
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 1/2562 

วันท่ี 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.เปนตนไป 

ณ  หองประชุม1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. นพ.มนตชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

3. นพ.ปราโมทย  ศรีสําอาง รองผูอํานวยการฝายปฐมภูมิ รพ.สรรพสิทธิประสงค 

4. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5. นายอดุลย  วรรณชาติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

6. นางสิริพร  วงศตรี รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

7. นพ.วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

8. นพ.สมชัย  โชคพัฒนาพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 

9. นางนภาพร  จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

10. นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 

11. นางรําไพ  สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

12. นายระวี  แววศรี หัวหนากลุมงานนิติการ 

13. นางสาวอลิษา  สุพรรณ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 

14. นายวิโรจน  เซมรมัย หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

15. นางลําดวน  ศรีขาว หัวหนางานการเงินและบัญชี 

16. นางสุภาภรณ  อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 

17. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ 

18. นายบดินทร  บุญขันธ หัวหนากลุมงานบริการการแพทยฉุกเฉิน 

19. นางธิดารัตน  บุญทรง หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

20. นางฉัฐฉวี  ใจแกว หัวหนาศูนยธรรมาภิบาล 

21. นพ.ประจักษ  สีลาชาติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

22. นพ.สาโรช  สมชอบ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 

23. พญ.ธรรมพร  ปรัสพันธ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

24. นพ.อุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

25. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

26. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 

27. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

28. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพ่ิมเกียรติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
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29. นพ.พัฒนา  ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

30. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 

31. นพ.สิทธิพงษ อุนทวง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

32. นพ.วรุตม เกตุสิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 

33. นพ.สยาม  ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

34. นพ.คงทัช  สิงขรานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

35. นพ.อัครภูชิทย  ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

36. นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌ ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

37. นพ.จิรายุ  สุวรรณศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน 

38. นพ.สุเมธ  นิยกิจ            รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

39. นายทนงศักดิ์  หลักเขต สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

40. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 

41. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 

42. นายบัณฑิต  สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 

43. นายธนายทุธ  ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

44. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 

45. นางศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

46. นายณรงค  แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

47. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

48. นายสัมพันธ  กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 

49. นายณรงค  แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

50. นายวรวิทย  สอดศรี สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

51. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

52. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอสําโรง 

53. นายอุทัย  นิจปจการสุนทร สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

54. นายไชยา  พรหมเกษ สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

55. นายจิตร  ม่ังมี สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

56. นายมัธยม  สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 

57. นายชวน  จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 

58. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 

59. นายพีระพล  เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

60. นายอลงกต  ตังคะวนิช ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

61. นายเสถียร  ปวงสุข ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

62. นายสันติ  ฝกทอง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
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63. นายสรพงษ  ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

64. นายอุทยาน จันทรโสภา ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 

65. นายสันติ  ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขพิบูลมังสาหาร 

66. นายสมชาย  บุญตะวัน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

67. นายวุฒิชัย  ลิมปทีปราการ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 

68. นายบุญถือ  พุมจันทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 

69. นายสุวิทยชัย  ทองกูล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 

70. นายประจักษ  สุพรหม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 

71. นางรัชนีพร  เชื้อสระคู  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

72. นางสาววรางคณา  สายธนู นักวิชาการสาธารณสุข   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

73. นายมรกต  ลอยนวล         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

74. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชานักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

75. นายสุระ  เสนาเทพ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

76. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ     นักวิชาการสาธารณสุข                  โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

77. นางสาวอังศุมาลิน  นาคํา     นักวิชาการสาธารณสุข                       โรงพยาบาลตาลสุม 

78. นายนิติชัย  ทุมนันท     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                   โรงพยาบาลตระการพืชผล 

79. นางทิพยสุดา  มณีเนตร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

80. นางรัฏฏิกรษ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

81. นางอรอุมา  พลเขต     เจาพนักงานธุรการ                   โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

82. นายวรพงศ  หงษทอง         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     โรงพยาบาลเขมราฐ 

83. นายเอกรัฐ  แกวสงา         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ               โรงพยาบาลวารินชําราบ 

84. นายจิรศักดิ์  รักษมณี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                       โรงพยาบาลสําโรง 

85. นายตรองทรัพย  สายกนก     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ           โรงพยาบาลโขงเจียม 

86. นายกิติพงษ  มาพงษ     จพ.สาธารณสุข     โรงพยาบาลสิรินธร 

87. นางสาวปราณี  ชาววัง     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  โรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

88. นายอภิสิทธิ์  บุญสง     นักวิชาการคอมพิวเตอร         โรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

89. นางมาลัยพร  พลสิมมา     จพ.เวชสถิติชํานาญงาน       โรงพยาบาลนาเยีย 

90. นายอนุชา  แสงหิรัญ     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

91. นางมยุรี  อนุชาติ      นักวิชาการสาธารณสุข      โรงพยาบาลน้ําขุน 

92. นายกฤษณะ  บัวเขียว     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

93. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     สสอ.มวงสามสิบ 

94. นางสาวพัชรี  ภูธร               นักวิชาการสาธารณสุข            สสอ.ตาลสุม 

95. นายอําพล  พิมพพรม     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  สสอ.ตระการพืชผล 

96. นางพิษธพร  เติมบุญ     นักวิชาการสาธารณสุข                            สสอ.กุดขาวปุน 
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97. นางสาวยุพา  กุลบุตร     นักวิชาการสาธารณสุข                                   สสอ.นาตาล 

98. นางสาวภานุชนารถ  สายบัว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           สสอ.นาเยีย 

99. นางสาววีราภรณ  คําศรี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สสอ.นาจะหลวย 

100. นางสาวจุฬารักษ  จันทะคูณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         สสอ.ทุงศรีอุดม 

101. นางสุพัตรา  อุทธา     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                โรงพยาบาลเข่ืองใน     

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

103. นางอุไร  สอนอาจ     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                      โรงพยาบาลตาลสุม 

104. นางสุภาภรณ  พุฒผา     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ              โรงพยาบาลตระการพืชผล 

105. นางจินตนา  พงษพิละ     จพ.ธุรการชํานาญงาน                 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

106. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินการบัญชีชํานาญงาน        โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

107. นายอานันท  สิงคิบุตร     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ            โรงพยาบาลเขมราฐ 

108. นายคมกริช  พิมพะกัน     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ พิเศษ      โรงพยาบาลวารินชําราบ 

109. นายวิษณุ  จํารูญพงษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

110. นายจําลอง  ผองจิต     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             โรงพยาบาลสําโรง 

111. นางสาวขนิษฐา  สุขเลิศ     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

112. นายณรงคชยั  วรรณโคตร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    โรงพยาบาลสิรินธร 

113. นายเอกพจน  อินโสม     จ.สาธารณสขุอาวุโส                      โรงพยาบาลบุณฑริก 

114. นางชุติมันต  สูนนานนท     จัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                                    โรงพยาบาลนาเยีย 

115. นายปรีดา  จําปาเทศ     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                          โรงพยาบาลนาจะหลวย 

116. นางจิระนันท  นาคํา     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                          โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

117. นายปวิชญา สารสิทธิ ์      นายชางเทคนิคชํานาญงาน                       โรงพยาบาลน้ําขุน 

118. นางรุงทิพย  เจริญศรี      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

119. นางพีรดาพัฒน  พงษศิริ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ               โรงพยาบาลดอนมดแดง 

120. นางกัญญวรา  อุปนิสากร      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ             โรงพยาบาลตระการพืชผล 

121. นางปยนาถ  สารินทร      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                      โรงพยาบาลนาเยีย 

122. นางสาวพวงเพชร  สมสุข      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ       โรงพยาบาลนาจะหลวย 

123. นางละอองศรี  ม่ังมี      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     โรงพยาบาลน้ํายืน 

124. นางราตรี  ดาทวี       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ        โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

125. นายจักรพงษ  ปติโชคโภคินทรพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             โรงพยาบาลนาตาล 

126. นายวณิกเกียรติ  ยืนยง      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

127. นางลัดดาวัณย  คุณวุฒิ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

128. นายเทพ  นนัทพูลทรัพย      วิทยาจารยชํานาญการพิเศษ        วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

129. นางสาวอารีรัตน  วรรณา      นักจัดการงานท่ัวไป         วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ    

เรื่องจากศาลากลาง 

1.1 ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลในวันนี้ 

1.2 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญประชุมการเฝาระวังฝุน PM 2.5 เวลา 18.00 น. (31 มกราคม2562) มีขอ

สั่งการใหทุกอําเภอจัดทําแผน/มาตรการ ปรับใชในพ้ืนท่ี นอกจากนี้อาจมีมลภาวะ เรื่องน้ํา กลิ่น เสียง บรรจุเขาแผน

เฝาระวังดวย (วันเสารท่ี 1 กพ.62 จะเชิญประชุมอีกครั้ง) 

ขอส่ังการ : 1.นําเขาสูวาระการประชุม คณะกรรมการ พชอ. 

     2.เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 กําชับใหขาราชการวางตัวเปนกลาง 

     3.วันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมายใหกลุมงานนิติการสอบวินัยให

แลวเสร็จกอนวันสําคัญดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

3.1 สถานการณการเงินการคลัง  

  รายละเอียดตามไฟล : Present_CFO_Dec61.pdf และ 206629_ฉ11.pdf 

3.2 TB รายละเอียดตามไฟล : 620131 กวป.ม.ค.62_TB.pptx 

3.3 ความกาวหนาในการเบิกจายงบฯคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสื่อม) 

3.3.1 ผลการดําเนินงานคาเสื่อม ป 60 รายละเอียดตามไฟล : YUT02.รายงานคาเสื่อมป60_อุบล.xls 

3.3.2 ผลการดําเนินงาน คาเสื่อม ป 61รายละเอียดตามไฟล : YUT03.รายงานคาเสื่อมป61_อุบล.xlsx 

3.3.3 แบบสรุป รายละเอียดตามไฟล :  

1.yut_ผลงานคาเสื่อมกวป.25มกราคม61.pdf 

2.04รายงานงบคาเสื่อมป62_อุบล.xlsx 

3.4 Best Practice รายละเอียดตามไฟล : 1การดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital61.pptx 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ  

4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 
 

ศูนยการสงตอ ICU HUB กําลังดําเนินการหาพ้ืนท่ี เพ่ือรวมศูนยสงตออ่ืนๆไวดวยกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5.1 กลุมงานบริหาร  

งานการเงิน 

1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน ธันวาคม 2561 หนวยงานท่ียังไมสง / สงงบทดลองไมครบ / งบไมสัมพันธ  

รายละเอียดตามไฟล : FIN 7_สรุปสงงบทดลอง.xls 
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โซน 1  - แมขาย สงครบ  

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ เมือง  

- สสอ. สงครบ 

โซน 2  - แมขาย สงครบ  

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ 

- สสอ. สงครบ 

โซน 3  - แมขาย สงครบ 

- ลูกขาย(รพ.สต) สงไมครบ พิบูลมังสาหาร  

- สสอ. สงครบ 

โซน 4  - แมขาย สงครบ สงครบ 

- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ/งบไมสัมพันธน้ํายืน 

- สสอ. สงครบ  

1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) Click เพ่ือดูรายละเอียด 

- รพช. แมขายคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทุกแหง  

- รพ.สต. ลูกขายท่ีคะแนนไมเต็ม 50 คะแนน มี จํานวน 10 แหง คือเข่ืองใน เขมราฐ นาจะหลวย น้ํายืน 

พิบูลมังสาหาร ตาลสุม เดชอุดม 50พรรษา สวางวีระวงศ และน้ําขุน 

ขอเสนอแนะ  

1.ขอใหผูบริหารทุกเครือขาย กําชับผูเก่ียวของสอบทานขอมูลบัญชี ตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี กอนสง 

งบประจําเดือนตลอดจนควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ท้ังกอน

และหลังการบันทึกบัญชี  

2.Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร แมขายตรวจสอบและปรับปรุง

สงใหม ภายใน วันท่ี 10 ของเดือนท่ีสง และลูกขาย ภายในวันท่ี 20 ของเดือน ท่ีสงนั้น 

2.งบทดลอง ระบบ GFMIS 

สรุปการนําสง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามไฟล : FIN 5_สรุปนําสงบช.11_620128.xls 

2.1 งบทดลองประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561สงครบทุกแหง 

2.2 งบทดลองประจําเดือน ธันวาคม 2561 สงครบทุกแหง 

ขอเสนอแนะ... ขอใหกํากับ ติดตาม การสง บช.11 ประจําเดือน มกราคม 2562 ใหเรงรัดดําเนินการและสง ภายใน

วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 เพ่ืองานการเงินฯ สสจ. จะไดตรวจสอบและนําเขาระบบ GFMIS ภายในวันท่ี 15 

กุมภาพันธ 2562 

3.การเฝาระวังการเงินการคลัง 

3.1 ผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI ระดับ 7  

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 มีผลการประเมินดังนี้ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : FAI62.xlsx 

เดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ และ วารินชําราบ 

เดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ และ วารินชําราบ  
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โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 2 คือ สําโรง 

3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนธันวาคม 2561 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : FIN 3_สถานะ

การเงิน.xlsx 

สถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 31 ธันวาคม 2561เปรียบเทียบกับ กันยายน 2561 เก่ียวกับ  

เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหเครือขาย มีการประเมิน การเงิน

การคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง 

จากขอมูลเดือนธันวาคม 2561 พบวา กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 

โซน 3 วารินชําราบ - 66.41  ลานบาท 

โซน 1 50พรรษาฯ  - 55.61  ลานบาท 

โซน 3 นาเยีย         - 7.96  ลานบาท 

โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ เดชอุดมบุณฑริก นาจะหลวย เข่ืองใน และน้ําขุน 

โรงพยาบาลท่ีมีเจาหนี้การคา มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  

โซน 3 วารินชําราบ 133.83 ลานบาท 

โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 124.86 ลานบาท 

โซน 4 เดชอุดม        68.09 ลานบาท 

โซน 2 ตระการพืชผล 53.19 ลานบาท 

ขอเสนอแนะ ... 

ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ท้ังดานรายไดและคาใชจาย เพ่ือหาสาเหตุรายการ ใดท่ี

ไมเปนไปตามแผน ตลอดจนการควบคุม กํากับอยางเขมงวด 

4.รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : FIN 6_สรุปลูกหนี้620128(ประชุม กวป.).xls 

สถานการณลูกหนี้เงินยืมราการ เพียงวันท่ี 25มกราคม2562 ท่ีเกินกําหนดชดใชเงินยืม จํานวนท้ังสิ้น 

11,802,440.50 บาท มีผูยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหนวยงานตางๆ ขอใหทานได กํากับ ติดตาม เรงรัดใหผูยืม สง

หลักฐานชดใชเงินยืมโดยดวน 

5.รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณงบดําเนินงาน Non Uc (สสอ.) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : FIN 4_สรุปงบ

200,000  ณ 25มค2562.xlsx 

ตามท่ี จังหวัดไดจัดสรรงบดําเนินงาน (Non Uc) ป 2562 ให สสอ.ละ 200.000 บาท (ตารางสรุปการเบิกจาย) 

ขอมูลการเบิกจาย ณ วันท่ี 25 มกราคม 2562 ท้ังสิ้น 1,119,543.22 บาท คิดเปน รอยละ 22.39 (เปาหมาย 36%) 

ขอใหทุกแหง เรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามแผน และเปนไปตามคาใชจาย จริงท่ีเกิดข้ึน 

6. พิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร 

- ผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขการจายคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจายเงิน คาตอบแทน เจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 เริ่มขอรับ 1 ม.ค.62 เปนตนไป 

จํานวน 1 ราย มีรายชื่อดังนี้  

1.นางกัณฑิมา เรืองแสน ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ รพ.นาตาล  
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- ผูขอยกเลิกการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร จํานวน 2 ราย มีรายชื่อดังนี้ 

1.นางสาววรรนิภา รุงคลาย ตาํแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ รพร.เดชอุดม มีความประสงค ขอยกเลิก 

ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป 

2.นายเอกรินทร ปาละโค ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ รพ.วารินชําราบ มีความประสงค ขอยกเลิก 

ตั้งแต 1 มกราคม 2562 เปนตนไป 

ขอส่ังการ : กําชับเรื่องการบันทึกบัญชีให สสอ.สงตอถึง รพ.สต. 

   : 28 กุภาพันธ 2562 องคมนตรี และคณะ ตรวจเย่ียม รพร.เดชอุดม 
 

5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

5.2.1 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี กําหนดแผนตรวจเยี่ยม สถานีอนามัย 

เฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ไรใต อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  

ในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯไดแจงรายละเอียดใหพ้ืนท่ีทราบและเตรียมการแลว 

โดยคณะผูนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน โซนท่ี 3 จะลงพ้ืนท่ีเตรียมการในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 

5.2.2 หวงเวลาการออกประเมินผลการดําเนินงาน รอบท่ี 1 ปงบประมาณ 2562 ระหวางวันท่ี 12-20 มีนาคม 

2562 

5.2.3 ผลการคัดเลือกแพทยโครงการ "แพทยในดวงใจ 77 จังหวัด" จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 

YUT_แจงผลการคัดเลือกแพทยโครงการแพทยในดวงใจ 77 จังหวัด.pdf 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

5.3.1 สถานการณโรคติดตอท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี โรคไขเลือดออก และโรคหัด  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : CD 1_

สถานการณโรคไขเลือดออก และโรคหัด.pdf 

5.3.2 ผลการดําเนินงานวัณโรค ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : CD 2 สรุปผลการดําเนินงานงานวัณโรค.pdf 

5.3.3 ผลการข้ึนทะเบียนผูปวยวัณโรค ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : CD 3_ผลการข้ึนทะเบียนผูปวยวัณโรค  

(รายอําเภอ).xlsx 

ขอส่ังการ : ใหสสอ.ไลฟสด กระบวนการควบคุม ปองกัน  อยางไร ทําเปน clip ส้ันๆมาใหดูดวย 
   

5.4 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย  ไมมีวาระการประชุม 
 

5.5 กลุมงานประกันสุขภาพ 

405.5.1 40สรุปCMI ปงบประมาณ 2562 จําแนกรายเดือน รายรพ. ดูรายละเอียดตามไฟล :  

1. CMI _ปงบประมาณ2562.xlsx 

2. CMI.pptx 

5.5.2 ขอมูลผูปวยใน ปงบประมาณ 2562 จําแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล 

ขอมูลผูปวยใน จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียดตามไฟล : IP.pptx 
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5.5.3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนพฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดตามไฟล :  

1. coverageUC6111.pptx 

2. coverageUC6111.xls 

5.5.4 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือน ธันวาคม 2561  

ดูรายละเอียดตามไฟล : coverageUC6201.pptx และ coverageUC6201.xls 

ขอมูลสปสช. รอยละ 99.959 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.999 
 

5.6 กลุมงานทันตสาธารณสุข. 

5.6.1 ผลการดําเนินงานตาม The must งานทันตสาธารณสุข ปงบประมาณ 2562 (ขอมูลจากระบบ Health Data 

Center (HDC) จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันท่ี 23 มกราคม 2562) ดูรายละเอียดตามไฟล : The must ทันตะ.pdf 

เด็ก 0-2 ป ไดรับการเคลือบฟลูออไรด รอยละ 17.8  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก มวงสามสิบ, ดอนมดแดง, เดชอุดม  

ผลงาน 3 อันดับสุดทาย ไดแก กุดขาวปุน, ศรีเมืองใหม, ตาลสุม 

เด็ก 9 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก/ซอมเคลอืบรองฟน รอยละ 14.4  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก มวงสามสิบ, ทุงศรีอุดม, ดอนมดแดง  

ผลงาน 3 อันดับสุดทาย ไดแก ศรีเมืองใหม, กุดขาวปุน, สวางวีระวงศ 

ผูสูงอายุการตรวจสุขภาพชองปาก รอยละ 33.7  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก กุดขาวปุน, เมืองอุบลราชธานี, สิรินธร  

ผลงาน 3 อันดับสุดทาย ไดแก น้ํายืน, นาเยีย, ดอนมดแดง 

ผูสูงอายุไดรับการใสฟนเทียม รอยละ 0.7  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก ดอนมดแดง, ทุงศรีอุดม, นาเยีย  

ผลงาน 3 อันดับสุดทาย ไดแก เข่ืองใน, เดชอุดม, ตาลสุม 

5.6.2 งาน พอ.สว.   

- แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจําเดือน มกราคม 2562  

วันท่ี 3 มกราคม 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบานคําสมิง หมูท่ี 11 ตําบลเกษม อําเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี 

วันท่ี 17 มกราคม 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบานทากอ หมูท่ี 2 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย 

จังหวัดอุบลราชธานี 

- มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กําหนดแผนปฏิบัติงานผาตัดตาตอกระจก 

ประจําปงบประมาณ 2562 ในระหวางวันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อําเภอ

พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธาน ี
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5.7 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

5.7.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานหองปฏิบัติการ  ดูรายละเอียดตามไฟล : PUT_วาระพัฒนาคุณภาพ 

มกราคม_62.pdf 

สนง.  สสจ.อบ.การออกตรวจเยี่ยมประเ มินคุณภาพและอบรมวิชาการดานมาตรฐาน  

แกงานเทคนิคการแพทยของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัด

อุบลราชธานี ดังนี้ 

กําหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการประเมิน

คุณภาพงานเทคนิคการแพทย ประจําป 2562 

ลําดับท่ี วันท่ี เปาหมาย 

1 8 กุมภาพันธ  2562 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

2 13 กุมภาพันธ  2562 โรงพยาบาลวารินชําราบ 

3 15 กุมภาพันธ  2562 โรงพยาบาล๕๐พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

4 20กุมภาพันธ  2562 โรงพยาบาลเข่ืองใน 

5 22 กุมภาพันธ  2562 โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

6 26 กุมภาพันธ  2562 โรงพยาบาลดอนมดแดง 

7 28 กุมภาพันธ  2562 โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

หมายเหตุ 

- ขอใหโรงพยาบาลท่ีรับการตรวจประเมินเตรียมผลการตรวจประเมินและผลการพัฒนาตามแผน OFI ป 

2561และผลการตรวจประเมินตนเองในป 2562ใหคณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาดวย 

- โรงพยาบาลยังไมผาน LA จะตองดําเนินการตรวจประเมินท้ัง 2 มาตรฐาน (LA และMOPH) 

- โรงพยาบาลท่ีรับการตรวจประเมินฯ ตองรับผิดชอบงบประมาณในการดําเนินงานตรวจประเมินท้ังหมด 

5.7.2 รพ.สต.ติดดาว 

- ประชุมเชิงปฏิบัติทีมพ่ีเลี้ยง และทีมประเมิน วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม 1 ชั้น 3  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

5.7.3 งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

- วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 ประชุม Service Plan สาขาอายุรกรรมเรื่อง “Sepsis Update Guideline  

ป 2019” ณ หองประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

- วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 ประชุม Service Plan สาขา STEMI เรื่อง “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยท่ัวไทย”) 

ณ หองประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

5.7.4 งาน พชอ 

1. สรุปประเด็นปญหา พชอ.จังหวัดอุบลราชธานี ป 2562 ซ่ึง สสจ.อุบลฯ ไดสงสรุปประเด็นใหกับสํานักบริหาร

ยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยเพ่ือนําเขาท่ีประชุมบูรณาการงานกับกระทรวงฯ อ่ืนแลว ดูรายละเอียด 

ตามไฟล : PUT_ประเด็นปญหาคุณภาพชีวิต พชอ._ปงบประมาณ 2562.xlsx 
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2. เขตสุขภาพท่ี 10 จัดเวทีคัดเลือกอําเภอเพ่ือเปนตัวแทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรับประกาศเกียรติคุณ เชิด

ชูเกียรติ พชอ.ดีเดน ในเวทีวิชาการ HA National Forum ครั้งท่ี ๒๐ ระหวางวันท่ี 12 – 15 มีนาคม 2562  

ณ ศูนยประชุมแหงชาติ IMPACT Forum เมืองทองธานี ซ่ึงอําเภอเข่ืองใน และอําเภอกุดขาวปุน ไดรับการ คัดเลือก 

ใหเปนตัวแทนเขตสุขภาพท่ี 10 แตท้ังนี้ตองรอผลการพิจารณา คัดเลือกโดยกระทรวงมหาดไทย อีกชั้นหนึ่ง  

ซ่ึงจะแจงผลการคัดเลือกใหทราบในเดือนกุมภาพันธ 2561 

  การจัดอันดับประเด็นปญหาท่ีถูกคัดเลือกมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด 

ลําดับ ประเด็น ความถ่ี (จํานวนอําเภอ) 

1 การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 19 

2 อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 8 

3 การปองกันอุบัติเหตุจราจร 8 

4 การปองกันยาเสพติดและอบายมุข 6 

5 การปองกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง (DM , HT) 5 

6 สงเสริมเศรษฐกิจและรายไดประชาชน 4 

7 การดูแลผูสูงอายุ 3 

8 การดูแลกลุมเปราะบางและดอยโอกาส 3 

9 สงเสริมการออกกําลังกาย 2 

10 การแกไขปญหาสารเคมีในเกษตรกร 2 

11 การปองกันการทองกอนวัยอันควร 1 

12 การปองกันการฆาตัวตาย 1 

13 การปองกันการจมน้ําเสียชีวิต 1 

14 การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 1 

15 พลังงานทดแทน 1 

และ ก.พัฒนาคุณภาพจะจัดประชุมเพ่ือใหอําเภอนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาน พชอ.รายประเด็น ป 2562 

โดยกําหนดผูนําเสนอคือสาธารณสุขอําเภอและผูอํานวยการโรงพยาบาล ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังนี้  

วันท่ี โซน เวลา สถานท่ี 

20 กุมภาพันธ 2562 โซน 1 09.00 - 16.30 น. 

หองประชุม 

สสอ.วารินชําราบ 

21 กุมภาพันธ 2562 โซน 2 09.00 - 16.30 น. 

22 กุมภาพันธ 2562 โซน 3 09.00 - 16.30 น. 

25 กุมภาพันธ 2562 โซน 4 09.00 - 16.30 น. 

3. สปสช. ไดโอนเงินโครงการสงเสริมสุขภาพ 5 กลุมวัยบูรณาการกับ พชอ. (งบ PPA) งวดท่ี 2 ใหกับทุกอําเภอ  

โดยโอนเขาท่ี รพ.แมขายแลวเม่ือวันท่ี  25 มกราคม 2562 

ไดรับเงินงวดท่ี 2 (60,000 บาท) ไดรับเงินงวดท่ี 2 (40,000 บาท) ไดรับเงินงวดท่ี 2 (35,000 บาท) 

อ.ตาลสุม และ อ.สวางวีระวงศ อ.นาตาล, อ.โขงเจียม, อ.น้ํายืน 

และ อ.มวงสามสิบ 

19 อําเภอท่ีเหลือ 
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5.8  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

5.8.1 งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : KoBoSor_ 

วาระการประชุม คบส. มค. 2562.pdf 

1. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข กําหนดเก็บตัวอยางอาหารสงหนวยเคลื่อนท่ี เพ่ือความปลอดภัย

ดานอาหาร เขตสุขภาพท่ี 10 ตรวจวิเคราะห ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ดังนี้  

1.1 เก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะหตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 

ณ กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ ภายในเวลา 12.00 น. ดังนี้  

- ผักผลไมสดท่ีใชปรุงประกอบอาหารในโรงครัวของโรงพยาบาล  

- เกลือบริโภคท่ีใชในโรงครัวของโรงพยาบาลและรานอาหารในโรงพยาบาล  

1.2 ตรวจเฝาระวังและเก็บตัวอยางตามแผนเฝาระวังของจังหวัด โดยดําเนินการรวมกับเจาหนาท่ี คบส. 

อําเภอเมือง และอําเภอวารินชําราบ และหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร เขตสุขภาพท่ี 10 ตรวจสอบ

ฉลากและเก็บตัวอยางเกลือบริโภค ณ แหลงจําหนายท้ังรายใหญและรายยอยในจังหวัด ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ

เมือง ไดแก Makro , Tesco-Lotus, Big C และอําเภอวารินชําราบ ไดแก DMart, ยงสงวน และรานคาในตลาด 

วารินเจริญศรี ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

2.ปงบประมาณ 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีไดรับคัดเลือกจากสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 

(สสอป.) เปนจังหวัดตนแบบระบบอาหารปลอดภัย 

3. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข กําหนดจัดประชุมผูประกอบการตนแบบดานมาตรฐาน สถานท่ี

ผลิต(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2562 ณ วิสาหกิจชุมชน บานเกษตรพัฒนาเหนือ เลขท่ี 331 

หมูท่ี 9 ตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับเครือขายระดับอําเภอ 

5.8.2 งานบริหารเวชภัณฑ 

งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานหองปฏิบัติการ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : Profile/PUT_วาระพัฒนาคุณภาพ_

มกราคม_62.pdf 

1. ผลการดําเนินงาน RDU ณ วันท่ี 29. มกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : KoBoSor2.128.1.62Service 

Plan RDU – AMR.pptx 

2. เรงรัดการจายหนี้องคการเภสัชกรรม เพียง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 

KoBoSor2.2_หนี้จ.อุบล ณ 31ธค 61.xls 

5.9 กลุมงานนิติการ   

รายงานผลการดําเนินการ เรื่อง รองเรียน/รองทุกข เดือน ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมไฟล :Justice.ppt  

5.10 7 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  

1.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ จัดอบรมหลักสูตร Mini CM NCD 

สําหรับบุคลากรผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอเรื้อรัง ระดับอําเภอ ตําบล ณ โรงแรมสุนีย CK ชั้น 4 จํานวน 5 รุนๆ 

ละ 100 คน ดังนี้ รุนท่ี 1 วันท่ี 23-25 มกราคม 2562 (หลักสูตรสําหรับ พยาบาล) 

7รุนท่ี 1 วันท่ี 23-25 มกราคม 2562 (หลักสูตรสําหรับ พยาบาล) 
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7รุนท่ี 2 วันท่ี 6 - 8 กุมภาพันธ 2562 (หลักสูตรสําหรับ พยาบาล) 

7รุนท่ี 3 วันท่ี 13-15 กุมภาพันธ 2562 (หลักสูตรสําหรับ พยาบาล) 

7รุนท่ี 4 วันท่ี 6 - 8 มีนาคม 2562 (หลักสูตรสําหรับ นวก. จพ. เจาหนาท่ีสนับสนุนอ่ืน) 

7รุนท่ี 5 วันท่ี 13-15 มีนาคม 2562 (หลักสูตรสําหรับ นวก. จพ. เจาหนาท่ีสนับสนุนอ่ืน) 

2.ขอมูลการผลการดําเนินตามตัวชี้วัด เดือนมกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล :7 updataNCD มค 62.pptx 

 5.11 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไมมีวาระการประชุม    

5.12. กลุมงานการแพทยฉุกเฉินและสาธารณภัย ไมมีวาระการประชุม 

5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร ไมมีวาระการประชุม 

5.14 กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก   

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ถูกกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีรับคัดเลือกพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนแหงชาติ  

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก โดยมี นพ.สุเทพ วัชรปยานันท และคณะ

เจาหนาท่ีจากกรมแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เปนกรรมการในการคัดเลือก 

5.15 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต   

5.15.1 ผลการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : Kanpat_วาระประชุม

18.1.62.pdf 

5.15.2 วาระประชุมการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : ToBe.pptx 

5.16 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข 

สรุปผลการดําเนินงาน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : AEC.pdf 

5.17 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน ไมมีวาระการประชุม  

5.18 กลุมงานบริการสุขภาพ  ไมมีวาระการประชุม 

5.19 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  ไมมีวาระการประชุม 

5.20 ศูนยธรรมาภิบาล   ไมมีวาระการประชุม 

5.21 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5.21.1 การขับเคลื่อนงานพัฒนาวิชาการ จังหวัดอุบลราชธานีป 2562  

- ขับเคลื่อนเชิงคุณภาพ  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 3.Research_การนํางานวิจยัไปใชประโยชน.pptx 

- ขับเคลื่อนเชิงปริมาณ  รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 4.Template ตัวชี้วัดยุทธศาสตร ป 62 (สบส) Ranking.doc 

- จํานวนงานวิชาการท่ีจะตองดําเนินการ  รายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 5.Summary research จํานวนผลงานขยาย

ผลงานวิจัย.xlsx 

5.21.2 ประชาสัมพันธโครงการสา'สุข อุบล ชวนวิ่ง ครั้งท่ี 1 
  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  

6.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาล ไมมีวาระการประชุม  

6.2 สาธารณสุขอําเภอ   
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วันท่ี 19 มกราคม 2562 กลุมสาธารณสุขอําเภอไดประชุม 4 ประเด็น ดังนี้.. 

1.การจัดคนตามโครงสรางใหม 

2.รูปแบบการขับเคลื่อน พชอ. 

3.การดําเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 

4.PMQA 
   

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ ไมมีวาระการประชุม 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 

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

        (นางดารณี  เผาผา) 

       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

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

       (นางสิริพร  วงศตรี) 

             หวัหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

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

                        (นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร)        

     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี             

                           ประธานการประชุม 
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