สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางน้้าเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นพ.เศวต ศรีศิริ
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
6. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวารินช้าราบ
7. นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
8. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
9. นพ.ชานนท์ พันธ์นิกุล
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลตาลสุม
10. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
11. นพ.อุดม โบจรัส
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
12. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
13. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีค้า
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุูน
14. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
15. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
16. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาตาล
17. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
18. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส้าโรง
19. นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
20. นพ.วรุฒม์ เกตุศิริ
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสิรินธร
21. นพ.สยาม ประสานพิมพ์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
22. นพ.ทนง ค้าศรี
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
23. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
24. นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌ์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้ายืน
25. นพ.คงทัช สิงขรานันต์
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
26. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลน้้าขุ่น
27. ดร.ธงศักดิ์ ดอกจันทร์
แทนผู้อ้านวยการส้านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 10
28. นางน้้าผึ้ง คุ้มครอง
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
29. นายเทิดคุณ พันธการ
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
30. นางกฤติยาพร พลาเศรษฐ
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
31. นางสาวกาญจนา มหาพล
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
32. นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
33. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
34. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
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35. นายประทีป บุญธรรม
36. นางร้าไพ สุวนาม
37. นายระวี แววศรี
38. นางสาวอลิษา สุพรรณ
39. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
40. นายปรีชา ทองมูล
41. นางธิดารัตน์ บุญทรง
42. นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม
43. นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์
44. นางฉัฐฉวี ใจแก้ว
45. นายสมัย พูลทอง
46. นายประกอบ ศรศิริ
47. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
48. นายธนายุทธ ศรไชย
49. นางศิวาภรณ์ เงินราง
50. นายณรงค์ แผลงศร
51. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
52. นายวานิช สายยืน
53. นายไพรัช จันทพันธ์
54. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
55. นายวินัย แก้วพรหม
56. นายสุทิน กมลฤกษ์
57. นายบัณฑิต สร้อยค้า
58. นายมัธยม สุพัฒน์
59. นายอุทัย นิปัจการสุนทร
60. นายพีระพล เดชบุญ
61. นายชวน จันทร์เลื่อน
62. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
63. นายอุทัย โมกข์ทิพย์
64. นายสมบัติ มูลศรี
65. นายไชยา พรหมเกษ
66. นายชนะ หอมจันทร์
67. นายเสถียร ปวงสุข
68. นายวรวิทย์ สอดศรี
69. นายสันติ ศรัทธาพันธ์
70. นายถนอม ผิวหอม
71. นายณัทกร วิทิตถิรานันท์
72. นายประยงค์ สุดสุข
73. นายอลงกต ตังคะวานิช
74. นายธีระยุทธ เผ่ากัณหา
75. นายสุวิทย์ชัย ทองกูล

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
หัวหน้าศูนย์ธรรมาภิบาล
สาธารณสุขอ้าเภอม่วงสามสิบ
สาธารณสุขอ้าเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอ้าเภอตาลสุม
สาธารณสุขอ้าเภอเหล่าเสือโก้ก
สาธารณสุขอ้าเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอ้าเภอศรีเมืองใหม่
สาธารณสุขอ้าเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอ้าเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอ้าเภอนาตาล
สาธารณสุขอ้าเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอ้าเภอส้าโรง
สาธารณสุขอ้าเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอ้าเภอสิรินธร
สาธารณสุขอ้าเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอ้าเภอนาเยีย
สาธารณสุขอ้าเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอ้าเภอน้้ายืน
สาธารณสุขอ้าเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอ้าเภอทุ่งศรีอุดม
สาธารณสุขอ้าเภอน้้าขุ่น
ผูช้ ่วยสาธารณสุขอ้าเภอเมือง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอเขื่องใน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอเหล่าเสือโก้ก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอตระการพืชผล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอศรีเมืองใหม่
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอนาตาล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอวารินช้าราบ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอพิบูลมังสาหาร
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอสว่างวีระวงศ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอนาเยีย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอนาจะหลวย
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76. นายประจักษ์ สุพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอน้้าขุ่น
77. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นายปัญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นายรังสรรค์ ศรีล้วน
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางศรินทร ส้าอางเนตร เภสัชกรช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางพิสมัย วรรณชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นายวิษณุ ศุภสร
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางสาวโสมนัสสา โสค้าภา นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางสุภาภัค พินิจปรีชา
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. ภญ.ฑิฆัมพร พันธ์พินิจ
เภสัชกรช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางสิริพร แก้วมหาวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางวิชชุดา สืบสาย
เภสัชกรช้านาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นายศรีไพร ปัญญาวิชัย
จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นายพิทักษ์ ทองทวน
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ
99. นางทองพรรณ ภักดี
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
100. จ.ส.อ จักรพันธ์ เนวลา
จพ.ธุรการช้านาญงาน
โรงพยาบาลดอนมดแดง
101. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
โรงพยาบาลตาลสุม
102. นางจินตนา พงษ์พิละ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
103. นางศิวะพรรณ ญาณะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลนาตาล
104. นางอรทัย มุลิกา
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
105. นางพัชรา เดชาวัตร
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
106. นายจ้าลอง ผ่องจิต
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
โรงพยาบาลส้าโรง
107. นายพลังยุทธ เลิศแล้ว
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
โรงพยาบาลสิรินธร
108. นางชุติมันต์ สูนนานนท์
จพ.การเงินและบัญชีช้านาญงาน
โรงพยาบาลนาเยีย
109. นายปรีดา จ้าปาเทศ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลนาจะหลวย
110. นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลน้้ายืน
111. นางจิระนันท์ นาค้า
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
112. นางสาวสุพัตรา อุทธา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลน้้าขุ่น
113. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สสอ.ม่วงสามสิบ
114. นางสาวกุลธิดา เรืออาจ นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
115. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลตาลสุม
116. นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
สสอ.เขื่องใน
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117. นางสาวพิษธพร เติมบุญ นักวิชาการสาธารณสุข
118. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
119. ว่าที่ รท.อนุชา โอษะคัง นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
120. นายณัฐพล ศรีสงคราม
นักวิชาการสาธารณสุข
121. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุข
122. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรศรี นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
123. นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข
124. นางสุภารัชต์ ทองหิน
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
125. นางสาวสุจิตรา ค้าเงา
นักวิชาการสาธารณสุข
126. นางสาวนิศาชล อนุสัย
นักวิชาการสาธารณสุข
127. นางสาวรินทร์ดารัตน์ สมมีชัยนักวิชาการสาธารณสุข
128. นางยมลภัทร คลังแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
129. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ
130. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
131. นางสาวขนิษฐา สุขเลิศ
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ
132. นางพีรดาพัฒน์ พงษ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ
133. นางสาวปิยนาถ สารินทร์ พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ

สสอ.กุดข้าวปุูน
สสอ.นาตาล
สสอ.วารินช้าราบ
สสอ.ส้าโรง
สสอ.โขงเจียม
สสอ.นาจะหลวย
สสอ.น้้าขุ่น
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โรงพยาบาลส้าโรง
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลนาเยีย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 เรื่องจากศาลากลาง
1) นโยบายการค้ามนุษย์ มอบศูนย์การปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ให้บูรณาการการท้างาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ผลการด้าเนินงานตามวาระแห่งการซ่อมสร้าง ในเดือนถัดไปให้รายงานผลการด้าเนินงานใน
รอบ 6 เดือน
3) แนะน้าข้าราชการย้ายมาใหม่
นพ.ประสาน อุตถพันธ์ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ย้ายจากโรงพยาบาลจิตเวช จ.ขอนแก่น
1.2 รถพยาบาลส่งต่อผู้ปุวย
รมต.กระทรวงสาธารณสุ ข และปลั ดกระทรวง มีค วามห่ ว งใยด้ านความปลอดภัย ในการใช้
รถพยาบาล โดยมีข้อสั่งการให้ทุกรพ.ด้าเนินการก้าหนดมาตรการความปลอดภัย ดังนี้
1) ท้าประกันภัยชั้น 1
2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ้านวน 4 จุด/ รถ 1 คัน
3) ติดตั้ง GPS (สถานการณ์ ข้อมูลรถพยาบาล ทั้งสิ้น จ้านวน 73 คัน ติดตั้ง GPS 26 คัน กล้อง
วงจรปิด 22 คัน)
1.3 การอยู่เวรนอกเวลาราชการ ให้ด้าเนินการติดตั้งกล้อง CCTV
1.4 ต้าแหน่งในการบรรจุข้าราชการ
เกณฑ์ : ผู้ส้าเร็จการศึกษาปี 2556 ก่อน
1.5 การปรับแผน Planfin 6 เดือนหลัง
หลักการคือ ปรับโดยบรรจุวงเงินตามรายละเอียด ฉ11 ไว้ในแผน Planfin
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง
รายละเอียดตามไฟล์ : Present_CFO_Apr28.pdf
ผอ.รพ.นาตาล : ขอความช่วยเหลือในการจัดท้าบัญชี
ข้อสั่งการ : มอบหมายให้หัวหน้างานการเงิน (คุณลาดวน) สอนการจัดทาบัญชี
3.2 งบประมาณค่าเสื่อม
อยู่ในวาระกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สนง.สสจ.อบ.
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
4.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งการกุศลเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1กลุ่มงานบริหาร
1.การส่งงบทดลอง
1.1 การส่งงบทดลอง Click เพื่อดูรายละเอียดตามไฟล์ : Report_finance
ติดตามการส่งงบทดลองประจ้าเดือน มีนาคม 2560 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
โซน 1
แม่ข่าย ส่งครบ
ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
สสอ. ส่งครบ
โซน 2
แม่ข่าย ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ ตระการพืชผล นาตาล
ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ เขมราฐ
สสอ. ส่งครบ
โซน 3 แม่ข่าย ส่งครบ
ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ
สสอ. ไม่ส่ง โขงเจียม สว่างวีระวงศ์
โซน 4
แม่ข่าย ส่งครบ
ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งครบ งบไม่สัมพันธ์ เดชอุดม
สสอ. ส่งครบ
1.2 การเฝูาระวังการเงินการคลัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Score.xlsx
แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.)
-รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน มีจ้านวน 3 แห่ง คือ ดอนมดแดง นาตาล และ
พิบูลมังสาหาร
-รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 คะแนนมี จ้านวน 7 แห่ง คือ เขื่องใน ตระการพืชผล
เขมราฐ โขงเจียม สว่างวีระวงศ์ เดชอุดม และนาจะหลวย
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ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เครือข่ายอ้าเภอ ก้าชับผู้เกี่ยวข้องให้มีการสอบทานข้อมูลบัญชี ให้เป็นไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี ก่อนส่งงบประจ้าเดือน และควบคุม ก้ากับ ระบบการบันทึกบัญชี ให้มีการก้ากับ ติดตามข้อมูล การ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งก่อนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ให้มีการ Audit ผลการส่งด้วยว่า ส่งผ่านหรือไม่ ตรวจสอบผลคะแนน เป็นอย่างไร ทั้งแม่ข่ายและลูก
ข่าย ถ้าคะแนนไม่ผ่านในรายการใด จะได้ปรับปรุงแก้ไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่ส่งนั้น
2. การเฝูาระวังการเงินการคลัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : FAI60.xlsx
2.1 แจ้งผลการเฝูาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ประเมินดัชนี 7 ระดับ ประจ้าเดือน มีนาคม
2560 มีผลการประเมินดังนี้
เดือนมีนาคม 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ ความเสี่ยงระดับ 2 คือ นาตาล
ส้าโรง และวารินช้าราบ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 5 คือ ดอนมดแดง ความเสี่ยงระดับ 2 คือ ๕๐
พรรษาฯ วารินช้าราบ
2.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจ้าเดือนมีนาคม 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CFO60.xlsx
เงินการคลั ง ของเครื อข่าย ณ 30 กัน ยายน 2559 เปรียบเทียบกับ มีนาคม 2560 เกี่ยวกับ เงินบ้ารุงคงเหลื อ
เจ้าหนี้การค้า ทุนส้ารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจ้าเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่าย มีการประเมิน การเงิน การคลังตนเองใน
การก้ากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนมีนาคม 2560 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนส้ารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามล้าดับ คือ
โซน 3 วารินช้าราบ
- 57.46 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษา
- 22.18 ล้านบาท
โซน 1 ส้าโรง
- 2.43 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนส้ารอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ น้้ายืน และน้้าขุ่น
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามล้าดับ คือ
โซน 3 วารินช้าราบ
99.52 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม
91.45 ล้านบาท
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ
79.74 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
63.15 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
1.ขอให้โรงพยาบาลเฝูาระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และ ค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุ
ว่า รายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผน ต้องควบคุม ก้ากับ อย่างเข้มงวด
2.ทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย ให้ใช้ผลของรายได้และค่าใช้จ่ายจริง และให้ใช้ผลการวิเคราะห์ การเงินการคลัง
เดือนมีนาคม 2560 เป็นข้อมูลในการก้าหนดทิศทางเพื่อการปรับแผนการเงินการคลังปี 2560 6 เดือนหลัง
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3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ Non Uc ของ สสอ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Non Uc.xlsx
แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบNon Uc xu 2560 ที่จัดสรรให้ สสอ. เพียงวันที่ 27 เมษายน 2560
พบว่า ผลการเบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 64.46 ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้มากที่สุด คือ สสอ.เมือง
สิรินธร ม่วงสามสิบ เหล่าเสือโก้ก วารินช้าราบ ตามล้าดับ และผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงานที่เบิกได้น้อยที่สุด คือ
ส้าโรง ทุ่งศรีอุดม เขื่องใน โขงเจียม ศรีเมืองใหม่ ตามล้าดับ ขอให้ สสอ.เร่งรัดการเบิกจ่ายส้าหรับงบประมาณที่
เหลือ ให้เป็นไปตามเปูาหมายการเบิกไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 76
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5.2.1 งบค่าเสื่อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : Invest process.ppt
1. การด้าเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : invest60_270460.xlsx
งบค่าเสื่อมปี 2560 (ผลงาน : ท้าสัญญาและตรวจรับแล้ว 2% อยู่ระหว่างด้าเนินการ 50% ยังไม่ด้าเนินการ 29%
ยังไม่บันทึก 19%)
1.1 ติดตามการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามแผนที่อนุมัติในเวปไซค์ สปสช. อ้าเภอที่ยังไม่
บันทึก/บันทึกไม่ครบ 10 อ้าเภอ ดังนี้
โซนที่ 1. เมือง ม่วงสามสิบ ดอนมดแดง
โซนที่ 2. บันทึกครบทุกอ้าเภอ
โซนที่ 3. วารินช้าราบ ส้าโรง นาเยีย สว่างวีระวงศ์ โขงเจียม
โซนที่ 4. เดชอุดม น้้ายืน
1.2 แจ้งให้ทุกอ้าเภอเร่งด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีงบประมาณ คือวันที่ 30 กันยายน 2560 หาก
ไม่แล้วเสร็จ ให้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนแล้วท้าหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลาด้าเนินการต่อ สปสช. ได้อีก 1 ปี
1.3 แจ้งให้ส่งรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานค่าเสื่อม สสจ. ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อเสนอ
ที่ประชุม กวป.ทุกเดือน
2. การด้าเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2559 (ผลงาน : ท้าสัญญาและตรวจรับแล้ว 79% อยู่ระหว่างด้าเนินการ 11%
ยังไม่ด้าเนินการ 0.5% ยังไม่บันทึก 9.5% ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : invest59_270460.xlsx
2.1 อ้าเภอที่สามารถตรวจรับพัสดุได้ครบทุกรายการแล้ว 7 อ้าเภอดังนี้
โซนที่ 1. ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก
โซนที่ 2. ศรีเมืองใหม่
โซนที่ 3. นาเยีย
โซนที่ 4. นาจะหลวย บุณฑริก ทุ่งศรีอุดม
ขอให้อ้าเภอเร่งด้าเนินงานให้แล้วเสร็จ ก่อน 30 กันยายน 2560 (เนื่องจากครบ 2 ปีงบประมาณแล้ว) หากไม่เสร็จ
ต้องส่งเงินคืน สปสช.
2.2 อ้าเภอที่ท้าสัญญาและตรวจรับได้น้อย ต้องเร่งรัดเป็นพิเศษได้แก่ เดชอุดม ส้าโรง เขมราฐ
วารินช้าราบ เขื่องใน
2.3. อ้าเภอที่ด้าเนินการแล้วและมีเงินเหลือจ่าย ให้จัดท้าแผนขอใช้เงินดังกล่าว เสนอต่อ นพ.สสจ.
เห็นชอบและ อปสข.อนุมัติโดยด่วน เพื่อให้สามารถด้าเนินการด้านพัสดุให้แล้วเสร็จ ก่อน 30 กันยายน 2560
5.2.2 ก้าหนดการรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Agenda yut2_60.xlsx
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
5.3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามไฟล์ : CD1_DHF_Ampure.pdf)
5.3.2. ผลการด้าเนินงานควบคุมวัณโรค สรุปผลการตรวจคัดกรองวัณโรค (ppt.) ดูรายละเอียดตามไฟล์ :
CD2_TB.ppt
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5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
5.4.1 สรุป CMI เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จ้าแนกราย รพ . Excel ดูรายละเอียดตามไฟล์ : CMI_March.xls
5.4.2 ข้อมูลผู้ปุวยใน ตค. 2559 - กพ. 2560 ดูรายละเอียดตามไฟล์ : 6001-STMIP5910-6002_prakan.xlsx
5.4.3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน มีนาคม 2560
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.969 ดูรายละเอียดตามไฟล์ : Coverage UC6003 ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ
99.998 ดูรายละเอียดตามไฟล์ : coverageUC6003.xls
5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
5.5.1 ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้ก้าหนด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ปีงบประมาณ 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เขตสุขภาพที่ 9 และ 10 : จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โดยลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ และจัดเวทีน้าเสนอผลการด้าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อน้าไปพัฒนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริม พัฒนาการ เด็ก
ปฐมวัย ทีมตรวจเยี่ยม..ประกอบด้วย ผู้บริหารจากส่วนกลาง, เขตสุขภาพที่ 9 และ 10
*** ขอความร่วมมืออ้าเภอม่วงสามสิบ เตรียมน้าเสนอผลงานในภาพรวมของโครงการฯ โดย..
รพ.ม่วงสามสิบ เตรียมระบบการส่งต่อ พร้อมข้อมูลให้ตรงกับรายงานใน HDC, รายชื่อเด็กที่รับส่งต่อ และเตรียม
รพ.สต.ขมิ้น รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กบ้านขมิ้น เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ในวันที่ 26
พฤษภาคม 2560
ข้อสั่งการ : ประเด็นข้อมูลการผลตรวจคัดกรองซึ่งพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 300 กว่าราย กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อไปอย่างไร กระจายอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง ขอให้ส่งต่อข้อมูลให้กลุ่มงานการแพทย์ต่อ
ด้วย เพื่อการติดตาม
5.5.2 แผนการเยี่ยมเสริมพลัง MCH สัญจร ดูรายละเอียดตามไฟล์ : Plan_ส่งเสริม.pdf
5.5.3 ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัด ดูรายละเอียดตามไฟล์ : Children.ppt
5.6 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
5.6.1 ผลการบ้าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปูาหมายการบ้าบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2560 จ้านวนทั้งหมด 6,800 ราย) จากระบบต่างๆดังนี้
1.1 ระบบสมัครใจ เปูาหมาย 2,400 ราย
ด้าเนินการได้ 1,054 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.92 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบ้าบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน จ้านวน 300 ราย
- ค่ายบ้าบัด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”
รวมทั้งหมด จ้านวน 754 ราย
1.2 ระบบบังคับบ้าบัด เปูาหมาย 4,100 ราย
ด้าเนินการได้ 1,518 ราย ร้อยละ 37.02
- ควบคุมตัวเข้มงวด 33 ราย
- ควบคุมตัวไม่เข้มงวด 266 ราย
- ไม่ควบคุมตัวผู้ปุวยนอกรพ. 1,143 ราย
- ไม่ควบคุมตัวผู้ปุวยในรพ.
1 ราย
- ไม่ควบคุมตัวในคุมประพฤติ 75 ราย
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1.3 ระบบต้องโทษ เปูาหมาย 300 ราย
- ด้าเนินการได้ จ้านวน 103 ราย ร้อยละ 34.33
- เรือนจ้ากลาง จ้านวน 27 ราย
- สถานพินิจฯ จ้านวน 71 ราย
- ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนฯ จ้านวน 5 ราย
รวมทุกระบบ จ้านวน 2,675 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.34
5.6.2.การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ดูรายละเอียดตามไฟล์ : Kanpat_Original drugs.pdf
5.7 กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีวาระการประชุม

5.8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
5.8.1 งานทันตสาธารณสุข
1.1 ผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560
- I28 R24 ร้อยละเด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 (รอผลส้ารวจ)
- I29 ร้อยละหน่วยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลงาน ร้อยละ 75.07 ( ระดับประเทศ ร้อยละ 28.20 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 64.86) ดูรายละเอียด
ตามไฟล์ : dent1_primary.pdf
- I30 ร้อยละประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ผลงาน ร้อยละ 42.84 ( ระดับประเทศ ร้อยละ 18.63 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 31.02) ดูรายละเอียด
ตามไฟล์ : dent2_people access.pdf
5.8.2 งาน พอ.สว .
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ . สว . ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2560
• วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านห้วยสะเหลา หมู่ที่ 3 ต้าบลขี้เหล็ก อ้าเภอน้้าขุ่น
• วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านค้าครั่ง หมู่ที่ 1 ต้าบลค้าครั่ง อ้าเภอเดชอุดม
5.9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
5.9.1 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัย
1. กลุ่มงาน คบส. ก้าหนดจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระดับอ้าเภอ เพื่อสรุปผลการ
ตรวจราชการ ครั้งที่ 1 และวางแนวทางการด้าเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 2 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30 – 16.30 น.
2. กลุ่มงาน คบส. ร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้างสุข จัดกิจกรรม โครงการประกวดคลิป VDO “ สวย หุ่นดี ด้วย
ผักอินทรีย์ โดยเครือข่าย อย.น้อย ” เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชน และ นักเรียน นักศึกษา อย.น้อย มีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักภัยอันตรายจากการใช้อาหารเสริม เครื่องส้าอาง หรือ ใช้ยาในทางที่ไม่ถูกต้องก้าหนดส่งคลิป
เข้าประกวด ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 น.
5.9.2 งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
1. โรงพยาบาลที่มีการปรับแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย์) ในรอบ 6 เดือนหลัง (ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนการ
เงิน การคลัง ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560)
2. กลุ่มงาน คบส. ก้าหนดจัดอบรมความรู้โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ( RDU in
Hospital) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล สัญจร ประจ้าปีงบประมาณ 2560
กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย... พยาบาล ที่ท้าการตรวจรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.)
เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ้าเภอผู้รับผิดชอบงาน RDU ทุกแห่ง
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ขอให้น้าแผนที่ปรับผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ( PTC)
ของโรงพยาบาล และให้ส่งข้อมูลการปรับแผน ฯ พร้อมแนบรายงานการประชุม ฯ ส่งเป็นหนังสือราชการ ให้กับ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
5.9.3 กลุ่มงาน คบส. ก้าหนดจัดอบรมความรู้โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ( RDU in Hospital)
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล สัญจร ประจ้าปีงบประมาณ 2560
กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย... พยาบาล ที่ท้าการตรวจรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.)
เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ้าเภอผู้รับผิดชอบงาน RDU ทุกแห่ง
โซนที่
1
2
3
4

วัน/เวลา ในการประชุม
วันที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.
วันที่ 27 เมษายน 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.

สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 9 ตึก 9 ชั้น
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ณ ห้องประชุมพนาภินันท์
โรงพยาบาลตระการพืชผล
ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 4
โรงพยาบาลวารินช้าราบ
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2
ตึกอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

5.10 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไม่มีวาระการประชุม
5.11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. การด้าเนินงาน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี
แผนการด้าเนินงาน รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เดือน/ปี
1 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรม
ทีมประเมินระดับอ้าเภอประเมิน รพ.สต. ทุกแห่งในอ้าเภอ และ
รายงานการประเมินให้จังหวัด ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
9 พฤษภาคม 2560
ทีมประเมินระดับจังหวัดประชุมวางแผนการประเมิน รพ.สต. ที่ผ่าน
เกณฑ์ 5 ดาว 5 ดี
15 - 31 พฤษภาคม 2560 - ทีมประเมินระดับจังหวัดออกประเมินตามแผน
- ทีมประกันคุณภาพการประเมิน สุ่มประเมินโซนละ 1 แห่ง (ออก
พร้อมกับทีมประเมินระดับจังหวัด)
9 มิถุนายน 2560
การประชุมคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ระดับจังหวัด
16 มิถุนายน 2560
จังหวัดส่งผลการคัดเลือก รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนจังหวัดส่งเข้ารับการประเมินระดับเขต
2.การด้าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC)
30 พฤษภาคม 2560 - การประชุมจัดท้าแผนพัฒนา PCC ครอบคลุมทุกอ้าเภอ ในปี 2561 ณ ห้องประชุม
2 ชั้น 3 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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3. การด้าเนินงาน HA
โรงพยาบาล
3.1 รพ.สว่างวีระวงศ์

การด้าเนินงาน
ขอรับการรับรอง ขั้น 2 ให้ ส่ งเอกสารเพิ่มเติมตาม ข้อเสนอ
แนะ จากผู้ประเมิน ภายใน 3 เดือน
3.2 รพ.โพธิ์ไทร
ขอรับการรับรอง ขั้น 3 หลัง Pre – Survey ให้ทบทวนผลการ
ด้าเนินงานและส่งเอกสาร เพื่อขอรับการรับรองใหม่ ภายใน 4
เดือน
3.3 รพ.กุดข้าวปุูน, รพ.โขงเจียม, รพ.ทุ่งศรี ขอให้ยื่นเอกสารแสดงความจ้านงขอรับการรับรอง ขั้น 3 และ
อุดม และ รพ.บุณฑริก
เอกสาร Part 1-4 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
3.4 รพ.นาตาล,รพ.นาเยี ย ,รพ.น้้ า ขุ่ น และ ให้ยื่นแสดงความจ้านงขอรับการรับรอง ขั้น 1 พร้อมส่งเอกสาร
รพ.เหล่าเสือโก้ก
ข้อมูล Hospital Profile ให้ สรพ. ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม
2560
เขตสุขภาพที่ 10 ก้าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 เปูาหมาย โรงพยาบาล ขั้น 0,1 และ ขั้น2 จ้านวน 10
แห่งๆละ 7 คน โรงพยาบาลที่ต้องรับรองซ้้าในปี 2560 เปูาหมาย จ้านวนแห่งละ 2 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน HA คนใหม่ แห่งละ 1 คน ส่งรายชื่อทาง e-mail: a_pitchayapa@hotmail.com
ภายใน วันที่ 28 เมษายน 2560
4. การด้าเนินงาน QA
12 พฤษภาคม 2560 - การประชุม CNO-D ในชุมชน และ CNO-SD ใน รพ.สต. เพื่อติดตามงานตาม
ตัวชี้วัด และถอดบทเรียนตาม Function Based และ Agenda Based จากส้านักการพยาบาล
5.13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. สรุปผลการประเมิน Green and Clean Hospital เปูาหมาย 29 แห่ง ประเมินแล้ว 26 แห่ง ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน ขึ้นไป 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.86 ยังไม่ได้ประเมิน 3 แห่งคือ รพ.พระศรีฯ รพ.มะเร็ง และ รพ.
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
2. การส่งเสริมการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( EHA ) มีเทศบาลสมัครจ้านวน
19 แห่ง ซึ่งจะออกประเมินรับรองในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ขอให้ทีมระดับอ้าเภอ และ รพ.สต.ในพื้นที่ร่วม
การประเมินรับรองด้วย ตามรายละเอียดแผนที่ได้แจ้งไปแล้ว
3. กฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ตาม พรบ.การสาธารณสุข
2535)
3.1) พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ได้ก้าหนด เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยซึ่งมีสาระส้าคัญสอดคล้องกับ พรบ.การสาธารณสุข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :
1Garbage60.pdf
3.2) กฎกระทรวง “สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป” ออกเมื่อ 22 มีนาคม 2560 มีสาระส้าคัญที่ การคัดแยก
ขยะ ตั้งแต่ต้นทาง อาคารใหญ่หรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้องจัดให้มีที่พักขยะ และก้าหนดวิธีการก้าจัด
มูลฝอย ขอให้ศึกษารายละเอียด เพื่อให้ค้าปรึกษาแก่ท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ :
2Clean60.pdf
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5.14 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ไม่มีวาระการประชุม

5.15 กลุ่มงานนิติการ
รายงานผลการด้าเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : justice.pdf
5.16 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ

ไม่มีวาระการประชุม

5.17 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. แจ้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสุขบุคลากรรายอ้าเภอ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : appinometer_amphur.pptx
2. การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่ 31 และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น
รุ่นที่ 27
3. สถาบันพระปกเกล้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 19
กลุ่ ม งานพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ได้ ท้ า หนั ง สื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสมั ค รหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
ธรรมาภิบาล ของ ผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาการ อบรมระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 19 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.kpi.ac.th
5.18 กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

5.19 ศูนย์ธรรมาภิบาล

ไม่มีวาระการประชุม

5.20 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไม่มีวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักสาธารณสุขอาเภอ
6.1 สาธารณสุขอ้าเภอ
- การติดตั้งกล้อง CCTV ครบทุกต้าบล
- ประชาสัมพันธ์การอยู่เวรที่ชัดเจน ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
- ส้ารวจการขึ้นเวรของ รพ.สต เพื่อเป็นข้อมูลน้าเข้าของผู้บริหารต่อไป
สสอ.ม่วงสามสิบ : ตัวแทน สสอ.เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุมที่กระทรวงเรื่องความปลอดภัยในการอยู่เวรโดย
ได้ข้อสรุปดังนี้
1. การจัดเวรแล้วแต่บริบทของพื้นที่
2. การติดตั้งไซเลน
สสอ.สิรินธร : จากที่ประชุมอัตราก้าลังคน เขตสุขภาพที่ 10
เสนอคณะท้างาน PCC ระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลในส่วนบุคลากรส่งกระทรวง
ข้อสั่งการ : มอบหมายคณะท้างานกลุ่ม สสอ.ด้าเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การซ้อมอัคคีภัย
ข้อสั่งการ : มอบหมายกลุ่มงานสนับสนนุนบริการสุขภาพ เร่งด้าเนินการตัดต่อวีดิทัศน์ให้แล้วเสร็จ
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ รับรองรายงานการประชุม
(นายดนัย เจียรกูล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมปูองกัน
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

