
 
สรปุการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธาน ี
ครั้งที่  4 /255๗ 

วันที ่ 30 เมษายน  255๗  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุ 1 สํานกังานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธาน ี

…………………………………………………………………………………………….. 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นพ.ชลิต  ทองประยูร  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค์ 
3. นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพศ.สรรสิทธิประสงคฯ์ 
4. นพ.ดนัย  เจียรกูล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นายลําพูน  ฉวีรักษ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นางกาญจนาพันธ์  สมหอม  แทนผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7    

                                                                อุบลราชธานี 
7. นส.ดรุณี  คชพรหม    แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
8. นางอัจฉราวดี  ชาญนรา    แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลฯ 
9. นางนงลักษณ์  ศรีแสง    แทนผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 
10. นางผุสดี  ทวีมกุแทน    ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข สนง.เทศบาลนครฯ 
11. นายสุทธิพงษ์  ภาคทอง    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
12. นางสิริพร  วงศ์ตรี     หัวหน้ากลุ่มงาพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสขุ 
13. ภญ.กาญจนา   มหาพล     หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
14. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
15. นางรําไพ  สุวนาม     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
16. นางสุภาภรณ์  อุตมัง    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
17. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
18. นายวิโรจน์  เซมรัมย์    หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  
19. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
20. นายวิชิต  พุ่มจันทร ์    หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมลูฐานฯ 
21. นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์    หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
22. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศร ี    แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาล 5๐ พรรษา  

                                                                มหาวชิราลงกรณ 
23. นางอัจฉรา  แช่มช้อย    แทนผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
24. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
25. พญ.ณัฐิกา  วรรณแก้ว    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
26. นพ.อุดม   โบจรัส     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
27. นพ.ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
28. นพ.ลิต  แสงแก้ว     ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย 



29. นพ.ศุภฤกษ์  ศรีคํา    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
30. นพ.อัครภูชิทย์  ผลานันต์    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาตาล 
31. นพ.พัฒนา  ตันสกุล    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
32. นพ.ณัฐนนท์  พีระภาณุรักษ์   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
33. นพ.สุรศักด์ิ  เกษมศิร ิ    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
34. นพ.เจริญ  เสรรีัตนาคร    ผู้อํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
35. นพ.ปัญญา  อิทธิธรรมบูรณ ์ ผู้อํานวยการ รพร.เดชอุดม 
36. นพ.พิทักษ์พงษ์  จันทร์แดง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
37. นพ.นนทพงษ์  ยศวิจิตร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
38. นพ.ศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์ รองผู้อํานวยการ รพร.เดชอุดม 
39. นายอดุลย์  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 
40. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
41. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอม่วงสามสิบ 
42. นายประกอบ ศรศิร ิ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
43. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหล่าเสือโก้ก 
44. นายศิวาภรณ์  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 
45. นายวานิช  สายยืน    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
46. นายสัมพันธ์  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดข้าวปุ้น 
47. นายณรงค์  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
48. นายไพรัช  จันทพันธ์    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 
49. นายธานินทร์  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 
50. นายประวิทย์  พันธ์จูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
51. นายทนงศักด์ิ  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
52. นายมัธยม  สพัุฒน์    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
53. นายวินัย  แก้วพรหม    สาธารณสุขอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
54. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุ่งศรีอุดม 
55. นายชวน  จันทร์เลื่อน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
56. นายสมบัติ  มลูศร ี    สาธารณสุขอําเภอน้ําขุ่น 
57. นายชนะ  หอมจันทร ์    ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
58. นางพรทิพย์ สมวัน    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 
59. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลดอนมดแดง 
60. นายสรพงษ์  ขลุ่ยเงิน    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
61. นายสันติ  ศรทัธาพันธ์    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม่ 
62. นายอานันท์  สิงคิบุตร    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 
63. นายสันติ  ฝักทอง     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลนาตาล 
64. นางสาวสุธามาศ  ทณิพัฒน ์   เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
65. นางอรทัย  มุสกิา     นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
66. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจดัการงานทั่วไป   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 



67. นายจํารัส  พรมบุญ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
68. นายธนศักด์ิ  ธงศรี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
69. นายสากล สทีากุล     ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 
70. นายสุทัศน์  สทีน     ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอสว่างวีระวงศ์ 
71. นายวรายุธ  เลิศแล้ว    นักจัดการงานทั่วไป   โรงพยาบาลโขงเจียม 
72. นายเอกพจน์  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร 
73. นายไชยา  พรหมเกษ    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
74. นายสุวิทย์ชัย  ทองกูล    ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอทุ่งศรีอุดม 
75. นายจิตร  มั่งม ี     ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
76. นายทวีศักด์ิ  แพทย์เพียร    นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม 
77. นายปรีชา  ทองมูล   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
78. นางดารณี  เผ่าผา    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
79. นายชัยชาญ  บุญคูณ         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
80. นางอุษณีย์    เกิดมี           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
81. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
82. นางสาววนิดา  ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
83. นางเยาวลักษณ์  โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
84. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
85. ว่าที่ ร.ตณัฏฐากร  พลเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
86. นางปภัสพร  พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสขุจังหวัดอุบลฯ 
87. นายประพนธ์  บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
88. นางสาวภูริดา  พลศักด์ิ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
89. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
90. นายประสิทธ์ิ คุณคําใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
91. นางพัชราภรณ์  ศิริคณุ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
92. นางเนติภรณ์  สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
93. นายสุรทิน  หมื่นอินทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
94. นางจุฬาพร  คํารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
95. นายกิตติพศ  ดําบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
96. นางชุติมันต์  อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
97. นางจิรวัฒน์  สสุิงห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
98. นางเพ็ญศรี  สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
99. นางสาวเสงี่ยมจิตร  สายแสง จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
100. นายเอกชัย  จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
101. นางสาวนิฤมล  กมทุชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
102. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธ์พินิจ    เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
103. นางสิริพร  แก้วมหาวงศ์  นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
104. นางกุลชาธนันท์  พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 



105. นางเรียมรัตน์  รักเสมอวงศ์นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
106. นายสนธยา  การะเกษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
107. นางสาวรุ่งรัตน์  พละไกร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
108. นางสาวทฤตมน ทองเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
109. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
110. นายพรทวี  สุวรรณพรม     ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอ   สสอ.ตาลสุม 
111. นายอังกูร  แก่นกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
112. นางวิลาวัลย์ หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 
113. นายสุรศักด์ิ  สขุสาย    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   สสอ.เขื่องใน   
114. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 
115. นายไชยสิทธ์ิ  อิรัชวา    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ตาลสุม 
116. นายวิระ  พวงจันทร ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 
117. นายสมภพ  จนัทร์เกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 
118. นายสุพล  การกล้า    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
119. นางบุษบา การกล้า    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 
120. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล  นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 
121. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 
122. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล 
123. นางสาวรัตชพร  กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.เขมราฐ 
124. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ศรีเมืองใหม่ 
125. นายพงศ์ภณ  ศรีสมบูรณ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม่ 
126. นางสาวแพรพิลาส  ผ่องแผ้วนักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดข้าวปุ้น 
127. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.กุดข้าวปุ้น 
128. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดข้าวปุ้น 
129. นางยมลภัทร  คลังแก้ว    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 
130. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.วารินชําราบ 
131. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 
132. นายกีรติ  เสรมิศร ี          จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 
133. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย 
134. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.สําโรง 
135. นายจิรศกัด์ิ  รกัษ์มณ ี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สําโรง 
136. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สิรินธร 
137. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม 
138. นายตรองทรัพย์  สายกนก นกัวิชาการสาธารณสุข     รพ.โขงเจียม 
139. นายวิษณุ  จํารูญพงษ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร 
140. นางบรรจง  สร้อยคาํ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชําราบ 
141. นางณัฐภัสสร  วงศาสุข    ผอ.รพ.สต.     รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินชําราบ 
142. นางสาวนภาพร  ห่วงสุขสกลุ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.น้ํายืน 



143. นายวีระศักด์ิ  อุดมดี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ทุ่งศรีอุดม 
144. นายพิทักษ์  บุตรโท     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.น้ํายืน 
145. นางสาวอรพรรณ์  สานุสันต์  นักวิชาการสาธารณสุข                    สสอ.น้ําขุ่น 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งใหท้ราบ 
 

             ๑.๑ แสดงความยนิดีกับ สสอ.และ รพ.สต. ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ 
                       ๑.2 เรื่องจากศาลากลาง 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสําคัญเกี่ยวกับโรคระบาดในพื้นที่ ขอให้กลุ่มงาน 
    ที่รับผิดชอบวางแผนการให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น โรคมาลาเรีย ไขห้วัดใหญ่เป็นต้น 
    1.3 วันที่ 29-3๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวน 
    ชายแดน จํานวน 3 แห่ง คอื รร.ตชด.แก่งศรีโคตร อ.สิรนิธร, รร.ตชด.ป่าไม้ อ.บุณฑริก, ศูนย์  
                       การเรียนรู้ป่าหญ้าคา อ.สิรินธร 
ข้อสั่งการ: 
 มอบกลุ่มงานที่รับผิดชอบเตรียมพ้ืนที ่
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา      รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องตดิตามจากการประชุมครั้งทีผ่า่นมา ติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย 

                      
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องแจง้การประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศนูย์วิชาการ 
 
1.สํานักงานควบคุมป้องกันโรคที่ ๗ อุบลราชธานี 

 

1.1 การจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ ่
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานตา่งๆในสาํนกังานสาธารณสุขจังหวดัอบุลราชธาน ี
  
๑.กลุ่มงานบรหิาร 
 

1.การส่งงบทดลอง 
 1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจําเดือน มีนาคม 2557 หน่วยงานทียั่งไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ (ตาม           
 โซน 1    - แม่ข่าย  ส่งครบ  
                          -ลูกข่าย (รพ.สต.)  สง่ไม่ครบ คือ เขื่องใน ม่วงสามสิบ 50พรรษาฯ ดอนมดแดง  
                            ตาลสุม   เหล่าเสือโก้ก  
                          -สสอ. ส่งครบ   
 
 
            



           โซน 2   - แม่ข่าย ส่งครบ 
                          -ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ คือ กุดข้าวปุ้น  โพธ์ิไทร นาตาล   
                          ไม่ส่งคอื ศรีเมืองใหม ่  
                          -สสอ.  ไม่ส่ง คือ นาตาล ศรีเมืองใหม่ 
           โซน 3   - แม่ข่าย ส่งครบ  แต่งบไม่สัมพันธ์ คือ พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ 
                         -ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไมค่รบ สิริธร โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร 
                          สว่างวีระวงศ์  นาเยีย 
                         -สสอ. ไม่ส่ง คือ พิบูลมังสาหาร 
            โซน 4  - แม่ข่าย ส่งครบ  งบไมส่ัมพันธ์กัน คือ บุณฑริก 
                         -ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไมค่รบ บุณฑริก เดชอุดม นาจะหลวย น้ํายืน น้ําขุ่น 
                         -สสอ. ครบ  
ข้อเสนอแนะ  
  1.ขอให้ สสอ.รพช. ติดตาม กํากับ ใหผู้้รบัผิดชอบในการส่งรายงานงบทดลอง ได้ดําเนินการส่งงบให้ทัน
ตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทุกเดือน 
            2.ขอให้ สสอ.รพช. กําชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบญัช ี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี ก่อนส่งงบประจําเดือน เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่งผลให้การแปรผลผิดไปด้วย 
            3.ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนนเป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลกู
ข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น 
            4.ขอให้ควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบข้อมูลในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะด้าน
รายได้ ด้านลูกหนี้ ทุกสทิธิ ให้มีการกํากับ ติดตามข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึก
บัญชี ให้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ 
 

2. การเฝ้าระวังการเงนิการคลัง 
2.1.แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงนิการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ ์FAI 7 ระดบั ประจําเดือน มีนาคม 2557  
มีผลการประเมินดังนี้  
                  1.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7   จํานวน 9  แห่ง คือ     
            -โซน 1  50พรรษาฯ  ตาลสุม   
            -โซน 2  ตระการพชืผล  เขมราฐ  กุดข้าวปุ้น  โพธ์ิไทร นาตาล   ศรีเมืองใหม ่  
            -โซน 3  วารินชําราบ     
            -โซน 4  ไม่ม ี
         2.โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 6 คือ  เดชอุดม   
ข้อเสนอแนะ  
           ขอใหโ้รงพยาบาลมีการเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จา่ย 
เพื่อหาสาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจํานวนเงินที่ได้รับจริง
สอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ สว่นด้านรายจ่าย ใหม้ีการควบคุม กํากับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการ
เงินการคลัง อย่างเข้มงวด   
           
 
 



2.2.รายงานสถานะการเงนิของโรงพยาบาล ประจําเดือน มีนาคม 2557  
              แจง้สถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2556 เปรียบเทียบกับ มีนาคม 
2557 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสํารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจําเป็น เพื่อเป็นข้อมูลใหเ้ครือข่ายมีการ
ประเมินการเงินการคลังตนเอง ในการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง 
              ข้อมูลเดือนมีนาคม 2557 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ 
  โซน 3   วารินชําราบ        -32.62   ล้านบาท    
                     โซน 2    ตระการพืชผล    -32.15   ลา้นบาท 
                     โซน 1    50พรรษาฯ       -32.02   ล้านบาท 
                     โซน 3    สาํโรง               -21.48  ลา้นบาท 
              โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เป็นบวก คือ  บุณฑริก  เขื่องใน น้ําขุ่น  สว่างวีระวงศ์  ม่วงสามสิบ  เดชอุดม  
นาเยีย โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ  
                     โซน 4    เดชอุดม              87.30  ล้านบาท 
            โซน 1   50พรรษาฯ          71.83  ล้านบาท  
                     โซน 3   วารินชําราบ          70.05  ล้านบาท  
              โซน 2   ตระการพืชผล        58.97  ล้านบาท   
ข้อเสนอแนะ 
           1.ขอให้โรงพยาบาลมีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม ่ มีระบบสอบทานหนี้
รายตัวให้เป็นปัจจุบัน มีการสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับ
บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ 
            2.เงินงบลงทุน(ค่าเสื่อมฯ)ขอใหม้กีารตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหว่างทะเบียนคุมงบลงทุน
กับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์ (งบลงทุน) และหากมเีงนิงบลงทุนคงเหลือ ขอให้ท่าน
เร่งดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป ห้ามนํางบลงทุนค่า
เสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดําเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุนและต้องการเปลี่ยนแปลงรายการ ให้
เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดําเนินการ 
           3.ขอให้โรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ให้มี
กระบวนการการมีส่วนร่วมทกุส่วนในการวางแผนแก้ไขปญัหาร่วมกัน 
           4.ให้กําชับการส่งรายงาน 407 ประจําสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กับกับ สถานะเงินบํารุงโรงพยาบาล 
และใหม้ีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง   ขอให้ยึดข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก   ใหม้ี
ผู้ตรวจสอบ รบัรองข้อมูลก่อนส่ง  
2.3. เรื่องการจัดทาํต้นทนุ Unit Cost ป ี 2556 
             การจัดทําต้นทุน Unit Cost ปี 2556 รพช. ทุกแห่งในสังกัด  ได้ดําเนินการและส่งข้อมูลใหส้่วนกลาง
แล้วภายในกําหนดวันที่ 31 มีนาคม  2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างเขตบริการที่ 10 ทมีวิทยากร รพ.ยโสธร วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนําเสนอผู้บริหารในภาพรวมเขตบริการที่ 10 และส่วนกลางนําไปวิเคราะห์ต้นทุนบริการของหน่วยบริการ
ด้วยวิธี  Modified Full Cost  เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้ต่อไป     
  
 
 
 



งานการเจา้หน้าที ่
1. การเลือกตัง้ผู้แทนพนกังานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นกรรมการคณะกรรมการบรหิาร  
   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
  ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้เขตบริการสุขภาพเขต 10 (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จํานวนแห่งละ 1 
คน  จากพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ เข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทนพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขในคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขแต่ละเขต และ/หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น ประธานในการคัดเลือก  พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อ 
เขตละ 1 คนส่งให้ สป.ดําเนินการต่อไป (ตามหนังสือ สธ ที่ 0201.040/ว 152 ลว 10 มี.ค.57) ซึ่ง สสจ.อบ.ได้
กําหนดให้มีการเลือกต้ังดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2557 (เวลา 08.30 -15.30 น.) โดยได้แบ่งเขตการ
เลือกต้ังทั้งหมดเป็น  58 หน่วยเลือกต้ัง  (ศูนย์อนามัยที่ 7, สํานักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 7,ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร, วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,รพ.พระศรีมหาโพธิ์, รพ. 
มะเร็งอุบลราชธานี, รพ.สรรพสิทธิประสงค์, รพช.ทุกแห่ง, สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ ,สนง.สสจ.อบ.)  
  เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย 
โปร่งใส เป็นธรรมและรวดเร็ว  จึงขอให้ทุกหน่วยเลือกต้ังดําเนินการดังนี้ 
  1.ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์การเลือกต้ัง  
  2.ดําเนินการเลือกต้ังผู้แทนพกส. ในวันที่ 30 เมษายน 2557  
                         (เวลา 08.30 -15.30 น.)  
  3.เมื่อสิ้นสุดการเลือกต้ังให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง  นับคะแนนและ รายงานผลนับ
คะแนน  (โดยให้ปิดประกาศผลคะแนน ณ สถานที่นับคะแนน)    โดยให้ส่งผลการเลือกต้ัง พร้อมบัตรเลือกต้ัง ส่งให้
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557  
  4.คณะกรรมการเลือกต้ังผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดอุบลราชธานี  จะ
ประกาศผลการเลือกต้ังผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557   และส่งรายชื่อผู้แทน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลําดับที่ 1 ให้เขตบริการสุขภาพที่ 10 ภายในวันที่ 7 พ.ค.57                 
2. การยืมเงนิทดรองจ่ายเปน็เงนิเดือนของข้าราชการบรรจุใหม ่
  ตามท่ี  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดแพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร ผู้ทําสัญญาฯ 
ประจําปี 2557   และส่งตัวมาปฏิบัติงานที่ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 นั้น  เนื่องจาก  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างดําเนินการขอรับการจัดสรรตําแหน่งเพิ่มใหม่   ดังนั้น  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จึงยังไม่สามารถออกคําสั่งบรรจุข้าราชการใหม่ในขณะนี้  (ตามหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0203/11/ว.330 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2539)  ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด  สามารถ
ยืมเงินทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ได้   ดังนั้น  เพื่อมิให้ข้าราชการบรรจุใหม่  ซึ่งยังไม่ได้รับ
เงินเดือน  เนื่องจากอยู่ระหว่างขอตั้งตําแหน่งและอัตราเงินเดือนได้รับความเดือดร้อน  จึงขอให้ทุกหน่วยบริการถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 



  1. ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง อนุมัติให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่สามารถยืมเงินบํารุงของสถาน
บริการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507/16611 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2530)    โดยกระทรวงการคลัง  ได้อนุญาตให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายเงิน
บํารุงของสถานบริการสาธารณสุขเป็นเงินยืมทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ โดยให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด  พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ยืมเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ได้ คนละ 10 เดือน 
  2. เมื่อทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเบิกเงินเดือนได้แล้ว  ให้หักส่งใช้เงินยืมของ
สถานบริการที่ให้ยืมภายใน 15 วันทําการ 
3.วาระการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร 
 

พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษ  สําหรับแพทย์ ทันตแพทย์  และเภสัชกร  ที่
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการหรือหน่วยงานเสนอมา 
มีผู้ขอรับเงินเพิ่ม ฯ  แพทย์  ทันตแพทย์และเภสัชกร  จํานวน  ๖๙   ราย  (บรรจุ ๑ เมย.๕๗)  
ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
ผู้ขอรับเงินเพิ่มฯ   

1. เภสัชกร   คือ นางสาวรัชนันท์  ทองศร ี    ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ  ขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ  ต้ังแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 

ผู้ขอยกเลิกสญัญาขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ แพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร  จํานวน  ๔  ราย ดังนี้ 
๑. นายธนุตม์  ก้วยเจริญพานิชก์  ตําแหน่ง  นายแพทย์ชํานาญการ  

โรงพยาบาลมะเร็ง ฯ ขอยกเลิกรับเงินเพิ่ม ฯ ต้ังแต่วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
๒. นางสาวอลิศรา  บุญทวี  ตําแหน่ง  ทันตแทพย์ชํานาญการ  

โรงพยาบาลวารินชําราบ ขอยกเลิกรับเงินเพิ่ม ฯ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
๓. นางธนิดา  กิตติจารุขจร  ตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ  

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา ขอยกเลิกรับเงินเพิ่ม ฯ ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
๔. นายกิตติศักด์ิ  สะนนท์   ตําแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอยกเลิกรบัเงินเพิ่ม ฯ ต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เป็น
ต้นไป 

งานตรวจสอบควบคุมภายใน 
 ตามแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้กําหนด

กรอบประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ภารกิจที่ 1  การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวง   หัวข้อหลักที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ประเด็นการตรวจราชการที่ 
(5) การควบคุมภายใน ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด กรอบที่ 1 การจัดระบบควบคุมภายใน ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน กรอบที่ 
2  มีการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

 ดังนั้น  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กลุ่มตรวจสอบภายใน  ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง 
(รพศ./รพช.)  ดําเนินการทบทวน  ปรับปรุงระบบการควบคุมกายในให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันใน
กระบวนงานที่สําคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน  เพิ่มคุณค่าการดําเนินงานของหน่วยบริการให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงขึ้น   เป็นระยะอย่างเป็นระบบ  เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการได้อย่างแท้จริง  
ดังนี้ 



1. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ 
2. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC 
3. การควบคุม  เก็บรักษา  (บริหารคลังยา  เวชภัณฑ์  และวัสดุ) 
4. การจัดทําแผนจัดซื้อและวัสดุประจําปี (วัสดุสํานักงาน – เงินบํารุง) 
5. การจัดทําแผนประมาณการรายได้ – ควบคุมค่าใช้จ่าย 
6. การจัดทําแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
7. การจัดทําแผนการจัดหางบลงทุน 

   ดังนั้น  ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง(รพศ./รพช.) จัดส่งรายงานผลการประเมินและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน(ปย.2) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ตามกระบวนงาน 7 กระบวนงานดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะได้รวบรวมรายงานและจัดส่งข้อมูลให้กลุ่มตรวจสอบภายใน  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยขอให้ทุกหน่วยงานส่งเอกสารทางอีเมล์ : internal_audit_moph@hotmail.com ปีละ  
2 รอบ  ดังนี้  

1) รอบ 6 เดือน จัดส่งภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 
2) รอบ 9 เดือน จัดส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 

ข้อสั่งการ: 
 ๑.ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน เนื่องจากการดําเนินงานที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจน เป็น 
รูปธรรม ขาดความจริงจังในกระบวนการดําเนินงาน เช่น ใบสําคัญประกอบการเบิกจ่าย 
           ๒.วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕๗ นัดประชุม CFO ของจังหวัด/อําเภอ เพื่อสรุปสถานการณ์การเงินการคลัง 
และจัดทําแผนการเงินการคลัง(ปรับปรุง)ช่วง ๖ เดือนหลัง 
           ๓.สสอ.ประเมินคะแนนความดีความชอบของตนเองไม่ถูกต้อง 
           ๔.ให้แต่ละอําเภอส่งรายชื่อบุคคลดีเด่นให้ สสจ.ทราบเพื่อประเมินความดีความชอบ 
 
2. กลุ่มงานพฒันายทุธศาสตรส์าธารณสขุ 
 

     2.1 ผลการประกวดคัดเลือกสถานบริการดีเด่น ประเภท รพ.สต.และ สสอ.ประจําปี ๒๕๕๗ รายละเอียด
ตาม ไฟล์ SSO และ roposotor.pdf 
 2.๒ แนวทางการติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
 ตามท่ีสํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ได้ส่งหนังสือขอบคุณและชื่นชมข้าราชการจังหวัด
อุบลราชธานีที่ให้การดูแลและช่วยเหลือราษฎรที่ทูลเกล้าถวายฎีกาและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมกับเป็น
ข้าราชการของแผ่นดิน นั้น 
 ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือราษฎรที่ทูลเกล้าถวายฎีกาและคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เป็นอย่างดี และขอแจ้งแนวทางการดูแลผู้ป่วย
ในพระราชานุเคราะห์และรายงานผลการติดตามให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทุกเดือน ตาม
รายละเอียด  หนังสือราชเลขาธิการ แนวทางการดูแลผู้ป่วย  ระบบการรายงาน รายชื่อผู้ป่วย  
      
 
 



 
 2.๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล(คตป.)ประจํากระทรวงสาธารณสุข มีกําหนดการสอบทาน 
ผลการดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัดของกระทรวงฯ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๔๔ ตัวช้ีวัด และ เขต 
๖ ตัวช้ีวัดเพื่อวัดผลการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๓ พค.๕๗ โดยวัดผลการดําเนิน 
งาน ระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ระดับจังหวัด และโรงพยาบาลทั่วไปโดยนําเสนอผลการดําเนินงานที่  
สนง.สสจ.อบ. 
 ***ในการนี้ สนง.สสจ. กําหนดโรงพยาบาล เป้าหมาย คอื รพ.๕๐ พรรษาฯ  
 ๒.๔ สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดตามไฟล์ 
Rank 1_๕๗.ppt 
 ๒.๕ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ กําหนดจัดประชุมวิชาการระดับเขต ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๗ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการประกวดผลงานวิชาการ ในการนี้ใคร่ขอประชาสัมพันธ์  
ให้บุคลากรสาธารณสุขร่วมสง่ผลงานวิชาการเข้าประกวด ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามไฟล์ 
War_1๘๔๙ 
 ๒.๖ ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผ่านระบบ Google drive รายละเอียดตามไฟล ์
KPI_Maech2๕๕๗.xlsx 
ข้อสั่งการ: 
 ให้ทบทวนข้อมูลแล้วนํามารายงานใหม่ มอบ นพ.ดนัย กํากับ ติดตาม แต่ละตัวช้ีวัด 
 

3.กลุ่มงานควบคุมโรค 
 

  3.1  สถานการณ์โรคติดต่อ  จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดตามไฟล์ No.1_CD   
      3.๒  สสจ.อุบลราชธานี  ออกประเมิน  นิเทศงานติดตามและเตรียมความพร้อม ๑๑ อําเภอ  ในการ
ดําเนินงานอําเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  ปี ๒๕๕๗  ในระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ และทมีจาก สคร.๗ กําหนดประกวดและประเมิน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
- แผนการออกประเมินและนเิทศติดตาม รายละเอียดตามไฟล์ No.2.1_plan.xlsx  
- โรคและภัยสขุภาพที่อําเภอเป้าหมายเลือกดําเนินการ ปี ๒๕๕๗ รายละเอียดตามไฟล์ No.2.2_CDSuccess57.xlsx 
 

๔. กลุ่มงานประกนัสขุภาพ  ไม่มีวาระการประชุม 
 

 4.1 ความครอบคลุมการมีหลกัประกันสุขภาพเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ 
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ ๙๙.๙๒๒ ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ ๙๙.๙๘๗ รายละเอียดตามไฟล์ file prakan 

  4.2 จํานวนบุคคลผูม้ีปัญหาสถานะและสทิธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน 
 

5.กลุ่มงานการแพทย์และสขุภาพจติ  ไม่มีวาระการประชุม 
 
 
 
 
 
 



 
6. กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
            
6.๑ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  กําหนดจัดประชุมตามโครงการ การพัฒนาเครือข่าย
ร้านยาในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง PH ๓๐๗ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี   

๒. มูลนิธิเภสัชกรอุบล และชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์
พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตําบลหัวดอน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อนําไปเป็นกองทุน
พัฒนาศูนย์ฯ และมอบทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

๓.เตรียมรับการนิเทศไขว้จังหวัดด้านการบริหารเวชภัณฑ์และความปลอดภัยด้านยาโดย เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม เขตบริการสุขภาพที่ 10   ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557   โดยมี
โรงพยาบาลที่รับการประเมิน ดังนี้   

- วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗   โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
- วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗   โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
- วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์  

 ๔.ตัวช้ีวัดต้นทุนด้านยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และ Lab 
4.1 ยา(เป้าหมายลดลง ร้อยละ 10)ในรอบ 6  เดือนแรก  (ตุลาคม 56 – มีนาคม 57)  มีการจัดซือ้ยา  
161,365,360.90 บาท  จัดซื้อเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 7.17  
4.2 วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุ X-ray(เป้าหมายลดลง ร้อยละ 10) 
ในรอบ 6  เดือนแรก(ตุลาคม 56 – มีนาคม 57)  มีการจัดซื้อ52,514,552.96 บาท  จัดซื้อลดลง ร้อยละ 1.44 
๔.๓ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วัสดุชันสูตร) (เป้าหมายลดลง ร้อยละ 20) 
ในรอบ 6  เดือนแรก  (ตุลาคม 56 – มีนาคม 57)  มีการจัดซื้อ  40,963,721.28 บาท  จัดซื้อลดลง  ร้อยละ 
18.50  รายละเอียดรายโรงพยาบาลให้ดูตามไฟล์  
 

๔.๔ ติดตามหนี้องค์การเภสัชกรรม ของจังหวัดอุบลราชธานี 
 

สรุปบัญชีหนี้สนิของโรงพยาบาล และ สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ  จังหวัดอุบลราชธานี  ณ วันที่ 11  
เมษายน ๒๕๕๗ จังหวัดอุบลราชธานี มีหนี้สินรวม ๑๔๒,๐๔๖๐๔๗.๕๗ บาท  
เฉพาะโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑๓๐,๙๑๔,๒๘๖.๖๑ บาท  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
6.๒ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเรียนเชิญแพทย์แผนปัจจบัุนเข้าอบรม
ทางไกล (Teleconference) ด้านการแพทย์แผนไทยสําหรบัแพทย์แผนปจัจุบัน ระหว่างเดือน เมษายน ถึง เดือน 
กันยายน ๒๕๕๗  โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ และวนัต่อๆไป รายละเอียดตามไฟล์ 
(file pdf  “๒.๑ เชิญประชุมแพทย์แผนปัจจุบัน”) 
 ๒. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการนวดไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการนวด 
ไทยให้แก่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ที่มีการให้บริการด้านการนวดไทยที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
ที่กําหนด ผลการประเมินมาตรฐานนวดไทย รายละเอียดตามไฟล์ Pat_exellent.pdf และ Pat_normal.pdf 
 ๓. ขอเชิญแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้สนใจเข้ารับการอบรม  
ทางไกลด้านการแพทย์แผนไทย(Teleconference) ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗  
- วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เรื่อง  โรคผู้สูงอายุ 
- วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เรื่อง  การวินิจฉัยและการรักษาโรคมีเชื้อและโรคไม่มีเชื้อ เวลา ๙.๐๐น.-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๓ สสจ.อบ. 

7. กลุ่มงานสง่เสริมสุขภาพ    

ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี จัดทําโครงการวิจัยเพื่อศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กและ
พฤติกรรมด้านอนามัยแม่และเด็กของครอบครัวไทยในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาปัจจัยของแม่และ 
ปัจจัยของเด็กที่มีผลต่อพัฒนาการ โดย  จะออกเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

วันที่ เวลา อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 
6 พ.ค. 57 08.30-12.00  ศรีเมืองใหม ่ คําไหล คําไหล 

13.30-16.30 ตระการพืชผล โนนกุง โนนกุง 
๗ พ.ค. 57 08.30-12.00  บุณฑริก โนนค้อ โนนสว่าง 

13.30-16.30 ทุ่งศรีอุดม หนองอ้ม เบ็ญจ์ 
8 พ.ค. 57 08.30-12.00  โพธ์ิไทร สําโรง ผาชัน 

13.30-16.30 กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น ตาดแต้ 
21 พ.ค. 57 08.30-12.00  พิบูลมังสาหาร กุดชมภู โนนเจริญ 

13.30-16.30 พิบูลมังสาหาร หนองบัวฮี หนองบัวฮีน้อย 
21 พ.ค. 57 08.30-12.00 นาตาล กองโพน ไหล่ธาตุ 

 
 
 
 
 
 



๘. งานบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน 

  

 รายงานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน เมษายน 2557 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทั้งหมด 25 ราย เสียชีวิตสูงสุด 3 อําเภอแรกคือ อําเภอตระการพืช 4 ราย อําเภอเมือง  3  ราย อําเภอเดชอุดม 3 
ราย  รายละเอียดไฟล์ EMS.xlsx 
 
๙. กลุ่มงานสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ      ไม่มีวาระการประชุม 
 
๑๐. กลุ่มงานพฒันาทรพัยากรบคุคล 
  
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี จะมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี จังหวัด
อุบลราชธานี เป้าหมาย แพทย์ ทันตแพทย ์และเภสัชกร บรรจุใหมใ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2557 
จํานวน  80 คน 

- สมาคมพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ในวันที ่8 พฤษภาคม 2557 ณ 
ห้องประชุม 1 ช้ัน 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยจัดกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการ
พยาบาลในรูปแบบโปสเตอร์ พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   

- การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 
2557 

แผนการออกเยี่ยมประเมนิงานรังสีวินิจฉัย โดยคณะกรรมการจังหวดัอบุลราชธาน ี
ปงีบประมาณ 2557 

 

ลําดบั วัน / เดือน / ป ี รพ.ที่รบัการประเมิน 
1 1 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
2 7 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลน้ํายืน โรงพยาบาลน้ําขุ่น 
3 8 พฤษภาคม 2557 ศูนย์อนามัยที่ 7 โรงพยาบาลนาเยีย 
4 15 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลโพธ์ิไทร โรงพยาบาลนาตาล 
5 16 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลวารินชําราบ โรงพยาบาลสําโรง 
6 20 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลนาจะหลวย โรงพยาบาลบุญฑริก 
7 21 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 
8 22 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
9 23 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

10 27 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ โรงพยาบาลเขื่องใน 
11 28 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาลศรีเมืองใหม ่

 
 
 



 
หมายเหต ุ

1. ใช้แบบประเมินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
2. ส่งสรุปผลการประเมินให้กลุม่งานพัฒนาทรัพยากรฯ สสจ. หลังจากการประเมิน 1 สปัดาห์ 
3. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจเยี่ยมประเมินให้เบิกจาก CUP 

 

11.งานทนัตสาธารณสุข 
 

แผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2557 
แผนงาน พอ.สว.  

• วันที่  8 พฤษภาคม 2557  ออกปฎิบัติงานที่บ้านโนนคําแก้ว  ต.ไพบูลย์  อ.น้ําขุ่น 

• วันที่  22  พฤษภาคม  2557  ออกปฏิบัติงานที่บ้านหนองคูณ ต.บ้านแขม อ.พิบูลมงัสาหาร 

- วันที่ 14-15 พฤษภาคม  2557 อบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทําผลงานวิชาการและวิจัยด้าน 
ทันตสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลฯ 
 

สรุปผลการปฏิบัติงาน พอ.สว. เดือนเมษายน 2557 
 

ผลการดําเนินงาน บ้านสระดอกเกษ ต.โคกสว่าง 
อ.สําโรง 

บ้านหลุบเหลา ตําบลกลาง 
อ.เดชอุดม 

ผู้รับบริการทั้งสิ้น 
ตรวจโรคทั่วไป 
ทันตกรรม 
ส่งต่อผู้ป่วย 
บริการนวดแผนไทย 
บริการตัดผม 

249   คน 
172   คน 
77    คน 
14   คน 
50   คน 
74   คน 

284  คน 
177   คน 
107   คน 
15    คน 
60     คน 
125   คน 

 
๑2 งานเทคโนโลยแีละ   ไม่มีวาระการประชุม 
 

๑3. งานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่                ไม่มีวาระการประชุม 
 

14. งานพฒันารปูแบบบรกิารสุขภาพ 
๑4.1 สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามfile ช่ือ 

Blood_April57.pdf 
 

๑5. กลุ่มงานสาธารณสขุมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน   

 - กําหนดจัดงานวัน อสม.ระดับจังหวัด ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 - วันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จัดอบรมวิชาการระดับเขต 
ข้อสั่งการ: 
 1.มองหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผดิชอบทําแบบสอบถามความคิดเห็น อสม.ในการรับเงินค่าตอบแทน 



        
 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ 
 
6.1 สาธารณสุขอําเภอ    ไม่มีวาระการประชุม 

                   

6.2 โรงพยาบาล   
 รพร.เดชอุดม สอบถามรายละเอียดเรื่องแพทย์ลาศึกษาต่อ  
 
ระเบยีบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 
 

   
ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
   ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                       (นางดารณี  เผ่าผา) 
        กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   
   ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                               (นางสิริพร  วงศ์ตรี) 
             หัวหนา้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 
   ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายสุรพร  ลอยหา) 
     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
                                              ประธานการประชุม 
 
 


