวนโหลดหนังสือเวียนและแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซด 
http://ssj01.phoubon.in.th/html/sitti.htm  
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2. พิจารณาคุณสมบัติของผูท่ีขอรับและขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษ  สําหรับแพทย  ทันตแพทยและเภสัช
กร  กรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว ท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยบริการหรือหนวยงานเสนอมา  มีผูขอรับเงิน
เพิ่มพิเศษ ฯ กรณีไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว  จํานวน    ๖    รายและผูขอยกเลิกเงินเพิ่มพเิศษ ฯ  จํานวน   ๒ ราย 
 
2.กลุมงานยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรพัฒนางานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554 รายละเอียดท่ี  
www:ubo.phoubon.in.th (รับ-สง ยุทธศาสตร) สวนกําหนดการมอบนโยบายอยางเปนทางการจะดําเนินการ
แจงใหทราบอีกคร้ัง 

2. งบคาเส่ือมปงบประมาณ 2554 ขณะน้ีเสนอแผนคําขอสงผูตรวจราชการเรียบรอยแลวสําหรับสวน  
40% ของเครือขาย ภายในวงเงินท่ีกําหนด สามารถจัดซ้ือจัดจางได 

3. การเบิกจายงบประมาณ รพ.สต. ปงบประมาณ 2553 จํานวน 51 แหง จัดสรรดังนี ้ 
3.1 งบประมาณจัดทําระบบสื่อสารทางไกล แหงละ 40,000  บาท 
3.2 งบประมาณจัดทําฐานขอมูลการรักษาพยาบาล และปรับภาพลักษณ ตามขนาด รพ.สต.  

• รพ.สต.ขนาดใหญ                       300,000                บาท  

• รพ.สต.ขนาดกลาง                       243,000                บาท         

• รพ.สต.ขนาดเล็ก                         150,000                 บาท  
3.3 นายแพทยสาธารณสุขจังหวดั อนุมัติแผน ท้ังหมด 51 แหงแลวตามหนังสือท่ี อบ.0027/ 

ว 22460 ลงวนัท่ี 17 พ.ย.2553  สงใหทุกอาํเภอแลว  
 3.4. การดําเนนิการ ใหดําเนนิการเบิกจายโดยการ วางฎีกาผานระบบการเบิกจาย งบประมาณ    
เนื่องจากไมไดโอนใหหนวยบริการโดยตรง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี ้ 
         3.4.1   ถาเปน แผนงาน ท่ีมีการจัดประชุม การอบรม การประชาคม ใหหนวยบริการเขียน
โครงการ แบบ Conventional   เสนอขออนุมัติ จาก นพ.สสจ. เม่ือไดรับการอนุมัติแลว ใหดําเนินการวางฎีกา
ยืมเงิน / เบิกจาย ตาม รายละเอียดงบประมาณในโครงการ มาท่ี งานการเงิน สสจ.อุบลฯ 
          3.4.2   ถาเปนแผนงานท่ี เปนลักษณะการจัดซ้ือ จัดจาง ใหดําเนินการตามข้ันตอน  ตาม
ระเบียบสํานกันายกวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ แกไขเพ่ิมเติมวางฏีกา มาท่ีงานการเงิน สสจ.อุบล  
          3.4.3   คาสาธารณูปโภค ใหวางฎีกาเบิกจายตามระเบยีบ  
 3.5 คาใชจายในการปฏิบัติงานในพืน้ท่ี ในเวลาราชการใหเบิกเปน  คาเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไป
ราชการ นอกเวลาราชการใหเบิกจายเปนคา  OT  
 3.6. การเบิกจายคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)  ใหระมัดระวังการเบิกจายท่ีซํ้าซอนกับ OT 
ปกติ  (การใหบริการนอกเวลา) 
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 3.7 ใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณ   
                ภายในธันวาคม     เบิกใหได  20%  
                ภายใน มีนาคม      เบิกใหได  80% 
                ภายใน พฤษภาคม เบิกใหได 100% 
 3.8 โครงการท่ีเปนการฝกอบรม ขอใหดําเนินการ ภายในเดือนมกราคม 2554  

4. การสนับสนุนทุนวิจยั ปงบประมาณ 2554 อนุมัติจํานวน  30  เร่ือง เปนเงินท้ังส้ิน 360,000 บาท  
แบงเปน ระดบักลุมงาน ไดแก กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 1 เร่ือง, กลุมงานคุมครองผูบริโภค 1 เร่ือง, งาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ 2 เร่ือง,กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 1 เร่ือง  

• โซน 1    ไดแก      เหลาเสือโกก 1 เร่ือง, เมือง 1 เร่ือง, ดอนมดแดง 1 เร่ือง, ตาลสุม
(รพ.) 1 เร่ือง, เข่ืองใน(รพ.) 2 เร่ือง  

• โซน 2    ไดแก      นาตาล 1 เร่ือง, โพธ์ิไทร 3 เร่ือง, ตระการฯ6 เร่ือง, กุดขาวปุน
(รพ.) 1 เร่ือง,  

• โซน 3    ไดแก      พิบูลฯ 3 เร่ือง 

• โซน 4    ไดแก      น้ํายนื 1 เร่ือง, ทุงศรีอุดม 4 เร่ือง  

5. กลยุทธหมูบานจัดการสุขภาพ มีระดับความสําเร็จ 5 ระดบั ความสําเร็จระดับท่ี 1 เปนการวิเคราะห
สถานการณโดยมีการสํารวจแผนชุมชนทุกอําเภอ เพื่อดวูาแผนชุมชนนั้นมีการจดัทําแผนงาน/
โครงการแกไขปญหาดานสุขภาพหรือไม ซ่ึงขณะน้ีมีอําเภอท่ีสงขอมูลแผนชุมชนแลว ดังนี ้ 

โซน 1                        โซน 2                                 โซน 3                              โซน 4 
มวงสามสิบ                 ศรีเมืองใหม                      วารินชําราบ                    น้ํายืน 
ดอนมดแดง                 กุดขาวปุน                         สําโรง                             น้ําขุน 
เข่ืองใน                        ตระการพืชผล                  นาเยยี                              บุณฑริก 
ตาลสุม                        นาตาล                               บูลฯ                               นาจะหลวย 
                                     เขมราฐ                             สิรินธร                           ทุงศรีอุดม  
                                                                                                                     เดชอุดม                       

6. อปท.ท่ีสมัครเขารวมกองทุนหลักประกนัสุขภาพในระดบัพื้นท่ี ปงบประมาณ 2554  
จํานวนท้ังส้ิน  238 แหง..ยืน่ความจํานงแลวเขารวมกองทุน 185 แหง คิดเปนรอยละ 84.87(ขอมูลจาก สปสช.
เขต 10 อุบลราชธานี  ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2553) 

7. ใหอําเภอสงรายช่ือ จนท.เพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการ คปสอ.ประจําปงบประมาณ 2554 
 ภายในวันท่ี 9 ธันวาคม 2553 ทาง Website:www. phoubon.co.th งานรับ-สง ยุทธศาสตร 
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8. งบลงทุน  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดจดัสรรงบประมาณรายจายประจําป 2554 งบลงทุนรายการ 

คาปรับโฉมบริการดานหนาของโรงพยาบาล งบประมาณท้ังหมด 4,607,700 บาท  
-โรงพยาบาลชุมชน แหงละ 159,700 บาท รวม 3,353,700 บาท 
-โรงพยาบาลศูนย  1,254,000  บาท 

     
3.กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

1.โครงการประชุมวิชาการ “เพื่ออีสานพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2554”  ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี จัด 
ประชุมวิชาการเพื่ออีสานพัฒนาอยางยัง่ยนื ป 2554 ในวันท่ี 2-3 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมสุนียแกรนด 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสงเสริมความรูและเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม การแลกเปล่ียนเรียนรูจากผูเช่ียวชาญ เร่ืองการปองกันและแกไขเด็ก
อวน ในการนีข้อเชิญผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพและส่ิงแวดลอมจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ เขารวมการประชุมดังกลาว 

2.  การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ จังหวัดอุบลราชธานี ป 2553 
2.1กําหนดการแขงขันรวมกฬีาสาธารณสุขสัมพันธ ระดบัจังหวดั  ป 2553    
2.2 เกณฑการตัดสินบาสะโลบ,กองเชียรและขบวนพาเหรด  
2.3 เพลงท่ีใชในการแขงขัน 
3.การสุมตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน คร้ังท่ี 1 

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ขอความรวมมือจากทุกอําเภอ สุมตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนท่ีครัวเรือน 
อําเภอละ 300 ครัวเรือน โดยสุมจากทุกตําบล เพื่อเฝาระวังคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ในระดับ
ครัวเรือน โดยรายงานผลการตรวจภายในวันท่ี 20 มกราคม 2554 ซ่ึงกลุมงานสงเสริมสุขภาพจะสง
รายละเอียดใหสํานักงานสาธารณสุข 
 4.ขอความรวมมือซ้ือหนังสือ “สาธารณสุขในพระไตรปฎก:บูรณาการสูสุขภาพดี ชีวีมีสุข” 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ ซ้ือหนังสือ“สาธารณสุขในพระไตรปฎก:บูรณาการสูสุขภาพดี ชีวีมีสุข”แตงโดย 
นพ.อุทัย สุดสุข   ราคาเลมละ 300 บาท โดยสามารถใชเงินงบประมาณของหนวยบริการจัดซ้ือเปนคูมือการ
ทํางานได  ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี จะไดจัดทําหนังสือเพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกจาย 
สงใหทุกหนวยงาน 
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4.กลุมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
1.งานประชาสัมพันธ  

1.โครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยย้ิม (3S/3ดี) ปงบประมาณ 2554  ขอให
โรงพยาบาลศูนย,โรงพยาบาลชุมชน,และ รพ.สต.ทุกแหง  ดําเนินการดังตอไปนี ้
1.1 ประเมินตนเอง ตามแบบฟอรม “แบบรายงานการประเมินตนเอง 3S.E1สงเปนไฟลอิเล็คทรอนิกส 
 (E-mail) ไดท่ี hss_ubon@hotmail.com  ทุกวันท่ี 10 ของเดือน 
1.2 สงภาพถายการดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยย้ิม 
(3S/3ดี) ท่ี  hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุม งานสนับสนุน
บริการสุขภาพ  ภายในวันท่ี  15 ธันวาคม  2553  

2. งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
  1.ขอใหสถานีอนามัยทุกแหงท่ียกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในป 2554  ดําเนินการ
ดังตอไปนี ้ 
1.1ปรับภาพลักษณในสวนปายสัญลักษณของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
1.2 ประเมินตนเอง ตามแบบฟอรม “แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ป 54”  
(แนบไฟล แบบประเมิน รพ.สต.ป 54)  สงขอมูลทุกแหงเปนไฟลอิเล็คทรอนิกส   (E-mail) ไดท่ี 
hss_ubon@hotmail.com  หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ภายในวันท่ี  24  ธันวาคม  2553 
   2.ขอใหเรงรัดการขอรับงบจัดสรรเพื่อพัฒนาหนวยบรกิารปฐมภูมิ (On top) ป 54  ดงันี้ :  
อําเภอเมือง           ใหดําเนนิการสง  Profile  ท่ีลงนามโดย  ผอ.รพ.สต.และประธาน CUP 
อําเภอสวางวีระวงศ    ใหดําเนินการสงรายช่ือคณะกรรมการของ  รพ.สต.แกงโดม,บุงมะแลง,สวาง, 
คําโพธ์ิ  และสง Profile  ของ  รพ.สต.คําโพธ์ิ  ท่ีลงนามโดย  ผอ.รพ.สต.และประธาน CUP  
อําเภอโขงเจียม   ใหดําเนินการสงรายช่ือคณะกรรมการของ  รพ.สต.ตุงลุง,วังอาง,หนองผือนอย  และสง 
Profile  ของ  รพ.สต.หนองแสงใหญ  ท่ีลงนามโดย  ผอ.รพ.สต.และประธาน CUP 
อําเภอตระการพืชผล  ใหดําเนินการสงรายช่ือพยาบาลที่ไปชวยราชการที่ รพ.สต.หนองเตา,บอหิน,นาเดื่อ,ถํ้า
แข,หวยฝาย,ตากแดด,เวียง สงภายในวันท่ี  2  ธันวาคม  2553  
   3.ขอใหอําเภอดังตอไปนี ้  
-อําเภอตาลสุม                                   - อําเภอกุดขาวปุน 
-อําเภอโพธ์ิไทร                                 - อําเภอนาตาล 
-อําเภอเขมราฐ                                   - อําเภอสวางวีระวงศ 
-อําเภอพิบูลมงัสาหาร                        - อําเภอโขงเจียม 
-อําเภอน้ําขุน                                     - อําเภอนาจะหลวย 
เรงรัดการสงรายงานสํารวจ รพ.สต.ป 54(การใชอินเตอรเน็ต) สงขอมูลไดท่ี hss_ubon@hotmail.com  หรือ 

mailto:hss_ubon@hotmail.com%20%20%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81
mailto:hss_ubon@hotmail.com
http://uploadfile.phoubon.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://uploadfile.phoubon.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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3.งานสุขภาพภาคประชาชน  
1.ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเดน ระดบัจังหวดั 11 สาขา ปงบประมาณ 2554 2.การจัดสรร อสม. เพิ่มเติม 
จังหวดัอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2554 จํานวน 251 คน กําหนดสงรายช่ือผลการคัดเลือก อสม.เพิ่มเติม 
ภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
2.ขอใหอําเภอท่ียังไมสงหลักฐานการเบิกเงินคาปวยการและรายงาน .และ อสม mailto: สงโดย
ดวน  hss_ubon@hotmail.com หรือ http://uploadfile.phoubon.in.th/รับ-สงขอมูลกลุมงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  ภายในวันท่ี  9 ธันวาคม  2553 
 
5.กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

กําหนดการตออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการรานยา  สถานพยาบาล   และอาหาร  ประจําป 
2553 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  มีกําหนดใหผูประกอบกจิการ  สถานพยาบาล     และ
อาหาร  ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต   โดยสถานประกอบการท่ีตองตออายุใบอนุญาต  กลุมงานไดสงคําขอ ฯ 
ไปใหเรียบรอยแลว จึงขอใหดําเนนิการยืน่ขอตออายุใบอนุญาต  ภายใน   30   ธันวาคม    2553    ณ กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

 
6.กลุมงานบริการการแพทยฉุกเฉิน(EMS) 

1.แผนการออกประกวดหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน ดเีดน ประจําป 2554 จังหวดัอุบลราชธานี 
2.การกําหนด 7 วันอันตราย เทศกาลปใหม 2554 เฝาระวงัอุบัติเหต ุระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม 2553 - 
   4 มกราคม 2554 

3.ผลการดําเนนิงานระหวางวันท่ี 21 ตุลาคม 2553-20 พฤศจิกายน 2553 
 

7.กลุมงานทันตสาธารณสุข 
  1.ผลการประกวดคูหูโรงเรียนสงเสริมทันตสุขภาพระดบัเขต ป 2553 ( ในสวนของจังหวดั
อุบลราชธานี )  
   ชนะเลิศ หมวดท่ี 3 การแปรงฟนหลังอาหารกลางวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด ไดแก โรงเรียนปาพอก คูห ู
โรงเรียนบานดอนยาว อ.เดชอุดม  

http://uploadfile.phoubon.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://uploadfile.phoubon.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
mailto:
mailto:hss_ubon@hotmail.com
http://uploadfile.phoubon.in.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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 2.ผลการคัดเลือกตัวแทนโซน รพ.สต.ตนแบบดานทันตสาธารณสุข เพื่อเขารวมการประกวดใน
ระดับจังหวดั มีดังนี ้ 
   โซนท่ี 1 รพ.สต.เหลาเสือโกก อ.เหลาเสือโกก  
   โซนท่ี 2 รพ.สต.หัวนา อ.เขมราฐ 
   โซนท่ี 3 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติไรใต อ.พิบูลมังสาหาร 
   โซนท่ี 4 รพ.สต.นาสวง อ.เดชอุดม   
  3.สรุปผลการบริการทันตกรรมในโครงการหนวยแพทยพระราชทานเคล่ือนท่ีสําหรับพระภกิษุ
สามเณรในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกมุาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ระหวางวันท่ี 7-10 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มีพระภกิษุ
สามเณรไดรับบริการ 206 รูป (ถอนฟน 15 รูป อุดฟน 34 รูป ขูดหินปูน 123 รูป สงตอ 34 รูป) 
  4.ผลการรณรงคคัดกรองรากฟนเทียม  มียอดสะสม ณ เดอืน พ.ย มีผูไดรับคัดกรองจํานวน 599 ราย 
ผานการคัดกรองจํานวน 209 ราย ไดรับการฝงรากฟนเทียมแลวจํานวน 54 ราย 
  5.ผลงานหนวยทันตกรรมเคล่ือนท่ีเดือนพฤศจิกายน 2553 มีผูรับบริการเฉล่ีย 53 ราย/คร้ัง 
  6.ผลงานรถทันตกรรมเคล่ือนท่ีเดือนพฤศจิกายน 2553 มีผูรับบริการ 331 ราย  
  7.แผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2553  
  7.1 กําหนดประชุมคณะกรรมการ พอ.สว. ประจําจังหวดัอุบลราชธานี ในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2553  

ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
       7.2 แผนออกหนวย พอ.สว.  
วันท่ี 17 ธันวาคม 2553 บานนาอุดม ม.1 ต.โนนสมบูรณ อ.เดชอุดม 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2553 บานปาขา ม.7 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ 
      7.3 แผนรถทันตกรรมเคล่ือนท่ี  

 
8.กลุมงานควบคุมโรค 

1.สถานการณโรคไขหวัดใหญ 2009 
2.สถานการณโรคไขเลือดออก 
3.สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 อุบลราชธานี ขอเชิญผูรับผิดชอบงานควบคุมโรคในระดับ สสอ.และ 
รพ. ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพฒันาสู“อําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ป 2554” 
ในวนัท่ี 2-3 ธันวาคม 2553  ณ  โรงแรมมุกดาหารแกรนด โฮเต็ล จังหวดัมุกดาหาร 
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9.กลุมงานประกันสุขภาพ 
 1.ความครอบคลุมการมีหลักประกนัสุขภาพเดือน ตุลาคม 2553  
 2.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจงการจัดสรรงบเหมาจายรายหัว ลวงหนา   
ปงบประมาณ  2554   หลังผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงบ UCขอให CUP จัดประชุมCUP 
BOARD เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณระดับCUP และจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนางาน
สาธารณสุขตอไป   

3.แจงแหลงงบประมาณในการดําเนนิการ  Drug& Supply delivery ใหทุกโรงพยาบาลดําเนินการ
ตามแผนงานโครงการใหแลวเสร็จภายใน  31  ธันวาคม  2553  รายละเอียดตามหนังสือท่ี อบ  0027.005/ว.
9203  ลงวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2553  

4.สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  แจงกําหนดการโอนงบ  IP 10%  ท่ีคางงวดที่ 4/2553  จะ
ดําเนินการโอนใหในเดือนมกราคม 2554  เนื่องจากตองรอสงขอมูลปกติ  ขอมูลอุทธรณและประมวลผล
ขอมูลอุทธรณท้ังป 

5.สปสช.แจงผลการจัดสรรงบประมาณกองทุนตามหลักเกณฑการจายตามผลการดําเนินงานและ
คุณภาพบรกิาร ดังนี้       
   1)งบท่ีไดรับจัดสรรตามเกณฑหนวยบริการประจํา/ปฐมภูมิ        26,952,753    บาท 
  2) งบท่ีไดรับจัดสรรตามเกณฑหนวยรับสงตอ                              25,858,423    บาท 
           รวมท้ังส้ิน                                               52,811,176    บาท 
โดย สปสช.ไดแจงจัดสรรเปนภาพ CUP และโอนเงินให CUP แลวตัง้แตวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2553  จังหวดั
จะสงรายละเอียดผลงานและงบประมาณราย PCU สงใหหนวยบริการ  เพื่อให CUP นําไปจัดสรร  ผานมติ
ของ CUP  board ตอไป  
 
10.กลุมงานพฒันาทรัพยากรบุคคล 
  1.แจงความประสงคลาศึกษาตอหรือฝกอบรมภายในประเทศประจําป2554 ขอให รพช./สสอ. ทุก 
แหงแจงรายช่ือบุคลากรท่ีมีความประสงคลาศึกษาตอหรือฝกอบรมภายในประเทศประจําป  2554 ตาม 
แบบฟอรมท่ีกาํหนดโดยสงใหกลุมงานพัฒนาทรัพยากรบคุคลฯภายใน 
วันท่ี  17   ธันวาคม  2553  ทาง  Email.hrdubon@hotmail.com และสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการลา 
ศึกษาตอไดท่ี  http://uploadfile.phoubon.in.th ท่ีรับสงขอมูลกลุมงานพัฒน 
 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลสนับสนุนการสาธารณสุข
มูลฐาน เขต 13  วันท่ี  23  พฤศจิกายน 2553   ณ โรงแรมกิจตรงวิลล  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ประธานการประชุม นายแพทยไพจติร  ปวะบุตร ประธานมูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ผูเขาประชุม
ประกอบดวย 
 

mailto:Email.hrdubon@hotmail.com
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1. ผูบริหาร เขตตรวจราชการท่ี 13  
2. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด,ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ในเขตตรวจ  
     ราชการเขต 13  
3. หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯสสจ.ทุกแหงในเขตตรวจราชการเขต 13  
4. หัวหนากลุมงานพัฒนายทุธศาสตรสาธารณสุข สสจ.ทุกแหงในเขตตรวจราชการเขต 13  
5. หัวหนางานการเจาหนาท่ีโรงพยาบาลศูนย /โรงพยาบาลท่ัวไปในเขตตรวจราชการเขต 13  
6. ผูแทนกลุมสาธารณสุขอําเภอ จังหวดัละ 2  คน  
7. ผูแทนกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 2  คน  
8. ผูแทนกลุม อบจ., อบต. จงัหวัดละ 2  คน  
 

11.งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

• สรุปผลการสงขอมูล 4 แฟมรายวัน 
 
12.งานควบคมุโรคไมตดิตอ 
  1.ติดตามการตรวจมะเร็งเตานม 

      ตามท่ีมีกรมอนามัยจดัสัปดาหรณรงคตรวจมะเร็งเตานมในระหวางวันท่ี 25-29 ตุลาคม  
2553 ท่ีผานมา ขณะนี้มีการรายงานผลการตรวจคัดกรองจากสถานบริการระดับอําเภอ - ตําบล มาท้ังส้ิน 7  
อําเภอพบผูมีความผิดปกติ 18 ราย ขอความรวมมืออําเภอท่ีมีรายงานผลผิดปกติ ดําเนินการติดตามดูแล 
ตอเนื่อง และแจงผลการติดตามการดูแล รักษา ใหจังหวัด 
 2.ขอความรวมมือจัดกิจกรรม "สัปดาหตอตานโรคมะเร็งแหงชาติ" 
      ดวยวันท่ี 10 ธันวาคม 2553 ไดกําหนดเปน "วันตอตานโรคมะเร็งแหงชาติ" ในการนี ้ขอ
ความรวมมือจากทุกโรงพยาบาลชุมชนในการจัดกจิกรรม "สัปดาหตอตานโรคมะเร็งแหงชาติ" ระหวางวันท่ี 
7-10 ธันวาคม 2553 โดยใชแนวคิด "มะเร็งปองกันและเฝาระวังได" โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี สนับสนุนส่ือ แผนพับ เร่ือง 7 สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง ใหทุกแหง ท้ังนี ้เม่ือเสร็จส้ิน
กิจกรรมแลว กรุณา รายงานการจัดกจิกรรม และ ภาพถายให งานควบคุมโรคไมติดตอ เพื่อรวบรวมเปน
ภาพรวมจังหวดั สงสวนกลางตอไป ภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2553  
 
13.งานพัฒนารูปแบบบริการ 
 1.โครงการสนองนํ้าพระราชหฤหัยในหลวง ทรงหวงใยสุขภาพประชาชน และการจัดหนวยตรวจ
สุขภาพเชิงรุกเคล่ือนท่ีพรอมกันท่ัวประเทศ 5 ธันวาคม 2553  
         ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายดําเนินงานโครงการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวง ทรง
หวงใยสุขภาพประชาชน เพือ่ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในโอกาสท่ีจะทรง
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 2.โครงการคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะจังหวัดอุบลราชธานี  
   1. สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ มีนโยบายสนบัสนุนและพฒันาระบบบริการดานการบําบัด
ทดแทนไตและการบริหารจดัการ เพื่อนํานิว่ออกจากทางเดินปสสาวะ เนื่องจากพบวาเปนโรคท่ีพบบอยและ
เปนปญหาสําคัญของประเทศ 
   2. เขตตรวจราชการท่ี 13 ไดจัดทําโครงการ “ คัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ “ โดย  
สนับสนุนสตริปในการตรวจคัดกรองดําเนินการท้ังจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 480,000 คน ตามแผนการ
ตรวจคัดกรอง  เบิกสตริปไดท่ีกลุมงานพัฒนารูปแบบบริการ 
   กิจกรรม ตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะในประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป  
ดําเนินการตรวจคัดกรองโดยหนวยตรวจสุขภาพประชาชนของทุกอําเภอหรือจดัตามสภาพของพ้ืนท่ี เร่ิม
ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2553–มีนาคม 2554 ดาวนโหลดคูมือแนวทางการดําเนนิงานไดท่ี 
http://ubo.phoubon.in.th/ศูนยเทคโนโลยี่สารสนเทค/ตรวจสุขภาพ/รายละเอียดแนวทางการตรวจคัดกรองนิ่ว 
   3. การดําเนนิงานรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี จังหวดัอุบลราชธานี   
ปงบประมาณ 2554 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2553)  
* นําเสนอ 2 เร่ือง  ผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของผูบริจาคโลหิต   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชุน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

ผอ.รพ.เข่ืองใน: งบประมาณโครงการท่ีทาง สปสช.จัดสรรตาม workload โครงการท่ีคอนขางมี 
ปญหา คือการปดหลุมรองฟน ซ่ึงงบประมาณโครงการนี้ เขาระบบเบิกจายตามระเบียบเงินบํารุง โดยจายได
เพียงเปนคาตอบแทน ในลักษณะของการอบรม 
ขอส่ังการ: หลักการ คือใหเปดบัญชีใหม 
 
 
 
 
 

http://ubo.phoubon.in.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอืน่ๆ 

• ประชาสัมพันธ ผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะเขาสูตาํแหนงนักวิชาการสาธารณสุขหรือพยาบาล 
วิชาชีพชํานาญการในปหนาใหดําเนินการจัดทําผลงานวิชาการ(อวช.) และสงลวงหนาโดยเฉพาะผูท่ีจะเขาสู
ตําแหนงนักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการใหแจงหวัขอเร่ืองกอน เพื่อจัดทําคําส่ังแตงต้ังไดทันกําหนดใน
วันท่ีมีคุณสมบัติครบ 

• เชิญรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ท่ีรานแซบ ซอย 9  
 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
   ลงช่ือ.........................................ผูบันทึกการประชุม  
                    (นางดารณี  เผาผา) 
    กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงช่ือ.........................................ผูรับรองการประชุม  
                   (นางสิริพร  วงศตรี) 
    หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

 
 

 

 

 


