
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 10/2560 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม1 ช้ัน 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
1. นพ.จิณณพิภัทร  ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
3. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นายอดุลย์  วรรณชาติ        รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางน้ าเพชร  ตั้งย่ิงยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางสาวกาญจนา  มหาพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นพ.เศวต  ศรีศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
8. ดร.กมล  ฝอยหิรัญ        ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10  
9. นพ.ประสาน  ชัยวิรัตนะ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ 
10. นายสอาด  มุ่งสิน แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 

11. นายพรชัย  ปัจสุวรรณ แทน ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 
12. นายเพชรบูรณ์  พูลผล แทน ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 
13. พญ.ณัฐิกา  วรรณแก้ว ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
14. นพ.อุดม โบจรัส ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
15. นพ.ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
16. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
17. นพ.เกรียงศักดิ์  กิจเพิ่มเกียรติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาตาล 
18. นพ.ณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
19. นพ.พัฒนา  ตันสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
20. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส าโรง 
21. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
22. นพ.วรุฒม์  เกตุศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
23. นพ.สยาม  ประสานพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
24. นพ.ทนง  ค าศรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
25. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
26. นพ.คงทัช  สิงขรานันต์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
27. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลน้ าขุ่น 
28. นพ.สาโรจน์  สมชอบ แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
29. นางสิริพร  วงศ์ตรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
30. นางนภาพร  จันทนบ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
31. นายประทีป  บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
32. นางร าไพ  สุวนาม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
33. นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
34. นางสาวอลิษา  สุพรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
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35. นางสุภาภรณ์  อุตมัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
36. นายปรีชา  ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
37. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ 
38. นายวิชิต  พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 
39. นายบดินทร์  บุญขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
40. นางธิดารัตน์  บุญทรง หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
41. นางภัลลภา  โสติถิสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
42. นางฉัฐฉวี  ใจแก้ว หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล 
43. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโก้ก 
44. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
45. นางศิวาภรณ์  เงินราง สาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล 
46. นายณรงค์  แผลงศร สาธารณสุขอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
47. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
48. นายไพรัช  จันทพันธ์ สาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
49. นายธานินทร์  ไชยานุกูล สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 
50. นายสุทิน กมลฤกษ์ สาธารณสุขอ าเภอมังสาหาร 
51. นายบัณฑิต สร้อยค า สาธารณสุขอ าเภอสิรินธร 
52. นายมัธยม  สุพัฒน์ สาธารณสุขอ าเภอเดชอุดม 
53. นายพีระพล  เดชบุญ สาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย 
54. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอ าเภอบุณฑริก 
55. นายชวน  จันทร์เล่ือน สาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน 
56. นายอุทัย  โมกข์ทิพย์ สาธารณสุขอ าเภอทุ่งศรีอุดม 
57. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอ าเภอน้ าขุ่น 
58. นายเกรียงไกร  พื้นทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมดแดง 
59. นายเสถียร ปวงสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเหล่าเสือโก้ก 
60. นายวรวิทย์  สอดศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล 
61. นายถนอม  ผิวหอม ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
62. นายจ ารัส  พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโพธไทร 
63. นายอลงกต ตังคะวานิช ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
64. นายธนศักดิ์  ธงศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอส าโรง 
65. นายสุทัศน์  สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอโขงเจียม 
66. นายธีระยุทธ  เผ่ากัณหา ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาเยีย 
67. นายสุวิทย์ชัย  ทองกูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอนาจะหลวย 
68. นายสากล  สีทากุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอน้ ายืน 
69. นางอุษณีย์  เกิดมี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
70. นางดารณี  เผ่าผา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
71. นายปัญญาวุธ  ไพเราะ      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
72. นายวีระพันธ์ ซ่ือสัตย์        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
73. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
74. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์คกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
75. นายรังสรรค์ ศรีล้วน       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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76. นายชัยชาญ บุญคูณ           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
77. นางสาวมุทิตา  วรรณชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางล าดวน  ศรีขาว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นายอดิศักดิ์  ชามาตย์          จพ.สาธารณสุขช านาญงาน                  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางสาวอุทัย  สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นายประพนธ์  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางอรวรรณ  ปักษีสุวรรณ    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน                   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางพิสมัย  วรรณชาติ         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. นายเอกชัย  จรูญเนตร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางสาวสุภาวดี  อัคคะเพชร แพทย์แผนไทย     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
87. นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นายพิทักษ์  มูลประดับ นิติกรปฏิบัติการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางเกตุสิรินทร์ ฉิมพลี         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นางทองพรรณ  ภักดี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ              โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
91. นางสาวสุภาภรณ์  พุฒิผา     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ     โรงพยาบาลตระการพืชผล 
92. นายอนันท์ สิงคิบุตร     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ     โรงพยาบาลเขมราฐ 
93. นายศิวะพรรณ ญาณะพันธ์    จพ.สาธารณสุขช านาญงาน     โรงพยาบาลนาตาล 
94. นางอรทัย  มุสิกา                นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 
95. นางศิริกัลย์  มะลัยทอง     เจ้าพนักงานการเงินการบัญชีช านาญงาน  โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
96. นางจินตนา  พงษ์พิละ     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
97. นายเอกพจน์  อินโสม     จพ.สาธารณสุขช านาญงาน        โรงพยาบาลบุณฑริก 
98. นายพลังยุทธ เลิศแล้ว         นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ    โรงพยาบาลโขงเจียม 
99. นางจิระนันทร์  นาค า          นักจัดการงานท่ัวไปช านาญงาน         โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
100. นางสุพัตรา  อุทธา             นักจัดการงานท่ัวไปช านาญงาน             โรงพยาบาลน้ าขุ่น 
101. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ     นักวิชาการสาธารณสุข          โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
102. นางสาวอังศุมาลิน              นักวิชาการสาธารณสุข     โรงพยาบาลตาลสุม 
103. นางสุรภารัชต์  ทองหิน     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 
104. นายนิติชัย ทุมนันท์            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   โรงพยาบาลตระการพืชผล 
105. นางรัฎฎิกรษ์ ศรีสมบูรณ์      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
106. นางทิพย์สุดา  มณีเนตร     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
107. นางอรอุมา พลเขต     เจ้าพนักงานธุรการ         โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
108. นางสาวรินทร์ดารัตน์  สมมีชัย นักวิชาการสาธารณสุข            โรงพยาบาลนาตาล 
109. นายเอกรัฐ  แก้วสง่า     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   โรงพยาบาลวารินช าราบ 
110. นายจิรศักดิ์  รักษ์มณี     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   โรงพยาบาลส าโรง 
111. นายณรงค์ชัย  วรรณโคตร     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    โรงพยาบาลสิรินธร 
112. นางสาวปราณี  ชาววัง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
113. นางสาวมยุรี  กุมภะกะ        นักวิชาการสาธารณสุข                        โรงพยาบาลน้ าขุ่น 
114. นายกิตติพงษ์  เสนาะพิณ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    สสอ.ม่วงสามสิบ 
115. นายชนะพงษ์  นาคใหญ่    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    สสอ.ดอนมดแดง 
116. นางสาวพัชรี  ช่วงชัย     นักวิชาการสาธารณสุข      สสอ.ตาลสุม 
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117. นางสาวพิษธพร  เติมบุญ    นักวิชาการสาธารณสุข          สสอ.กุดข้าวปุ้น 
118. นายระพินธ์ฤทธ์ิ  บรรทุปา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.เขมราฐ 
119. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข                         สสอ.นาตาล 
120. นายวิระ  พวงจันทร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    สสอ.โพธ์ิไทร 
121. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข      สสอ.ส าโรง 
122. นายช านาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    สสอ.สิรินธร 
123. นายภิศักดิ์  พรรณนาภพ    นักวิชาการสาธารณสุข      สสอ.พิบูลมังสาหาร 
124. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    สสอ.โขงเจียม 
125. นายกิตติธเนศ  นิธิวรเสฏฐ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    สสอ.เดชอุดม 
126. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรศรี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.นาจะหลวย 
127. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.น้ าขุ่น 
128. นางสุรณี  บุญกาญจน์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.วารินช าราบ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ทราบ     
1.1 โครงการป่ันจักรยานหาทุนทรัพย์สนับสนุน รพ.สต. รพช. ในถ่ินทุรกันดาร โดย นพ.วีระวัฒน์ พันครุฑ 
รองคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.2 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พบปะผู้เข้าร่วมประชุม 
1.3 เร่ืองจากศาลากลาง  
 1.2.1 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 13 ธันวาคม 2560 
 1.2.2 เตรียมการรับเสด็จองค์ประธาน มูลนิธิ พอ.สว. 9 ธันวาคม 2560 
 1.2.3 เทศกาลงานกาชาด 29 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ  
 

4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
1. การด าเนินงานตามนโยบาย souse sharing น าร่อง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ รพศ.สรรพสิทธิประสงค์, รพ.๕๐ 
พรรษาฯ และ รพ.วารินช าราบ ในประเด็น คน  เงิน ของ โดยจะด าเนินการเป็นรูปธรรมชัดเจนย่ิงข้ึน ภายใน 1 
มกราคม 2561 
2. ขอให้ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ด าเนินการเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ 
พัสดุใหม่ 
4.2 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงพยาบาล 



5 
 

วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร, รับบริจาคโลหิต, โครงการพระช่วยพระ, การติดตั้งแผงโซล่าเซล
ของโรงพยาบาล 
4.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10  
น าเสนอประเด็นรังสีรักษา 
4.4 ส านักงานควบคุมป้องกันโรคท่ี 10 อุบลราชธานี 
น าเสนอประเด็นการป้องกันควบคุมโรคในเรือนจ า  
4.5 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 10 อุบลราชธานี 
1. ติดตามผู้ป่วยสุขภาพจิตในพื้นท่ี 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ส าหรับ จนท.สนง.สสจ.อบ ด้วยค าขวัญ “คนวัยท างาน 4.0 ปรับตัวได้
ไม่เครียด” 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากกลุ่มงานต่างๆในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

5.1 กลุ่มงานบริหาร 
การเงิน 
1.การส่งงบทดลอง 
1.1 แจ้งก าหนดการส่งงบทดลอง ปี 2561 ทาง web http://hfo.in.th  ดังน้ี 
-หน่วยบริการแม่ข่าย(รพ.) ส่งไม่เกินวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
-หน่วยบริการลูกข่าย(รพ.สต.)ส่งไม่เกิน วันท่ี 25 ของเดือนถัดไป 
-การประมวลผลข้อมูล -รายเดือน ประมวลผลภายในส้ินเดือนของเดือนถัดไป 
-รายไตรมาส ประมวลผลดังน้ี 
 ไตรมาสท่ี 1 ประมวลผลข้อมูลวันท่ี 20 มกราคม 2561 
 ไตรมาสท่ี 2 ประมวลผลข้อมูลวันท่ี 20 เมษายน 2561 
 ไตรมาสท่ี 3 ประมวลผลข้อมูลวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 
 ไตรมาสท่ี 4 ประมวลผลข้อมูลวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
ข้อก าหนด เมื่อ สป.ประมวลผลข้อมูลรายไตรมาสแล้ว หน่วยบริการไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ขอให้หน่วยบริการมี
กระบวนการตรวจสอบงบทดลองประจ าเดือนก่อนและหลังส่ง และให้ความส าคัญก าหนดการส่งข้อมูลอย่าง
เคร่งครัด          
1.2 แจ้งผลการส่งงบทดลองเดือน ตุลาคม 2560  
- หน่วยบริการโรงพยาบาล ได้ส่งงบทดลอง ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 ครบทุกแห่ง ส่วนผลคะแนนคุณภาพงบทด
รอง อยู่ระหว่างการด าเนินการ ผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนงบทดรองประจ าเดือน พฤศจิกายน 
2560 ขอให้เร่งรัด ติดตาม ให้ส่งภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2560  
- หน่วยบริการ รพ.สต. ยังส่งงบทดรองน้อยมาก ขอให้ สสอ. ได้มีการเร่งรัด ติดตาม ให้ส่งงบทดลอง ประจ าเดือน 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ภายในวันท่ี 25 ของเดือน ธันวาคม 2560 ต่อไป 
2. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง 
2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 มีผล
การประเมินดังน้ี ( FAI61.xlsx ) 

                เดือนกันยายน 2560 โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 4  คือ 50พรรษาฯ ตาลสุม โขงเจียม  ส าโรง 
ความเส่ียงระดับ 3 คือ กุดข้าวปุ้น ศรีเมืองใหม่ วารินช าราบ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ และทุ่งศรีอุดม       
                เดือนตุลาคม 2560 โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 4 คือ เข่ืองใน ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม และ
ส าโรง  

file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/FAI61.xls
file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/FAI61.xls
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2.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจ าเดือนตุลาคม 2560( สถานะการเงิน.xlsx) 
                สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับ ตุลาคม 2560 
เก่ียวกับ เงินบ ารุงคงเหลือ เจ้าหน้ีการค้า ทุนส ารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเองในการก ากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง 
                จากข้อมูลเดือนตุลาคม 2560 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลท่ีมีทุนส ารอง เป็นลบ มากท่ีสุดเรียงตามล าดับ 
คือ 
                           โซน 3     วารินช าราบ                     -50.73    ล้านบาท 
                           โซน 3     ส าโรง                             -14.28   ล้านบาท 
                           โซน 2    ศรีเมืองใหม่                         -5.70   ล้านบาท 

                โรงพยาบาลท่ีมีทุนส ารอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก เดชอุดม น้ าขุ่น และนาจะหลวย       
โรงพยาบาลท่ีมีเจ้าหน้ีการค้า มากท่ีสุดเรียงตามล าดับ คือ  
  โซน 1   ๕๐พรรษาฯ                 102.40  ล้านบาท 
  โซน 3   วารินช าราบ                     84.12  ล้านบาท 
  โซน 4   เดชอุดม                          78.29  ล้านบาท 
  โซน 2   ตระการพืชผล                   56.35  ล้านบาท 
ข้อเสนอแนะ   
ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ท้ังด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุรายการใดท่ีไม่
เป็นไปตามแผน โดยควบคุม ก ากับ อย่างเข้มงวด 
2.3.รายงานสถานะลูกหน้ีเงินยืมคงเหลือ ( สรุปลูกหน้ีประชุม600929.xlsx ) 
              สรุปสถานการณ์ เก่ียวกับลูกหน้ีเงินยืมราชการ เพียงวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 ท่ีเกินก าหนดชดใช้หลักฐาน
เงินยืม จ านวนเงินท้ังส้ิน 1,057.310 บาท มีผู้ยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหน่วยงานต่างๆ ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน ก ากับ 
ติดตาม เร่งรัด ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม โดยด่วนต่อไป 

5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 

5.2.1 แผนนิทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบท่ี 1/2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  Plan Niteded 
1_2561.pdf 

5.2.2 ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1/2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  YUT 04และ 
YUT_Agenda 
5.2.3 สรุปผลการด าเนินงานค่าเส่ือม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :   Invest_41260.ppt   
5.2.4 สรุปผลการจัดกลุ่มการประเมินผล Ranking รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : Rank 
2_60  
 

5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค 
 

5.3.1 สถานการณ์โรคติดต่อ (โรคไอกรน และไข้เลือดออก)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : CD_26112560.pdf 
 

5.4 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต 
 

5.4.1 ผลการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบ าบัดของจังหวัดอุบลราชธานี  
ปี 2560 จ านวนท้ังหมด 6,800 ราย) จากระบบต่างๆดังน้ี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : Kanpat_Drugs.pdf  

5.4.2 การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 วันท่ี 
16 - 17 พฤศจิกายน 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เลขานุการ โครงการ TO BE NUMBER ONE 

file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/situate%20Money.xlsx
file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/situate%20Money.xlsx
file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/sumary_Money%20give.xlsx
file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/Plan%20Nited%201_60.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/Investปี2561_41260.ppt
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ได้ออกประชาสัมพันธ์ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี 2561 ซ่ึงจังหวัดอุบลราชธานีก าหนดจัดการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL 8 ระดับจังหวัด ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ลาน
กิจกรรม ช้ัน 2 ห้างสรรพสินค้า สุนีย์ ทาวเวอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
5.4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมชีวิตสดใส กายใจเป็นสุข ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข  ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไฟล์ : Kanpat_disable.pdf 
5.4.4 การจัดงานวันคนพิการสากลจั งหวัดอุบลราชธานี  ประจ า ปี  2560 ดู รายละ เอี ยด เพิ่ มเติม ไฟ ล์ : 
Kanpat_disable.pdf 
 

5.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
5.5.1 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย  
1. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย  
1.1 วันท่ี 5 ธันวาคม 2560 ก าหนดจัดกิจกรรม kick off ตลาดสีเขียวในโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิ 
ประสงค์, รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ, รพ.วารินช าราบ และ รพร.เดชอุดม ซ่ึงเป็นตลาดประชารัฐ ประเภท 
ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด  
1.2 วันท่ี 27 – 28 ธันวาคม 2560 หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพท่ี 10 ร่วมกับ สสอ.
เมือง, เทศบาลนครอุบลราชธานี, สสอ.วารินช าราบ และ เทศบาลเมืองวารินช าราบ ก าหนดลงพื้นท่ีเก็บ ตัวอย่าง 
และตรวจประเมินสถานท่ีผลิต หมูยอ ทุกแห่งใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมรับเทศกาลปีใหม่ 
1.3 วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการฝ่ายตรวจติดตามและก ากับดูแลราคาสินค้าและบริการ (คณะกรรมการ
จัดงานประจ าปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2561) ก าหนดลงพื้นท่ีตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(อาหาร, ยา, เคร่ืองส าอาง, วัตถุอันตราย, เคร่ืองมือแพทย์) ท่ีวางจ าหน่ายในงานประจ าปี และ งานกาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี 2561 
1.4 งานทะเบียนใบอนุญาต  
2.1 ก าหนดการต่ออายุใบอนุญาต ร้านขายยา สถานท่ีผลิตและน าเข้าอาหาร สถานท่ีครอบครอง วัตถุอันตราย เพื่อ
ใช้รับจ้าง และสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อใช้ในปี 2561 เร่ิมตั้งแต่บัดน้ี จนถึง 29 ธันวาคม 
2560  
2.2 สรุปผลการต่ออายุใบอนุญาตร้านขายยา สถานท่ีผลิตและน าเข้าอาหาร ดังน้ี.. 
- สถานท่ีครอบครองวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้าง ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว 238 แห่ง (67.14 %)  
- สถานพยาบาลประเภท ท่ีไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ช าระค่าธรรมเนียมประจ าปีและต่ออายุใบอนุญาตแล้ว 279 แห่ง 
(41.03 % )  
*** ข้อมูล ณ วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 *** 

2.3 ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ท่ี 77/2559 ผู้ประกอบการท่ีย่ืนค าขอ ตั้งแต่วันท่ี       
4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีจะจัดเก็บจากผู้ย่ืนค าขอตามประกาศฯ ดังน้ี...   
ค่าค าขอต่ออายุใบ อนุญาตเก่ียวกับยา                   ใบอนุญาตละ  500 บาท  
ค่าค าขอต่ออายุใบอนุญาตเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษฯ ใบอนุญาต ละ 300 บาท  
ค่าค าขอต่ออายุใบอนุญาตเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิฯ      ใบอนุญาตละ  300 บาท 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ใบอนุญาตละ  200 บาท  
ค่าค าขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต/น าเข้าอาหาร                    ใบอนุญาตละ  500 บาท 
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2.4 ก าหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ คร้ังท่ี 4/2560  
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   
โดยมี... 
- สถานพยาบาลท่ีเข้าพิจารณาเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 21 ราย 
- ผู้รับอนุญาตรายใหม่ และแจ้งเลิกกิจการ  
5.5.2 งานบริหารเวชภัณฑ์ 
1 สรุปผลการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาร่วม (วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
วัสดุเอกซเรย์) ปีงบประมาณ 2560 ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 3.1 Drugs_Summary.pdf 
2. สรุปผลการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4/60 (ตัวช้ีวัด RDU ข้ันท่ี 1 และ 2 ปีงบประมาณ 2561)                ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 3.2 RDU.pdf 
3. สรุปหน้ีค้างช าระองค์การเภสัชกรรม ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 3.3 Money kang ของ.pdf 

5.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
5.6.1 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. จะเสด็จ
เย่ียม หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และราษฎรพร้อมท้ังพระราชทาน ของท่ี
ระลึก แก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2560 ณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
5.6.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลจากระบบ Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560)  
- I 28 R 24 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ( cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54  
ผลงาน ไตรมาส 1 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 8.63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : Dent1_6-12 ปี.pdf 
(ระดับประเทศ ร้อยละ 6.66 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 ร้อยละ 6.41) 
- I 29 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 3.25 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : Dent 2_PCU.pdf 
(ระดับประเทศ ร้อยละ 2.23 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 ร้อยละ 1.73)  
- I 30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35  
ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 6.25 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : Dent 3_people.pdf 
(ระดับประเทศ ร้อยละ 3.96 ระดับเขตสุขภาพท่ี 10 ร้อยละ 4.49)  
5.6.3 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ประจ าเดือนธันวาคม 2560  
1. วันท่ี 9 ธันวาคม 2560 (กิจกรรมรับเสด็จ ฯ) ออกปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี ต าบล
ขามใหญ่ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
2. วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านค าเดือย หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองกุง อ าเภอตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี  
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5.7 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

แผนการจัดการส่ิงปฏิกูลจังหวัดอุบลราชธานี( Roadmap) ปีงบประมาณ 2561-2563  
เพื่อให้มีการจัดการส่ิงปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ สร้างจิตส านึกและการมี 
ส่วนร่วมในการก าจัดส่ิงปฏิกูล  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  Present.pdf และ  Wast61.pdf 
ปี 2561        ท้องถ่ินออกข้อบัญญัติ วางแผนงบประมาณ หาท่ีก่อสร้าง  
ปี 2562  
         ระยะ 6   เดือนแรก ก่อสร้างร้อยละ 50  
         ระยะ 6   เดือนหลัง ก่อสร้างร้อยละ 50  
ปี 2563        บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด ไม่มีการท้ิงท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  
 

5.8 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  ไม่มีวาระประชุม 
 

5.9 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5.9.1 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer  
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Moblie App-based โดยทุกหน่วยงานได้
ด าเนินการผ่านมาแล้วน้ัน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้น าข้อมูลมาประมวลผลรายด้านแยกตามหน่วยงาน ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  Happinometer_hos.pptx  และ :  Happinometer_total.pptx 
5.9.2 ผลการด าเนินงานทันตแพทย์ประจ าบ้าน   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  patsap.pdf 
5.9.3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ด าเนินโครงการพัฒนา นักบริหารการ 
เปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นข้าราชการท่ีเก่งและดี เป็นนักบริหารการ เปล่ียนแปลงรุ่น
ใหม่ท่ีมีสมรรถนะครบครันท้ังด้านการเป็นนักคิดท่ีมีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา และวางแผน    
(Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมท้ังมีความพร้อมในการริเร่ิม และขับเคล่ือน
การเปล่ียนแปลง เชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป ซ่ึงส านักงาน ก.พ.ร.ได้ด าเนิน โครงการดังกล่าวมาแล้ว 
จ านวน 11 รุ่น  
*** ขณะน้ี ก.พ.ร. ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล และข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนา นักบริหารการเปล่ียน 
แปลงรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 12 ระหว่างวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 – วันท่ี 12 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
เว็บไซต์ https://www.opdc.go.th  
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี  
2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี  

5.10 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่มีวาระการประชุม 

5.11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
5.11.1 การอบรมทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
ด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส านักงานเขตสุขภาพท่ี 10 ก าหนดจัดอบรม 
พัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) เพื่อเป็นทีมน าในการ 
ขับเคล่ือนงานจัดการประเด็นปัญหาสุขภาพของพื้นท่ีในระบบสุขภาพอ าเภออย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 2 รุ่น  
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  Plan_team.pdf 
 

file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/Present.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Meeting%201060/meeting1060/Profile/Waste61%20.pdf
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 รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 18 – 19 ธันวาคม 2560 ( 13 อ าเภอ )  
 รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 21 -22 ธันวาคม 2560 ( 12 อ าเภอ )  
5.11.2 การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  Star hospital manual 2561.pdf    
ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งประเมินตนเองตามคู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวปี 2561 และให้ สสอ.สรุปส่งให้ 
สสจ. ภายในวันท่ี 8 ธันวาคม 2560  
5.11.3 คลินิกหมอครอบครัว ( PCC ) ดรูายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  Plan PCC คลินิกหมอครอบครัว  และ Budget 
PCC 2025.pdf   
5.11.4 งานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ( Lab )  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี ก าหนดจัดกิจกรรมทดสอบความช านาญ โดยการเปรียบเทียบผล
การตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการของ รพ.สต./ศสม. และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 10 ประจ าปี 
งบประมาณ 2561 เพื่อประกันคุณภาพการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก จ านวน 
1,000 บาท โดยด าเนินการสมัครด้วยตนเอง ภายในวันท่ี 7 ธันวาคม 2560  
5.11.5 การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดจัดการประชุม “โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ บริหารจัดการ 
ภาครัฐ ( PMQA ) ประจ าปี 2561” ระดับภาค ระหว่างวันท่ี 12 – 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์    
จ.นครพนม ซ่ึง จ.อุบลราชธานีได้รับโควตาเข้าร่วมอบรมจ านวน 10 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุบลราชธานี, อ.เข่ืองใน, 
อ.ตระการพืชผล, อ.เขมราฐ, อ.โพธ์ิไทร, อ.กุดข้าวปุ้น, อ.วารินช าราบ, อ.นาเยีย, อ.เดชอุดม และ   อ.บุณฑริก  
 

5.12 กลุ่มงานนิติการ      
รายงานผลการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560  รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  
justice_Nov.ppt 
 

5.13 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร    
ด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้ใช้ web conference ในการประชุม เพื่อลดระยะเวลา
และประหยัดค่าใช้จ่าย ดังน้ันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งให้ทุก รพศ.รพท.รพช. สสอ. เข้าร่วมทดสอบ
ระบบในวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
 

5.14 กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
5.14.1 สรุป CMI เดือนตุลาคม 2560 จ าแนกราย รพ. รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  CMI Oct60_xlsx  
5.14.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน ตค.60 รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :  61_งบกองทุน 
1) SumAdjRW รายจังหวัด  
2) จ านวนส่งข้อมูล  
3) SumAdjRW รายโรงพยาบาล  
4) ชดเชยรายจังหวัด  
5) ชดเชยรายโรงพยาบาล  
6) ข้อมูลส่งทันเวลารายโรงพยาบาล  
5.14.3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนตุลาคม 2560  
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.954  รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : coverageuc6010.pptx  และ  coverageuc6010. 
ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.997  
 
 
 

5.15 ศูนย์ธรรมาภิบาล     ไม่มีวาระการประชุม 
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5.16 กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   ไม่มีวาระการประชุม 
   

5.17 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ   ไม่มีวาระการประชุม  
 

5.18 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.19 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.20 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ   ไม่มีวาระการประชุม 
 

5.21 กลุ่มงานบริการสุขภาพ    ไม่มีวาระการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/ส านักสาธารณสุขอ าเภอ  
 

6.1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ไม่มี 
6.2 สาธารณสุขอ าเภอ   

 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11 
ข้อส่ังการ : ท่าน นพ.สสจ.อบ. มีข้อส่ังการให้ทุกหน่วยบริการชะลอการเบิกจ่ายตามรายละเอียดข้อ 5 เพื่อรอความ
ชัดเจนจากส่วนกลางก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ  
7.1 ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านทุจริตสากล วันท่ี 9 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
 

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

   ลงช่ือ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผ่าผา) 
       กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   ลงช่ือ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
       (นางสิริพร  วงศ์ตรี) 
            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   ลงช่ือ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
               (นายจิณณพิภัทร  ชูปัญญา) 
       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี            
         ประธานการประชุม 
 
 
    
 


