
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 2/2559 
วันท่ี   29 กุมภาพันธ  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 
1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2. นพ.ปราโมทย  ศรีสําอางค  แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค  
3. นพ.ดนัย  เจียรกูล  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4. นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
5. นายลําพูน  ฉวีรักษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
6. นายประวิทย  พันธจูม  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
7. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี  ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
8. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ  
9. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร  
10. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  
11. นพ.เศวต  ศรีศิริ     ผูอํานวยการศูนยแพทยศาสตรศึกษา  

       โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค 
12. นางจิตรา  จินารัตน    หัวหนาศูนยพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพจิต  

       แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
13. นายชาตรี  ราศีบุษย    สํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 10  
14. นางสุชญา  สีหาวงษ    สํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 10 
15. นางสาวณัฐรดา  สุวรรณกูฏ   ศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 
16. นายพรชัย  บัวสุวรรณ    แทนผูอํานวยการสํานักงานบริการสุขภาพท่ี 10 
17. นางนงคราญ  ศรีแสง    แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

       สรรพสิทธิประสงค  
18. นางพัชรา  ยอดสังข    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัด  

       อุบลราชธานี  
19. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป  
20. นางสิริพร  วงศตรี     หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  
21. นางนภาพร   จันทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  
22. นางสาวกาญจนา  มหาพล    หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 
23. นางหรรษา  ชื่นชูผล    หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
24. นางรําไพ สุวนาม     หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  
25. นางสาวอลิษา  สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
26. นายระวี  แววศรี     หัวหนากลุมงานนิติกร  
27. นางสุภาภรณ   อุตมัง    หัวหนากลุมงานพัฒนา คุณภาพและรูปแบบบริการ 
28. นายปรีชา  ทองมูล    หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 
29. นายวิชิต  พุมจันทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  
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30. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน    หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ  
31. นางลําดวน  ศรีขาว    หัวหนางานการเงิน กลุมงานบริหารท่ัวไป  
32. นายบดินทร บุญขันธ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
33. นางอัจฉรา  แชมชอย    แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 
34. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ  
35. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  
36. นพ.ชานนท  พันธนิกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม  
37. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
38. นพ.อิทธิศักดิ์  เจริญทรัพย    ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร  
39. นพ.ณัฐนนท  พีระภานุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
40. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
41. นายประวีร  คําศรีสุข    ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
42. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง  
43. นพ.ทนง  คําศรี     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
44. นพ.สยาม  ประสานพิมพ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 
45. นพ.พิสิษฐ  เวชกามา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
46. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง    ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
47. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  
48. นพ.วรุตม  เกตุสิริ     ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
49. นพ.จิรายุ  สุวรรณศรี    ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน  
50. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
51. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอ มวงสามสิบ 
52. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอ เข่ืองใน 
53. นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  
54. นายประกอบ  ศรศิริ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
55. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  
56. นางศิวาพร  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล  
57. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
58. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร  
59. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  
60. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  
61. นายไพรัช  จันทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล  
62. นายสุทิน  กมลฤกษ    สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
63. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอ สิรินธร 
64. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ  
65. นายอุทัย  นิปจการสุนทร    สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
66. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  
67. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร    สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
68. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
69. นายชวน  จันทรเลื่อน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน  
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70. นายบัณฑิต  สรอยคํา    สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  
71. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน  
72. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  
73. นายถนอม  ผิวหอม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 
74. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม  
75. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
76. นายประยงค  สุดสุข    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
77. นายธนศักดิ์  ธงศรี    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
78. นายพลกฤต  วรสันต    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
79. นายรัชพล  ตังคะวานิช    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 
80. นายสากล  สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
81. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
82. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 
83. นางดารณี  เผาผา     เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นายปญญาวุธ  ไพเราะ        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
85. นายประวิทย  ศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
86. นายรังสรรค  ศรีลวน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
87. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
88. นายชัยชาญ  บุญคูณ          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
89. นางอุษณีย    เกิดมี            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
90. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางพรสิริ  มณฑา              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
92. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
94. นางปภัสพร  พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
95. นายประพนธ  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
96. นางสาวภูริดา  พลศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
97. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
98. นายประสทิธิ์ คุณแสนใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
99. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
100. นางเนติภรณ  สิมาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
101. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
102. นางจุฬาพร  คํารัตน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
103. นางจิรวัฒน  สุสิงห   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
104. นางเพ็ญศรี  สมชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
105. นายเอกชัย จรูญเนตร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
106. นางสาววรุณรัตน  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
107. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ     เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
108. นางสิริพร  แกวมหาวงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
109. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  
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110. นางวิชชุดา  สืบสาย  เภสัชกรชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
111. นางอุไร  สอนอาจ  นักจัดการงานท่ัวไป    โรงพยาบาลตาลสุม 
112. นายสุระ  เสนาเทพ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ  
113. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       โรงพยาบาลมวงสามสิบ  
114. นายกิตติพงษ  เสนาะพิ       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สสอ.มวงสามสิบ 
115. นายภูริภัทร  บรรจง           นักวิชาการสาธารณสุข    โรงพยาบาลตาลสุม  
116. นายธีระยุทธ  เผากัณหา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สสอ.เหลาเสือโกก 
117. นางสาวพัชรี  ชวงชัย     นักวิชาการสาธารณสุข        สสอ.ตาลสุม  
118. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สสอ.เข่ืองใน 
119. นางอรทัย  มุสิกา      นักจัดการงานท่ัวไป                          โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
120. นางจินตนา  พงษพิละ     นักจัดการงานท่ัวไป                          โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  
121. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน      โรงพยาบาล กุดขาวปุน 

122. นางศิวะพรรณ  ญาณะพันธ นักจัดการงานท่ัวไป         โรงพยาบาลนาตาล  
123. นายจําลอง  ผองจิต     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ        โรงพยาบาลสําโรง 
124. นางชุติมันต  อินญาพงษ      จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน           โรงพยาบาลสวางวีระวงศ 
125. นายวรายุธ  เลิศแลว     นักจัดการงานท่ัวไป          โรงพยาบาลสิรินธร 
126. นายเอกพจน  อินโสม     จพ.สาธารณสุขอาวุโส        โรงพยาบาลโขงเจียม  
127. นายปรีดา  จําปาเทศ     นักจัดการงานท่ัวไป        โรงพยาบาลนาจะหลวย 
128. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานท่ัวไป        โรงพยาบาลน้ํายืน 
129. นางสุพัตรา  อุทธา            นักวิชาการการเงินและบัญชี      โ รงพยาบาลน้ําขุน 
130. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
131. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุข อาวุโส       สสอ.เข่ืองใน 
132. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข        รพ.ตาลสุม 
133. นางสาวรัชนี  สวางเนตร     นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.ตาลสุม 
134. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      สสอ.โพธิ์ไทร 
135. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข        รพ.นาตาล 
136. นายนิติชัย  ทุมนันท    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     รพ.ตระการพืชผล 
137. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      รพ.ตระการพืชผล 
138. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข       รพ.เขมราฐ 
139. นางพัชรี  อมรสิน               พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      รพ.นาตาล 
140. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข        สสอ.นาตาล 
141. นางสาวรัตชพร  กาละปตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     สสอ.นาเยีย 
142. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นักวิชาการสาธารณสุข        รพ.ศรีเมืองใหม 
143. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สสอ.ศรีเมืองใหม 
144. นางสาวแพรพิลาส  ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ     รพ.กุดขาวปุน 
145. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุข        รพ.กุดขาวปุน 
146. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      รพ.กุดขาวปุน 
147. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ      รพ.โพธิ์ไทร 
148. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สสอ.วารินชําราบ 
149. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข       รพ.วารินชําราบ 
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150. นายกีรติ  เสริมศรี             จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน      สสอ.พิบูลมังสาหาร 
151. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.นาเยีย 
152. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.สําโรง 
153. นายจิรศักดิ์  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     รพ.สําโรง 
154. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สสอ.สิรินธร 
155. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.โขงเจียม 
156. นายตรองทรัพย  สายกนก   นักวิชาการพัสดุ       รพ.โขงเจียม 
157. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     สสอ.น้ํายืน 
158. นายพิทักษ  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      รพ.น้ํายืน 
159. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต  นักวิชาการสาธารณสุข                       สสอ.น้ําขุน 
160. นางพีรดาพัฒน  พงษสร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      รพ.ดอนมดแดง 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 
 

1. ขอเชิญรวมทําบุญวัดพระเจาใหญองคตื้อ 1 มีนาคม 2559 
2. เชิญรวมทําบุญเทศมหาชาติ ระหวางวันท่ี 4-6 มีนาคม 2559 ณ วัดมงคลโกวิทธาราม 
3. กําหนดการตรวจราชการรอบท่ี 1/2559 ระหวางวันท่ี 2-4 มีนาคม 2559 
4. รวมตอนรับชมรมนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ชมรมผูอํานวยการ รพศ./รพท. วันท่ี 4 มีนาคม 

2559  
5. เรื่องแจงจากศาลากลาง 

5.1 นโยบายการสวมผาไทย เพ่ือเปนเอกลักษณจังหวัด เชิญชวนใหทุกสวนราชการแตงกายดวย
ผาไทยกาบบัวสีชมพู ทุกวันอังคาร 
5.2 รณรงคสวมเสื้อ To Be Number One ทุกวันพฤหัสบดี 
5.3 จังหวัดอุบลราชธานีมีแผนพัฒนาพ้ืนท่ีรอบๆทุงศรีเมืองรัศมี 2 กม. เพ่ือใหนักทองเท่ียว
สามารถเท่ียวชมเมืองอุบลราชธานี 

ขอส่ังการ :  มอบกลุมงานการแพทยและสุขภาพจิตดําเนินการจัดซ้ือจัดหา เข็มตราสัญลักษณและเสื้อ To Be 
Number One 

   
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา(รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 
 
4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
 บรรยายวิชาการเรื่อง ภาวะ Sepsis และแนวทางการดูแลรักษา 
 โดย...นพ.ปราโมทย ศรีสําอางค  
 ขอส่ังการ :  มอบกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯประสาน ผชช.ว เพ่ือจัดประชุม 
 

4.2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 
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4.2.1 ติดตามเงินทุนการศึกษาจากตนสังกัด 
 

ขอส่ังการ: นํารายชื่อ รพ.และสสอ. ท่ีคางจายสงให นพ.ดนัย  เจียรกูล 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
  
5.1 กลุมงานบริหาร 
งานการเงิน 
1.การสงงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน มกราคม 2559  หนวยงานท่ียังไมสง / สงงบทดลองไมครบ  
           โซน 1    - แมขาย  สงครบ   
                          -ลูกขาย (รพ.สต.)  สงครบ   
                          -สสอ.    สงครบ 
           โซน 2     -แมขาย สงครบ   
                         -ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ   
                          -สสอ.   สงครบ  
           โซน 3     -แมขาย สงครบ 
                         -ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ 
                         -สสอ.  สงครบ 
            โซน 4  -แมขาย สงครบ  งบไมสัมพันธ  น้ํายืน 
                        -ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ งบไมสัมพันธ นาจะหลวย   
                        -สสอ. สงครบ 
 
 1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.)  
 -รพช.  แมขายท่ีไดคะแนนไมเต็ม 100  มี 3 แหง คือ ตระการพืชผล เดชอุดม และน้ํายืน  
 -รพ.สต. ลูกขายท่ีคะแนนไมเต็ม 50 มี  แหง  คือ ตาลสุม  เหลาเสือโกก   กุดขาวปุน  พิบูลมังสาหาร  
บุณฑริก เดชอุดม  และนาจะหลวย    
 
ขอเสนอแนะ  
  1. ขอใหรพช.ตระการพืชผล  รพท.เดชอุดม รพช.น้ํายืน และเครือขายนาจะหลวย กําชับผูเก่ียวของใหมี
การสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ / ผังรายการบัญชี กอนสงงบประจําเดือน  และควบคุม กํากับ 
ระบบการบันทึกบัญชี เก่ียวกับ ระบบขอมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะดานรายได ดานลูกหนี้ ทุกสิทธิ ใหมีการ
กํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ท้ังกอนและหลังการบันทึกบัญชี  
           2. ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ท้ังแมขายและลูก
ขาย ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันท่ี 20 ของเดือนท่ีสงนั้น   
  2. การเฝาระวังการเงินการคลัง 
        2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน 
มกราคม 2559 มีผลการประเมินดังนี้  
                 เดือนมกราคม 2559 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 1 แหง คือ 50พรรษาฯ 
  ซ่ึงจากเดิมเดือนธันวาคม 2558 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน จํานวน 3  แหง คือ  50 
พรรษาฯ  ศรีเมืองใหม   และโขงเจียม  
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       2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนมกราคม 2559  
             แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ มกราคม 2559 
เก่ียวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมิน
การเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง 
               จากขอมูลเดือนมกราคม 2559 พบวา กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียง
ตามลําดับ คือ 
   โซน 1    50พรรษาฯ               -32.94   ลานบาท  
                            โซน 3    วารินชําราบ              -13.60  ลานบาท  
                  โซน 2    ตระการพืชผล            -7.54  ลานบาท  
                  โซน 2    ศรีเมืองใหม                -5.67  ลานบาท  
            โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ  บุณฑริก เขมราฐ  น้ํายืน และ มวงสามสิบ สวนโรงพยาบาลท่ีมี
เจาหนี้การคา มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  
                           โซน  4   เดชอุดม                     98.19  ลานบาท  
                         โซน 3   วารินชําราบ               73.05  ลานบาท 
               โซน 1   50พรรษาฯ                69.86  ลานบาท 
                            โซน 2   ตระการพืชผล           68.17  ลานบาท                 
ขอเสนอแนะ  
 1. ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ท้ังดานรายไดและ
คาใชจาย เพ่ือหาสาเหตุวายังมีรายการใดท่ีไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวน
เงินท่ีไดรับจริงสอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายให
เปนไปตามแผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด  
           2. ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ ควบคุม  เก่ียวกับการรับรูรายได   โดยเฉพาะการรับรูเงินโอนธนาคาร
ใหมีการกํากับ  ติดตามขอมูล การตรวจสอบแหลงท่ีมาของเงินโอน เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินสงใหสวนเก่ียวของ และ
บันทึกบัญชีรับรูทันที  ใหปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 
3. เรื่องอ่ืนๆ   
 ติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณงบNon UC ป 2559 (รายงานเบิกจายnon_uc.xlsx) 
 
5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
กําหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2559  

รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2559  

               พ้ืนที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 โขงเจียม   รพ.สต.นาโพธ์ิใต  

               พ้ืนที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 กุดขาวปุน รพ.สต.แกงเค็ง 

 

รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559  

               พ้ืนที่รับตรวจราชการ ทีมที ่1 อ.เดชอุดม   รพ.สต.ทุงเทิง 

              พ้ืนที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 อ.เขื่องใน     รพ.สต.หัวดอน 
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5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

 

1. สถานการณโรคไขเลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : file CD1.pdf) 
2. อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ  (รายละเอียดตามเอกสารfile : file_CD) 
3. สถานการณโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา  (รายละเอียดตามเอกสารfile : file_CD3) 
4. เปาหมายการดําเนินงานไขเลือดออก 2559 (รายละเอียดตามเอกสารfile : file_CD4.pdf) 

 

5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ 

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มกราคม 2559 
ขอมูลสปสช. รอยละ 99.947ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม (coverageuc5901.ppt) ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 
99.980 เพ่ือดูรายละเอียด coverageuc5901.xls 

5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  
 

เรื่องการสงเสริมสุขภาพกลุมวัย   
การดําเนินงานตําบล Long Term Care  

o จัดทํา Road map  กํากับการดําเนินงาน ดูรายละเอียด PresentLTC.pptx 
o จัดทํา Flow chart แนวทางการดําเนินงาน LTC ตามประกาศ เพ่ือชี้แจงพ้ืนท่ีเปาหมาย

ดําเนินการ 
ดูรายละเอียด Guide LTC Ubon.pdf 

o กํากับ ติดตามการดําเนินงานเตรียมบุคลากรเพ่ือดําเนินงาน ไดแก Care Manager และ Care 
giver โดยใชงบประมาณ 100,000 บาท ตามท่ี สปสช. โอนใหแตละ cup (โอนแลวปลายเดือน 
มกราคม 2559) 

o สรุปขอมูลผูสูงอายุตามกลุมการดูแล 4 กลุม เพ่ือสง สปสช. ดําเนินการโอนเงิน ตั้งกองทุนภายใน 
สิ้นเดือนนี้ เพ่ือ สปสช. โอนเงินภายในเดือนมีนาคม  รายละเอียด DATA LTC_Report.xlss 

o นิเทศติดตามการดําเนินงานตําบล LTC 26 ตําบลเปาหมาย 
 
5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 

1. ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี  (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี   
ป 2559 (จํานวนท้ังหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังนี้ 
1.1) ระบบสมัครใจ  เปาหมาย 2,000 ราย           
ดําเนินการได 547 ราย    คิดเปนรอยละ 27.35  รายละเอียดดังนี้  
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาลหลักสูตร  4 เดือน  จํานวน    197     ราย  
- คายบําบัด “ศูนยขวัญแผนดิน”(ศอ.ปส.จ.อบ.)     จํานวน    350     ราย  
- คายบําบัดในอําเภอ (งบทองถ่ิน)                      จํานวน      -       ราย 
1.2) ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000 ราย 
ดําเนินการได  1,662 ราย  รอยละ 41.55  
1.3) ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย  
ดําเนินการได   325 ราย  ดําเนินการไดเกินเปาหมาย จํานวน 25 ราย 
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รวมทุกระบบ   จํานวน  2,534  ราย  

2. สรุปผลการบําบัดระบบสมัครใจเดือน กุมภาพันธ 2559 รายละเอียด Summary_drugs.pdf 
3. การควบคุมตัวยาและสารเคมี ดูรายละเอียด Report original drugs.pdf 

5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
 รายงานสถานการณอุบัติเหตุและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย  ดูรายละเอียด  File1_EMS.pptx และ 

File2_EMS.pdf 
 

5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

1. งานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย 
1.1 การอบรมทีม Primary GMP ระดับอําเภอและผูประกอบการแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย ใหเขา
สูมาตรฐาน  Primary  GMP   
ตามท่ี    กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข   ไดจัดอบรมทีม Primary  GMPระดับอําเภอ ซ่ึง
ประกอบดวย เจาหนาท่ีจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  สํานักงาน
เกษตรอําเภอ  และผูประกอบการแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรียใหเขาสูมาตรฐาน  Primary  GMP  ใน
วันท่ี  26  กุมภาพันธ  2559 ท่ีผานมา ณ โรงแรมรีเจนท-พาเลซ ตําบลในเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี    ท้ังนี้  เพ่ือ
เปนการฟนฟูความรูใหกับทีม Primary  GMP  ระดับอําเภอ   ในการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตาม
เกณฑ  Primary  GMP และทําความตกลงรวมกัน  
1) รวมกันสํารวจขอมูลสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย (Primary  GMP) รายใหมท่ียัง
ไมไดรับอนุญาต 
2) รวมกันสงเสริมและพัฒนา ใหคําแนะนํา  และตรวจประเมินสถานท่ีผลิตฯ 
3) รวมกันใหคําแนะนําและเตรียมการรองรับการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน  (มผช.) และการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑชุมชน ประจําป 2559  ในเดือนพฤษภาคม  2559  
4) มีคลินิก  Primary GMP  ระดับอําเภอ  สําหรับเปนจุดตั้งรับ  เพ่ือใหคําแนะนําและรับคําขออนุญาต  ซ่ึงคลินิก 
Primary  GMP  แตละอําเภอ  สามารถตั้งอยู  ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  หรือโรงพยาบาล  หรือสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ  หรือสํานักงานเกษตรอําเภอ   
1.2 ประชุมคณะจัดทําหลักสูตรลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา อย.นอย  
วันท่ี  18  มีนาคม 2559 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข จะจัดประชุมคณะจัดทําหลักสูตรลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลา อย.นอย เพ่ือประชุมหารือการจัดทําหลักสูตรดังกลาว ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี  
1.3 กิจกรรมการตรวจเฝาระวัง งานอาหารปลอดภัย 38 
1.3.1 การประเมินสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย Primary  GMP  วันท่ี 21-22 
มีนาคม 2559 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข รวมกับหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดาน
อาหาร เขต 10 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี จะดําเนินการตรวจสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี  
1.3.2 วันท่ี 23-24 มีนาคม 2559 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข รวมกับหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความ
ปลอดภัยดานอาหาร เขต 10  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี จะดําเนินการตรวจสถานท่ีผลิต
อาหาร (หมูยอ) ตามแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย เพ่ือรองรับเทศกาลสงกรานต 
1.3.3 วันท่ี 25 มีนาคม 2559 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข รวมกับหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความ
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ปลอดภัยดานอาหาร เขต 10 จะดําเนินการตรวจผัก ผลไม ในโรงครัวโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยจุดตรวจจะตั้งอยูท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

2. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา 38 
38สรุปการจัดซ้ือรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาไตรมาส 1/2559 รายละเอียด file วิเคราะห ยา และ วมย. ไตรมาส1.pdf 

5.9  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 7    ไมมีวาระการประชุม 

5.10  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 
1. งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข  

งานพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข  จังหวัดอุบลราชธานี ป 
2559 ไดกําหนดใหมีกิจกรรมการออกตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ และสนับสนุนวิชาการ  ให กับงานเทคนิค
การแพทย และงานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 

 

กําหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานเทคนิคการแพทย จังหวัดอุบลราชธานี ป 252559 
 

ลําดับ วัน / เดือน / ป โรงพยาบาล 
1 4 มีนาคม 2559 รพ.โขงเจียม /รพ.สิรินธร 
2 16 มีนาคม 2559 รพ.บุณฑริก 
3 21 มีนาคม 2559 รพ.นาตาล 
4 23 มีนาคม 2559  รพ.สําโรง /รพ.พิบูลมังสาหาร 
5 25 มีนาคม 2559 รพ.ทุงศรีอุดม /รพ.น้ํายืน /รพ.ตระการพืชผล/รพ.โพธิ์ไทร 
6 29 มีนาคม 2559  รพ.เข่ืองใน 

 
กําหนดการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการงานรังสีวินิจฉัย จังหวัดอุบลราชธานี ป 252559 
 

ลําดับ วัน / เดือน / ป โรงพยาบาล 
1 1 มีนาคม 2559 รพ.น้ํายืน/ รพ.น้ําขุน 
2 3 มีนาคม 2559 รพ.เขมราฐ/ รพ.นาตาล 
3 8 มีนาคม 2559 รพ.สําโรง/ รพ.วารินชําราบ 
4 10 มีนาคม 2559 รพ.สิรินธร/ รพ.พิบูลมังสาหาร 
5 15 มีนาคม 2559 รพ.มวงสามสิบ/ รพ.เข่ืองใน 
6 17 มีนาคม 2559 รพ.นาจะหลวย/ รพ.บุณฑริก 
7 22 มีนาคม 2559 รพ. 50 พรรษาฯ/  รพ.เหลาเสือโกก 
8 24 มีนาคม 2559 รพ.ศรีเมืองใหม/ รพ.ตระการพืชผล 
9 29 มีนาคม 2559 รพ.ดอนมดแดง/ รพ.ตาลสุม 
10 31 มีนาคม 2559 รพ.ทุงศรีอุดม/ รพร.เดชอุดม 

หมายเหตุ 
- ขอใหหนวยงานท่ีรับการตรวจเยี่ยมประเมินเตรียมผลการตรวจประเมินและผลการพัฒนาตามแผน OFI ป 

2558 และผลการตรวจประเมินตนเองในป 2559 ใหคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินพิจารณาดวย 
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- หนวยงานท่ีรับการตรวจเยี่ยมประเมินฯ ตองรับผิดชอบงบประมาณในการดําเนินงานตรวจประเมินท้ังหมด  
 

 
5.12  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  

5.12.1 ผลการดําเนินงานคัดกรอง DM  HT ณ เดือนกุมภาพันธ ดูรายละเอียดไฟล update NCD_29Feb59.pdf 

5.12.2 จัดประชุมวิชาการ CKD Clinic แบงเปน 2 รุน  
รุนท่ี 1 -4 มีนาคม 2559 รร.สุนียแกรนด 
รุนท่ี 21-22 มีนาคม 2559 รร.ลายทอง 

5.12.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการณการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล วันท่ี 21 มีนาคม 2559 

5.13 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย   

1. สรุปผลการนิเทศงานรอบท่ี 1 / 2559 ประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ท่ีสมควรไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงแกไข 
1.1 การจัดการขยะติดเชื้อของ รพ. และ รพ.สต. โดยใหโรงพยาบาลเปนศูนยรวม ยังไมครอบคลุม อําเภอท่ีเปน
ตนแบบไดคือ อําเภอนาจะหลวย อําเภอท่ีตองปรับปรุงเรงดวนคือ น้ําขุน สวางวีระวงศ นาตาล 
1.2 หองน้ําหองสวม สวนใหญ(สถานท่ีรับนิเทศงาน)ไมเปนไปตามมาตรฐาน HAS  เชน สกปรก อุปกรณชํารุด หอง
ผูพิการไมเปนไปตามกฎกระทรวง สถานบริการท่ีเปนตัวอยางได เชน รพ.มวงสามสิบ รพ.สต.สองคอน   
2. การประเมินและรับรองมาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของเทศบาล  
การประเมินและรับรอง EHA ปงบประมาณ 2559 เปาหมายรอยละ 50 จังหวัดอุบลราชธานีมีเทศบาล ท่ีผาน
เกณฑ(คงสภาพ)จํานวน 33 แหง(รอยละ 55.93)  เทศบาลท่ียังไมผานเกณฑจํานวน 26 แหง สงใบสมัครขอรับการ
ประเมินจํานวน 15 แหง อําเภอท่ี 21ตองเรงรัด21คือ มวงสามสิบ  เหลาเสือโกก21 ยังไมสมัคร ดูรายละเอียด EHA59.pdf 
3. ผลการตรวจคุณภาพน้ําท้ิงของโรงพยาบาล  
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิงของโรงพยาบาลทุกแหงประจําปงบประมาณ 2559 (เก็บโดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี) มีตัวอยางน้ําท้ิงท่ีผานเกณฑทุก Parameter คือ มวงสามสิบ นาเยีย เดชอุดม ทุงศรีอุดม 
Parameter ท่ีมีปญหา คือ พบ Fecal  Coliform  Bacteria เกินคา มาตรฐาน เปนผลจาก ระบบการบําบัดข้ัน
สุดทายโดยการเติมคลอรีน ลมเหลว ขอใหทุกโรงพยาบาลตรวจ สอบและปรับปรุงระบบการเติมคลอรีน ดูราย 
ละเอียด Labweastewater59.pdf 
4. การรณรงคการจัดเก็บ เพ่ือกําจัดขยะอันตราย  
องคการบริหารสวนจังหวัด กําหนดรวบรวมขยะอันตราย ประจําป 2559 โดยใหหนวยงานรวบรวมสงท่ี  
อาคาร โอทอปเซ็นเตอร เวลา 09.00 - 12.00 น. ขอใหรวบรวมสงตามวันเวลาท่ีกําหนด พรอมรายงานน้ําหนัก
ขยะท่ีสง กําจัด (ไดมีหนังสือแจงเวียนหนวยงานแลว) 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 4 มีนาคม 2559 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 มิถุนายน 2559 

5.14 ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
1. รายงานความกาวหนาการจัดทําแผนท่ีระดับหมูบาน 
2. รายงานการใหบริการในผูเสียชีวิต เฉพาะเดือนกุมภาพันธ 2559 ดูละเอียด Servicedeadzoneall.xlsx 
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อําเภอ นับจํานวน ของ CID 

กุดขาวปุน 4 

เขมราฐ 36 

เขื่องใน 8 

ดอนมดแดง 2 

เดชอุดม 26 

ตระการพืชผล 13 

ตาลสุม 2 

ทุงศรีอุดม 3 

นาจะหลวย 1 

น้ํายืน 8 

บุณฑริก 11 

โพธ์ิไทร 18 

มวงสามสิบ 4 

เมืองอุบลราชธาน ี 5 

ศรีเมืองใหม 86 

ผลรวมทั้งหมด 227 

 
3 แจงปรับเปลี่ยนระยะเวลาการสงขอมูล 43 แฟม เขาระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข 
- รพศ./รพท./รพช. ไมเกิน 30 วัน นับจากสิ้นเดือน เดือนท่ีผานมา  
- สสช./รพ.สต./PCU/CMU ใช UBON System ตัดสงทุกวัน กรณีท่ีไมสามารถใชงานได ตองสงใหทันภายใน 15 
วัน นับจากสิ้นเดือน เดือนท่ีผานมา 
4. รายงานการตรวจสอบ web site ของ รพ. สสอ. ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟลWebsite.pdf 
5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559ดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามไฟลดังนี้ 
- กระบวนการจัดซ้ือ 22.pdf 
- กรณีไมเกิน 2 ลานบาท22 2 m.pdf 
- กรณี 2 - 5 ลานบาท22 5m.pdf 
- กรณีมากกวา 5 ลานบาท more than 5m.pdf 

5.15 กลุมงานนิติการ 

38รายงานผลการวิเคราะหสถานการณการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA : Integrity and Transparency 
Assessment)   ประจําปงบประมาณ  2559 ดูรายละเอียด file_ITA1.pdf  
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 ตามท่ีโรงเรียนนายรอยตํารวจฯทําการสํารวจและเก็บขอมูล คะแนนครบ  ท้ัง 3 สวน ไดแก สวน
บุคคลากร (Internal) ,ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย(External) และขอมูลเชิงประจักษ (Evidence-based) 
พบวา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ไดคะแนนภาพรวม รอยละ  77.90 (หลังจากถวงน้ําหนัก) 
โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี้ 
ลําดับท่ี 1. ดัชนีความพรอมรับผิดชอบ                                         คะแนนท่ีได รอยละ 86.93   
ลําดับท่ี 2  ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน      คะแนนท่ีได  รอยละ 83.61     
ลําดับท่ี 3  ดัชนีความโปรงใส                                                         คะแนนท่ีได รอยละ 78.01  
ลําดับท่ี 4  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร                              คะแนนท่ีได รอยละ 71.01  
38ลําดับท่ี 5  ดัชนีคุณธรรมในการทํางาน                                        คะแนนท่ีได รอยละ 67.87 
 

5.16  กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ   ไมมีวาระการประชุม 
 

5.17  กลุมงานบริการสุขภาพ ไมมีวาระการประชุม   
 

5.18  ศูนยความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศ 
 

สํานักบริหารการสาธารณสุข(สบรส.) จัดสรรเงินงบประมาณโครงการพัฒนาเมืองศูนยกลางอาเซียน จํานวน 4 
อําเภอ ไดแก อ.สิรินธร เขมราฐ โขงเจียม บุณฑริก  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ 
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน     
 เชิญรวมทําบุญผาปา 21 มีนาคม 2559 รพ.โขงเจียม 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ    
  ไมมีวาระการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ ไมมีวาระการประชุม 
 

 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 

   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  
       (นางดารณี  เผาผา)  
       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  
                  (นางสิริพร  วงศตรี) 
            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม  
                 (นายสุรพร  ลอยหา) 
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

     ประธานการประชุม 
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