สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นายประสพ สารสมัคร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายลําพูน ฉวีรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นพ.มนตชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
6. นายรชต เกตุเล็ก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
7. นายภคิน ไชยชวย
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
8. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
9. นางสิริพร วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
10. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
11. นางสาวกาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
12. นางนภาพร จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
13. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
14. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
15. นางสุภาภรณ อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
17. นายปรีชา ทองมูล
หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
18. นายวิชิต พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
19. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน
หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ
20. นางลําดวน ศรีขาว หัวหนางานการเงิน กลุมงานบริหารทั่วไป
21. นายบดินทร บุญขันธ
แทนหัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
22. นพ.สุเมธ นิยกิจ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
23. นางอัจฉรา แชมชอย แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
24. นพ.ธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
25. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
26. นพ.ชัยวัฒน ดาราสิชฌน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก

27. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
28. นพ.วีระชน ทวีศักดิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
29. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
30. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
31. นพ.ลิต แสงแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
32. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
33. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
34. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
35. นพ.สยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ
36. นพ.อดิศักดิ์ ประวิทยธนา รักษาการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม
37. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
38. พญ.ปรมาภรณ ทองนุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
39. นพ.พิสิษฐ เวชกามา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
40. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
41. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน
42. นพ.สุเมธ นิยกิจ
รองผูอ ํานวยการ รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
43. นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
44. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
45. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
46. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
47. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
48. นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
49. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
50. นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
51. นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
52. นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
53. นายถนอม ผิวหอม
แทนสาธารณสุขอําเภอนาตาล
54. นายธานินทร ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
55. นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอสําโรง
56. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
57. นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
58. นายสุรทิน กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
59. นายวินัย แกวพรหม สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ

60. นายชูวิทย ธานี สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
61. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
62. นายจิต มั่งมี
แทนสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
63. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
64. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
65. นายชนะ หอมจันทร ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
66. นางพรทิพย สมวัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
67. นางพัชรา เดชาวัตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเหลาเสือโกก
68. นายสรพงษ ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
69. นายสันติ ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
70. นายอานันท สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
71. นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
72. นางจินตนา พงษพิละ
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
73. นายสันติ ฝกทอง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
กุดขาวปุน
74. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน
75. นายถนอม ผิวหอม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
76. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลวารินชําราบ
77. นางชุติมันต อินญาพงษ
จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน รพ.สวางวีระวงศ
78. นายประวิทย สอดศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
79. นายธนศักดิ์ ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
80. นายสากล สีทากุล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
81. นายสุทัศน สีทน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
82. นายวรายุธ เลิศแลว นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
83. นายเอกพจน อินโสม จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
84. นายไชยา พรหมเกษ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
85. นายสุวิทยชัย ทองกูล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
นาจะหลวย
86. นายพรทวี สุวรรณพรม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
87. นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
88. นางจีระนันท นาคํา
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลทุงศรีอุดม
89. นายปรีดา จําปาเทศ
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย
90. นางพิชญสุดากานต รวมเหมาะ
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ํายืน
91. นางสุพัตรา อุทธา นักวิชาการการเงินและบัญชี โรงพยาบาลน้ําขุน
92. นางดารณี เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

94. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางพรสิริ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นางพัชราภรณศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นางเนติภรณ สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
108. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
109. นางจุฬาพร คํารัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
110. นางจิรวัฒน สุสิงห พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
111. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
112. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
113. นางสาววรุณรัตน ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
114. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
115. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
116. นางกุลชาธนันทพลินรัชตธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
117. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
118. นายสนธยา การะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
119. นางสาวรุงรัตน พละไกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
120. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
121. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
122. นส.วีระสุดา สวัสดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
123. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
124. นายประวิทย ศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
125. นายรังสรรค ศรีลวน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
126. นายวิรัตน พวงพันธ เภสัชกรปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
127. นายทวีศักดิ์ แกนสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

128. นายอังกูร แกนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
129. นางวิลาวัลย หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
130. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.เขื่องใน
131. นางเกษุศิรินทร ฉิมพลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.เขื่องใน
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 นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 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
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
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 นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โขงเจียม
157. นายวิษณุ จํารูญพงษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร
158. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน
159. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.ทุงศรีอุดม
160. นายพิทักษ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น้ํายืน
161. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้ําขุน

162. นางพีรดาพัฒน พงษสร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ดอนมดแดง
163. นางเนตรนภิส พันธวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.มวงสามสิบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1. ประกาศเจตนารมณหนวยงานคุณธรรม โดยมีกรอบการดําเนินงานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โดยดําเนินการ
1.1 จัดตั้งคณะทํางานองคกรคุณธรรม
1.2 กําหนดอัตลักษณของผูบริหาร เชน ซื่อสัตย รับผิดชอบ วาจาสุภาพ(ทั้งในระบบสื่อสารสาธารณะ)
การดําเนินการของสวนราชการระดับอําเภอในการประชุมสิ้นเดือนทุกเดือน คือ
- การนั่งสมาธิ
- ดูวิดิทัศนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เดือนละ 1 ครั้ง
- เปดเพลงขอถวายสัตย
2. ขอแสดงความยินดีกับผูรับรางวัลในวันนี้ทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจางแบบใหม คือ e-market และ e-bidding
ขอสั่งการ : ขอใหผูบริหารทุกคนทําความเขาใจระบบดังกลาว และจะเชิญ หน.ฝายบริหาร,พัสดุ,
การเงิน ของโรงพยาบาลมาประชุมพรอมกัน
4. งานทําบุญผาปามหากุศล เพื่อจัดซื้อตูยาถวายวัด
5. งานประกวด Miss world หวงกลางเดือนกรกฏาคม 2558
6. เทศกาลแหเทียนเขาพรรษา 31 กรกฏาคม 2558
7. วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 กรกฏาคม 2558
8. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ปนจักรยานทั่วประเทศ เวลา 15.00 น.
9. รับตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ วันที่ 1-3 กรกฏาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา(รับรองรายงานการประชุม) รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย
สถานการณการเงินการคลัง พฤษภาคม 2558
ในภาพรวมวิกฤตระดับ 7 จํานวน 3 แหง คือ รพ.50 พรรษาฯ, ตระการพืชผล, โขงเจียม
สาเหตุสําคัญเนื่องมาจาก
1. กําไรสุทธิ (NI) ทุนสํารองนอย โดย
- รพ.50 พรรษาฯ เริ่มตนปมีผลกําไรและการใชจายเกินรายไดที่มีอยางตอเนื่องสงผลใหปจจุบัน ขาดทุน
- รพ. ตระการพืชผล สถานการณการเงินการคลัง ระดับ 7 อยางตอเนื่องหลายเดือน
- รพ.โขงเจียม มีทิศทางวิกฤตระดับ 7 ตอเนื่อง

เมื่อนําสถานการณนี้เทียบเคียงคาใชจาย พบวา ภาพรวมเจาหนี้การคา มีการหมุนเวียนหนี้สินเหมือนเดิม แตไม
ควบคุมคาใชจาย โดย
- รพ.โขงเจียม หนี้สินเพิ่มขึ้น(ไมควบคุมคาใชจาย)
- รพ.วารินฯหนี้สินเพิ่ม 3-4 ลาน
- รพ.ขนาดเล็กอื่นๆ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นสงผลตอดัชนีการเงินอื่นๆ เชน เงินสดที่มีและใชได เพียงรอยละ 80 ยกเวน
รพ.ศรีเมืองใหม ที่มีเงินผูกดวยภารกิจ ถีงรอยละ 40
เมื่อเทียบกับคาใชจายประจําที่จําเปน รพ.วารินฯ เปนโรงพยาบาลที่เสี่ยงสูงในเรื่องการสํารองเงิน เมื่อพิจารณา
รพ.ศรีเมืองใหม พบวา สามารถบริหารคาใชจายของโรงพยาบาลไดเพียงหนึ่งเดือนเศษ( 1.52 เดือน) คาดวา
สถานการณการเงินการคลังของทุกโรงพยาบาลจะมีสภาพคลองเพิ่มขึ้น เนื่องจาก วันนี้ สปสช.โอนเงิน
ไตรมาส 4 แลวทุกโรงพยาบาล ขอใหทุกโรงพยาบาลควบคุมรายได Non UC ใหเปนไปตามแผน คอนขางมี
ความสําคัญ เพื่อรักษาสภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาลไปจนถึงสิ้นปงบประมาณ
- โรงพยาบาลที่มีลูกหนี้เงินยืมสูง คือ รพร.เดชอุดม, รพ.ตระการพืชผล, บุณฑริก, กุดขาวปุน, โขงเจียม,
นาตาล
- อัตราคงคางลูกหนี้สูง อาจมีสาเหตุจาก ไมติดตามลูกหนี,้ ไมสงเบิกชดเชยคาบริการทางการแพทย
2. การบริหารคงคลังยา
ระยะหลังพบวา คงคลังเพิ่มสูงขึ้น(มีกระบวนการซื้อเขาคลังยาไมสอดคลองกับมูลคาการใชไป) โดย
พบวา สูงเกิน 3 เทา เชน รพ.ตระการพืชผล, 50 พรรษา, โขงเจียม
3. การบริหารคงคลังเวชภัณฑมิใชยา
พบวา เพิ่มสูงขึ้นเกือบ
10 เทา เชน รพ.โขงเจียม เกิน 10 เทา , รพ.ศรีเมืองใหม 13 เทา ซึ่งผลที่เกิดขึ้น
สะทอนถึงการบริหารจัดการคงคลังและหนวยจัดซื้อ
4. การบริหารคงคลังวัสดุการแพทย
ภาพรวม พบวาไมเพิ่มสูงมากนัก ตั้งขอสังเกตโรงพยาบาลขนาดเล็ก เชน รพ.นาเยีย ที่มีคงคลังวัสดุ
การแพทย 60.12 เดือน
ขอสั่งการ : เรียกผูรับผิดชอบคงคลังยา ประชุมพรอมกัน โดยในชวงบายวันนี้ ใหดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
เยี่ยมโรงพยาบาลที่มีภาวะวิกฤต
ความคิดเห็นเพิ่มเติม : โดยคุณลําดวน ศรีขาว
กระทรวงมีหนังสือชะลอการเบิกจายเงิน ฉ
8, ฉ 9 สงผลกระทบตอการเงินยืมเงินทางราชการ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม : โดยรําไพ สุวนาม
ขอมูล
CMI จังหวัดอุบลราชธานี ป 2558 พบวา ป 2558 ผานตามเกณฑ CMI จํานวน 8 แหง คือ รพศ.
สรรพสิทธิประสงค, รพ. 50 พรรษาฯ, สวางวีระวงศ, โพธิ์ไทร, เขื่องใน, นาตาล, นาเยีย, เหลาเสือโกก

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โดย..นพ.ชลิต ทองประยูร)
วันที่
9-10 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค กําหนดจัดอบรมและเปนพี่เลี้ยงใหกับ
โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 9 แหง ที่ยังไมสามารถดําเนินการฉีด SK ได ขอใหโรงพยาบาลดังกลาวเตรียมทีม
เตรียมระบบใหพรอม ซึ่งทีมประกอบดวย แพทย เภสัชกร พยาบาลของโรงพยาบาล
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ โดย...คุณดรุณี คชพรหม
นําเสนอความกาวหนาในการพัฒนาสติปญญา 2-14 ป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.การสงงบทดลอง
1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน พฤษภาคม 2558 หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไมครบ
(ไฟล: สรุปการสงหนวย.xlsx)
โซน 1 - แมขาย สงครบ
-ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ
-สสอ. ไมสง มวงสามสิบ
โซน 2 -แมขาย สงครบ
-ลูกขาย (รพ.สต.)
-สสอ. สงครบ
โซน 3 -แมขาย สงครบ
-ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ
-สสอ. สงครบ
โซน 4 -แมขาย สงครบ
-ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ เดชอุดม
-สสอ. สงครบ
1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) (ไฟล
: คะแนนการสงงบพค58.xlsx)
-รพช. แมขายที่ไดคะแนนไมเต็ม 100 คือ เดชอุดม นาเยีย และเหลาเสือโกก
-รพ.สต. ลูกขายที่คะแนนไมเต็ม 50 คือ มวงสามสิบ 50พรรษาฯ ดอนมดแดง ตระการพืชผล กุด
ขาวปุน โพธิ์ไทร นาตาล โขงเจียม สําโรง วารินชําราบ พิบูลมังสาหาร นาเยีย บุณฑริก เดชอุดม นาจะหลวย
และน้ํายืน

ขอเสนอแนะ
1. ขอใหสสอ. รพช. ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ไดดําเนินการสงงบให
ทันตามกําหนดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทุกเดือน
2. ขอให สสอ. รพช. กําชับผูเกี่ยวของใหมีการสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการ
บัญชี กอนสงงบประจําเดือน เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดของขอมูล สงผลใหการแปรผลผิดไปดวย
3. ใหมีการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและลูก
ขาย ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงนั้น
2. .การพัฒนาการเงินการคลัง
นโยบายการพัฒนาการเงินการคลัง CFO ระดับเขต ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาดานการเงินการคลัง
ที่เกี่ยวของกับตัวตัวชี้วัดตรวจราชการคณะที่ 3 โดยไดกําหนดใหมีการประเมินกระบวนงาน และประเมิน
คุณภาพบัญชี กําหนดใหมีผลการประเมินในระดับที่นาเชื่อถือ คือ อยูในระดับ ดี ดังนี้
2.1. การประเมินระบบบริหารจัดการ ประเมินตัวชี้วัดวัด 38 (เพิ่มเติม) เนนกระบวนงานที่คลอบ
คลุมตัวชี้วัดดานการเงินการคลัง ดานยาและวมย. ดานธรรมาภิบาล แบงการประเมินเปน 3 ระดับ ผลการ
ประเมินคิดเปนดังนี้
คะแนนดิบ
เกรด
61 – 76
ดีมาก
A
78% - 100%
46 – 60
ดี
B
60% - 78.99%
31 – 45
พอใช
C
40% - 59.99%
16 – 30
ปรับปรุง
D
20% - 39.99%
0 – 15
ปรับปรุง
F
15% - 19.99%
2.2 การประเมินคุณภาพบัญชี ใชประเมินงบทดลองประจําเดือน มี 150 ขอ 300 คะแนน แบงการ
ประเมินเปน 4 ระดับ ผลการประเมินคิดเปน ดังนี้
คะแนนดิบ เกรด
90-100
ดีมาก
A
270 - 300
80 -89.99
ดี
B
250 -269
60-69.99
พอใช
C
180 - 239
50-59.99
ปรับปรุง
D
150 - 179
0 – 549.99
ปรับปรุง
F
0 – 149
2.3.ผลการดําเนินการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินการประเมินตนเอง สําหรับงบทดลองประจําเดือนพฤษภาคม 2558
1.พบวา โรงพยาบาลที่ผานการประเมิน มีผลประเมินอยูระดับ A และ B จํานวน 14แหง
2. พบวา โรงพยาบาลที่มีผลการประเมินไมผานเกณฑ คืออยูในระดับ C จํานวน 10 แหง คือ
มวงสามสิบ นาตาล โขงเจียม พิบูลมังสาหาร สําโรง เดชอุดม น้ํายืน นาจะหลวย บุญฑริก และน้ําขุน และอยู
ระดับ F จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม

ประเมิน

2.4 การประเมินตนเองดานการเงินการคลังตามแบบประเมิน 38 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ

ขอเสนอแนะ ขอใหทุกแหงไดประเมินตนเอง วิเคราะหวาไมผานขอใด และใหดําเนินการแกไข เพื่อ
รับการประเมินจากทีมเขตและทีมจังหวัดตอไป
2.5.การจัดทีมออกประเมิน คณะกรรมการฯระดับเขต ไดวางแผนการออกประเมิน โดยแบงที่เปน
ระดับเขตและระดับจังหวัด ดังนี้
1.ทีมสอบทานระดับเขต จะออกประเมินโรงพยาบาลยกระดับและโรงพยาบาลวิกฤตตอเนื่อง
2.ทีมสอบทานคุณภาพบัญชีระดับจังหวัด โดยแตละจังหวัดจะรับผิดชอบประมาณ 12-14 แหง
3. การเฝาระวังการเงินการคลัง
3.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน พฤษภาคม
2558 มีผลการประเมินดังนี้ (ไฟล: ตารางFAI.xlsx)
โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 คือ 50พรรษาฯ ตระการพืชผล และโขงเจียม ซึ่งจากเดิม เดือน
เมษายน 2558 ไมมีโรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7
ขอเสนอแนะ
1. ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและ
คาใชจาย เพื่อหาสาเหตุวายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหวาจํานวน
เงินที่ไดรับจริงสอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายให
เปนไปตามแผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด
2. ขอใหเครือขาย มีการถายทอดแผนการเงินการคลัง ที่ไดปรับแผนรอบ 6 เดือน ใหสวนเกี่ยวของ เพื่อ
ปรับกิจกรรมดานรายรับ และดานรายจาย ใหสอดคลอง และมีการกํากับ และประเมินแผน/ผล เปนระยะ
3.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนพฤษภาคม 58 (ไฟล : สถานการณเงิน.xlsx)
3.2.1 แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2557 เปรียบเทียบกับ พฤษภาคม
2558 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการ
ประเมินการเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากขอมูลเดือนพฤษภาคม 2558 พบวา กลุมโรงพยาบาลทีม่ ีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ
คือ
โซน 3 วารินชําราบ
-32.22 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
-26.74 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
-20.38 ลานบาท
โซน 4 เดชอุดม
-16.28 ลานบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก เขื่องใน มวงสามสิบ น้ํายืน น้ําขุนและเขมราฐ
สวนโรงพยาบาลที่มีเจาหนี้การคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
77.14 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
74.33 ลานบาท

โซน 1 50พรรษาฯ
โซน 3 วารินชําราบ

62.04 ลานบาท
58.16 ลานบาท

ขอเสนอแนะ
1.เงินงบลงทุน (คาเสื่อมฯ) ขอใหมีการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุมงบ
ลงทุนกับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ
ขอใหทานเรงดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใชจายเงินตามแผนรายการที่ไดรับอนุมัติ ตามหวงเวลาตอไป หาม
นํางบลงทุนคาเสื่อมไปใชจายคาใชจายดําเนินการโดยเด็ดขาด หากมีเงินเหลือจายงบลงทุนและตองการ
เปลี่ยนแปลงรายการ ใหเสนอขออนุมัติตอ นพ.สสจ.กอนดําเนินการ
2. ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผนการเงินการคลัง ใหมี
กระบวนการการมีสวนรวมทุกสวนในการวางแผนแกไขปญหารวมกัน
3. ตนทุนบริการ
ตนทุนใหบริการผูปวยนอกและตนทุนผูปวยใน (
Quick Method) เดือน พฤษภาคม 2558 (ไฟล :ขอมูล
ตนทุนพค.58.xlsx) รพช. ที่มีตนทุนตอ OPD / ตอ RW สูง / ต่ํา ผิดปกติ
- ศรีเมืองใหม
27,362.40 บาท
- เขมราฐ
27,109.14 บาท
- วารินชําราบ
39,143.93 บาท / 33,561.00 บาท
- เดชอุดม
- / 58,878.00 บาท
- 50 พรรษาฯ
43,254.15 บาท
รพช. ที่มีคาใชจาย
LC สูงกวารอยละ 70 คือ โขงเจียม ตาลสุม และสูงกวารอยละ 60 คือ ศรีเมืองใหม
นาจะหลวย กุดขาวปุน มวงสามสิบ โพธิ์ไทร สําโรง ดอนมดแดง ทุงศรีอุดม นาเยีย และเหลาเสือโกก
ขอเสนอแนะ
1.ขอใหโรงพยาบาลที่มีขอมูลตนทุนตอ OPD / ตนทุนตอ RW ผิดปกติ ตรวจสอบ เกี่ยวกับการรับรูรายได
คาใชจาย และขอมูลบริการใหถูกตอง
2.ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ มอบหมายผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลบริการ และ
ขอมูลการเงินใหถูกตอง
3.ขอใหโรงพยาบาล รายงานผลตนทุน แบบ Quick Method ประจําเดือนใหผูบริหารทราบทุกเดือน
4.เมื่อสิ้นไตรมาส ขอใหโรงพยาบาลวิเคราะหผล ตนทุน OPD / IPD เทียบกับคาเฉลี่ยของโรงพยาบาลใน
กลุมระดับเดียวกันไมใหเกินเกณฑคามาตรฐาน และมีกระบวนการใชขอมูลในการพัฒนาระบบบริการตอไป
4. เรื่องอื่นๆ
4.1.ติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณงบNon UC ป 2558 (ไฟล : ขอมูลเบิกจาย non-uc.xlsx)
ตามที่จังหวัดไดจัดสรรงบดําเนินงาน Non uc ป 2558 ในสวน Fix Cost สสอ. แหงละ
250,000.- บาท นั้น ผลการดําเนินการเบิกจาย ภาพรวม เบิกไดรอยละ 80.20 เมื่อเทียบกับเปาหมายที่
กําหนดใหเบิกงบประมาณไตรมาสที่ 3 ไดกําหนดไวใหเบิกใหได 76 % จากผลการเบิกจาย เพียงวันที่ 16

มิถุนายน 2558 จํานวน 10 หนวยงาน ที่ยังเบิกไมถึงเปาหมาย ดังนั้นขอให สสอ. เรงดําเนินการ เพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายการเบิกรายไตรมาส
4.2.การเบิกเงินเดือนและคาจางประจํา ตามมติ ครม.ใหเพิ่ม 4%
แจงเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจางประจํา ปรับ 4 % จังหวัดไดจัดทําคําสั่งปรับเงินเดือนและ
คาจางประจํา 4% เรียบรอยแลว แตเนื่องจาก การเบิกเงินเดือนตามโครงการจายตรง มีปฏิทินการทํางาน คือ
หนวยเบิกจะสงขอมูลใหสวนกลางภายในวันที่กําหนดของทุกเดือน (ตามตารางปฏิทินการเบิกเงินเดือน ป 2558)
ดังนั้นการเบิกเงินเดือนปรับ 4% จึงไมทันรอบจายประจําเดือนมิถุนายน 2558 จึงขอให สสอ.รพช.แจงขาราชการ
และลูกจางประจํา ผูมีสิทธิ์ในสังกัดรับทราบตอไป
งานการเจาหนาที่
1. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
กลุมงานบริหารทั่วไป ขอแจงการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ดังนี้
1.1 การปรับเงินเดือน 4
% งานการเจาหนาที่ ไดดําเนินการจัดทําคําสั่ง ปรับเงินเดือนเขาสูบัญชีขั้นต่ํา
ขั้นสูงที่ไดรับการปรับใหม เรียบรอยแลว คาดวาสิ้นเดือน กรกฎาคม จะไดรับเงินเดือนที่ไดรับการปรับใหม
2.2 การเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
ไดกําหนด ให สสอ , รพช ดําเนินการดังนี้
- ตามหนังสือ ที่ อบ0032/ ว. 2948 ลว.18 มิย. 2558 เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ
- ตามหนังสือ ที่ อบ0032/ว.4507 ลว 18 มิย 58 เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยดาวโหลด
ที่ http://ssj01.phoubon.in.th/html/salary55.ht ) และขอใหทุกหนวยงานดําเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบจํานวนคน และเงินเดือนสําหรับใชในการเลื่อนเงินเดือน ระหวางวันที่ 25 -30 มิย.58
2.นําผลการประเมินที่ไดประเมินไวแลว มาจัดกลุมคะแนน โดยแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้
- คะแนน 90.00-100
% ระดับดีเดน รอยละในการเลื่อนเงินเดือน 3.51 -6%
- คะแนน 80.00-89.99 ระดับดีมาก รอยละในการเลื่อนเงินเดือน 2.81 - 3.50%
- คะแนน 70.00-79.99 ระดับดี รอยละในการเลื่อนเงินเดือน 2.01 -2.80%
- คะแนน 60.00-69.99 ระดับพอใช รอยละในการเลื่อนเงินเดือน ไมเกิน 2%
- คะแนนต่ํากวา 60 % ไมผานการประเมิน ไมไดเลื่อนเงินเดือนในรอบการประเมินนั้น
- วงเงินที่ใชในการเลื่อนเงินเดือน 2.90% ของเงินเดือนขาราชการ ณ 1 มีนาคม 2558
3.สงรายละเอียดตางๆ พรอม file ขอมูลตารางบริหารวงเงิน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
4.การบริหารวงเงิน ใชตารางบริหารวงเงินใหม โดยใหดาวโหลดตารางบริหารวงเงินไดที่ web
กลุมงานบริหารทั่วไป งานเงินเดือนและคาตอบแทน
5.สงรายละเอียดตางๆ พรอม file ขอมูลตารางบริหารวงเงิน ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

2. การขอรับเงินเพิ่มพิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว
มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร จํานวน 10 ราย ดังนี้
1. นางสาวบงกช ชาครบัณฑิต ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ
สังกัด ศูนยอนามัยที่ 7 ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
2. นายวรฉัตร ไชยโก ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
3. นางสาวจรุงกลิ่น จันทรคํา ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ
สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิฯ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป
4. นางสาวศิริภัทร คุณมี ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
5. นายชัชวาล เจริญลอย ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
6. นายทรงพล โลดทนงค ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
7. นางสาวอัญชิสา พิมพศรี ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลเขื่องใน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
8. นางสาวธิดารัตน ชนะสิทธิ์ ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ
สังกัดโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
9. นางสาวอริยา ปาละวงศ ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ
สังกัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
10. นางสาวพิมพศิริ โกกทาน ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ
สังกัด โรงพยาบาลมวงสามสิบ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เปนตนไป
มีผูขอยกเลิกสัญญารับเงินเพิ่ม ฯ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวจิรนันท ศักดิ์สิทธิ์ ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขฯ
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป
2. นางสิริรัตน วีระเดช ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป
5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5.2.1 แนวทางการดําเนินการงบลงทุน/คาเสื่อม
ตามหนังสือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อบ 0032.005/ว4569ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
และอางถึงหนังสือที่ อบ0032.005/ว3941 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ไดแจงแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับงบ
ลงทุนหรืองบคาเสื่อมของหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1.งบประมาณคาเสื่อมในปงบประมาณ 2558 ใหเรงรัดดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30
กันยายน 2558หากรายการใดมีปญหาใหประเมินความเปนไปไดในการดําเนินงานหรือเปลี่ยนแปลงรายการตาม
ความจําเปนและเหมาะสม โดยใชมติ คปสอ. เพื่อใหสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จไดทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2558
2.งบประมาณที่ไดรับกอนปงบประมาณ 2556 ขอใหชะลอการดําเนินการไปกอนจนกวาคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะมีมติใหดําเนินการอยางชัดเจน
3.การสํารวจและจัดทําขอมูลคาเสื่อมตั้งแตป 2556 ลงไปนั้น ขอใหทุกเครือขายเรงรัดการสงรายงาน
ดังกลาว ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เพื่อรวบรวมขอมูลสงกระทรวงสาธารณสุขตอไป
5.2.2 ผลการดําเนินการสงรายงานการใชงบลงทุน/คาเสื่อม ตามขอ 3
โซนที่ 1 ยังไมสง ดอนมดแดง
โซนที่ 2 ยังไมสง ตระการพืชผล
โซนที่ 3 ยังไมสง วารินชําราบ สิรินธร สวางวีระวงศ
โซนที่ 4 ยังไมสง นาจะหลวย
5.3 กลุมงานควบคุมโรค
5.3.1 Situation of communicable diseases in Ubon (ไฟล : CD situation_23062558)
5.3.2 Flow_MERS in Ubonratchathani (ไฟล : Flow_MERS_UBON)
5.3.3 MERS_investigation guide line (ไฟล : _MERS_CPG_24 June 15)
5.3.4 EPI evaluation program (ไฟล : _EPI Evaluation program)
5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ
1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2558
ขอมูล
สปสช. รอยละ 99.908 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.948
2.ตาราง จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน

รพ./อําเภอ
รพ.สรรพสิทธิฯ
ศรีเมืองใหม
โขงเจียม
เขื่องใน
เขมราฐ
นาตาล
นาจะหลวย
น้ํายืน
น้ําขุน
บุณฑริก
ตระการพืชผล
กุดขาวปุน
มวงสามสิบ
วารินชําราบ
นาเยีย
สวางวีระวงศ
พิบูลมังสาหาร
ตาลสุม
โพธิ์ไทร
สําโรง
ดอนมดแดง
สิรินธร
ทุงศรีอุดม
เดชอุดม
รพ.50พรรษา
เหลาเสือโกก
รวม
เพิ่ม

ตค.57
189
221
489
10
672
684
20
56
3
581
126
24
15
80
6
3
50
17
646
7
5
764
7
26
51
3
4755

พย.57
191
221
491
10
672
684
20
56
3
581
126
24
15
80
6
3
50
17
646
7
5
764
7
26
51
3
4759
4

ธค.57
192
221
491
10
672
684
20
56
3
581
126
24
15
80
6
3
50
17
646
7
5
764
7
26
51
3
4760
1

มค.58
192
221
492
10
672
685
20
56
3
581
126
24
15
80
6
3
50
17
648
7
5
764
7
26
53
3
4766
6

กพ.58
192
221
492
10
672
685
20
56
3
581
126
24
15
80
6
3
50
17
648
7
5
764
7
26
53
3
4766
0

มีค.58
192
221
494
10
672
685
20
56
3
581
126
24
15
80
6
3
50
17
648
7
5
764
7
26
53
3
4768
2

เมย58
192
221
494
10
673
685
20
56
3
581
126
24
15
80
6
3
50
17
648
7
5
764
7
26
53
3
4769
1

พค58
192
221
496
10
674
685
20
56
3
581
127
24
16
80
6
3
50
17
648
7
5
764
7
26
53
3
4774
5

มิย58
192
221
496
11
675
687
20
56
3
582
127
24
16
80
6
3
50
17
648
7
5
764
7
26
53
3
4779
5

กค58

สค58

3.การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบสัญจรเรื่องการจัดทําแผนการเงินการคลังหนวยบริการ
ปงบประมาณ 2559
4.แผนออกตรวจประเมินคุณภาพการสรุป และการบันทึกเวชระเบียนผูปวยในหนวยบริการใน
จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2558
5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
ไมมีวาระการประชุม

กย58

5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
1. ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัด 6,800 ราย)
1.1) ระบบสมัครใจ เปาหมาย 2,500 ราย (ตามตัวชี้วัด ศอ.ปส.จ.อุบล 2,500 ราย แตเปาหมายการ
ดําเนินงานของทองถิ่น 3,020 ราย)
ผลการดําเนินงาน 1,550 ราย คิดเปนรอยละ 62.00 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน จํานวน 354 ราย
- คายบําบัด หลักสูตร 9 และ 15 วัน
จํานวน 1,196 ราย
1.2) ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000 ราย
ผลการดําเนินงาน 4,952 ราย ดําเนินการเกินเปาหมาย 952 ราย
1.3) ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย
ผลการดําเนินงาน 518 ราย ดําเนินการเกินเปาหมาย 218 ราย
รวมทุกระบบ จํานวน 7,020 ราย ดําเนินการเกินเปาหมาย
2. ผลการติดตามผูผานการบําบัดฯระบบสมัครใจ
เปาหมายติดตาม (ผูผานการบําบัดจากปงบประมาณ 2557 จํานวน 2,096 ราย)
- ไดรับการติดตาม 1,832 ราย รอยละ 87.40
- เลิกได
1,716 ราย รอยละ 93.66
- เสพซ้ํา
116 ราย รอยละ 6.33
5.7 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
5.7.1.งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑสุขภาพ
1 การประชุมคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 1
กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อกําหนด ยุทธศาสตร แนวทาง และ
แผนงาน การพัฒนาระบบงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
2 การประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 7
กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.37 น. ณ หองประชุม 4 ชั้นใตดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3 การประชุมคณะทํางานตรวจสถานพยาบาลเอกชนภาคประจําป จังหวัดอุบลราชธานี และออกตรวจ
สถานพยาบาลภาคเอกชน ประเภทรับผูปวยไวคางคืน (โรงพยาบาลเอกชน) 3 แหง คือ โรงพยาบาลอุบลรักษ
โรงพยาบาลราชเวช และ โรงพยาบาลเอกชนรมเกลา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอง
ประชุม 4 ชั้นใตดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.7.2 งานอาหารปลอดภัย
กําหนดการจัดกิจกรรมตรวจสอบ เฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจําเดือน
มิถุนายน 2558

วันที่
13 ก.ค. 58

เวลา
09.00 – 16.30 น.

16.30 – 19.30 น.
15 ก.ค. 58

09.00 – 16.30 น.

20 ก.ค. 58

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.

21 ก.ค. 58

09.00 – 16.30 น.

25 ก.ค. 58

14.30 – 20.00 น.

กิจกรรม
ตรวจเฝาระวังฟอรมาลินในอาหารกลุมเสี่ยง ณ หองเย็น/แหลงคาสง
-อ.วารินชําราบ ไดแก หองเย็นมหาชัย อุดมสุข
-อ.เมือง ไดแก ไลลา, Pmart
ตรวจเฝาระวังฟอรมาลินในอาหารกลุมเสี่ยง ณ สถานที่จําหนายอาหาร
รอบอางเก็บน้ําหวยวังนอง อ.เมือง
ประชุมผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ณ หองประชุมชั้น 4
เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมือง
รณรงคประชาสัมพันธแกผูจําหนาย และเก็บตัวอยางผัก ณ ตลาดเจริญ
ศรี อ.วารินชําราบ
ตรวจวิเคราะหยาฆาแมลงตกคางในผัก (โรงครัว รพ./ตลาดเจริญศรี)
ณ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ตรวจวิเคราะหยาฆาแมลงตกคางในผัก (ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชํา
ราบ) ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
อ.วารินชําราบ
รวมพิธีเปด - ตรวจสอบความปลอดภัยในอาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพ
ที่จําหนายภายในบริเวณงานเทศกาล “แหเทียนเขาพรรษา จังหวัด
อุบลราชธานี ประจําป 2558” ณ บริเวณลานหนาศาลากลาง (หลังเกา)

5.7.3 งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา
แจงมาตรการในการดําเนินงาน ดานบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 9
มิถุนายน 2558
5.8 งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ไมมีวาระการประชุม
5.9 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
1. สรุปผลการติดตามการดําเนินงานของทีมหมอครอบครัว แนบไฟลสรุปภาพรวมหมอครอบครัว
2. การดําเนินงานวิจัยตามนโยบายทีมหมอครอบครัว ของสํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย (สวปก) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์) โดยคัดเลือกพื้นที่ในการวิจัยดังตอไปนี้
- อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
- อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี

- อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณอําเภอเขื่องใน ที่เปนพื้นที่ในการทดสอบเครื่องมือในการวิจัย
10-11 มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่

5.10 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
1.งานพัฒนาคุณภาพ PMQA
ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดทําแผน OFI ใน
การดําเนินงาน PMQA ป 2558 รุนที่ 2 สําหรับโซน 1 และ โซน 3 ที่หองประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
2. การคัดกรองผลงานวิชาการ
ตามที่กลุมงานฯ ไดจัดการประชุมคัดกรองผลงานวิชาการเพื่อเตรียมสงในเวทีระดับกระทรวง และมี
วิทยากรใหขอเสนอแนะ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 สรุปไดผลงานรวม 97 เรื่อง แบงเปน 4 สาขาดังนี้
1. สาขาสงเสริมสุขภาพ จํานวน 24 เรื่อง
2. สาขาควบคุมปองกันโรค จํานวน 17 เรื่อง
3. สาขาการพยาบาล จํานวน 28 เรื่อง
4. สาขาการบริหารสาธารณสุข จํานวน 28 เรื่อง
โดยกําหนดสงบทคัดยอไปยังกระทรวงฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 255 และกําหนดการประชุมวิชาการ
กระทรวงฯ ระหวางวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
5.11 กลุมงานทันตสาธารณสุข
งานทันตสาธารณสุข
1. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการทันตสาธารณสุข แจงผลการคัดเลือก best practice เพื่อเปนตัวแทน
จังหวัดอุบลราชธานี เขารวมนําเสนอในการประชุมวิชาการเครือขายผูเชี่ยวชาญดานทันตสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ผานมา มีผลดังนี้
- หัวขอการแกปญหาฟนผุในเด็ก ไดแก กระบวนการจัดการโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยแล
SMART technique เจาของผลงาน นายณัฐวัฒน จิรพลาธิวัฒน รพ.สต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี
- หัวขอการจัดบริการฟนเทียมเชิงรุก ไดแก โครงการใกลบานใกลใจ ผูสูงวัยไดใสฟนเทียม
อําเภอศรีเมืองใหม เจาของผลงาน ทพญ.อาภากร ปกปอง ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธานี
2. ฝายจัดการประชุม Asian Conference of Oral Health Promotion for School Children ครั้งที่ 8
ระหวางวันที่ 18 – 20 กันยายน 2558 ณ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน แจงผลการตอบรับใหเขารวมนําเสนอ
ผลงานวิชาการ (ไฟล : ผลงานวิชาการที่ไดรับการตอบรับไตหวัน.pdf)
3. แจงแผนนิเทศงานและประเมินรับรองดานทันตสาธารณสุข ประจําป 2558 (ไฟล :.แผนนิเทศและ
ประเมินรับรองดานทันตสาธารณสุข.pdf)

4. งานพอ.สว.
4.1 งานรับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
ตามที่ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหนวยแพทย พอ.สว.
และพระราชทานของที่ระลึกแกกรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว.ประจําจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอางศิลา มีผูมีจิตศรัทธาทูลเกลาฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. ทั้งสิ้น
2,335,716 บาท (สองลานสามแสนสามหมื่นหาพันเจ็ดรอยสิบหกบาท)
สําหรับกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ที่ยังไมไดมารับของพระราชทาน สามารถ
ติดตอรับไดที่ กลุมงานทันตสาธารณสุข ภายใน 60 วันหลังวันพิธี
ผลการใหบริการหนวยแพทย พอ.สว. ในขบวนเสด็จฯ
• มีผูรับบริการทั้งสิ้น 479 ราย
• ตรวจรักษาโรคทั่วไป 250 ราย
• ตรวจรักษาทันตกรรม 55 ราย
• รับบริการแพทยแผนไทย 174 ราย
• สงตอสวนกลาง 6 ราย (รับเปนคนไขในพระราชานุเคราะห)
• สงตอภายในจังหวัด 31 ราย
• ขอความชวยเหลือสงเคราะหครอบครัว จํานวน 15 คน
4.2 แผนปฏิบัติงานหนวยแพทย พอ.สว. ประจําเดือน กรกฎาคม 2558
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 บานผึ้งโดม หมูที่ 4 ตําบลแกงโดม อําเภอสวางวีระวงค
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บานนาใต หมูที่ 9 ตําบลกระโสบ อําเภอเมืองอุบลราชธานี
4.3 การจัดทําแผนงาน/โครงการ พอ.สว. ประจําป 2559
- แผนงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
- แผนงานเฝาระวังทันตสุขภาพในนักเรียน รร.ตชด.
- แผนงานรณรงคผาตัดตาตอกระจก
ไดแจงผูเกี่ยวของจัดทําแผนฯ สงภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เพื่อสงใหสํานักงานมูลนิธิ พอ.สว.
พิจารณา ตอไป
5.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
1. ตามที่สํานักงานควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี รวมกับศูนยวิชาการ(ศูนยสุขภาพจิตที่ 7,ศูนยอนามัยที่ 7
และสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10) ไดออกประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ พื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ในหวงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2558 จํานวน 3 อําเภอ คือ อําเภอ โขงเจียม ,อําเภอน้ํายืน และ
อําเภอดอนมดแดง โดยทั้ง 3 แหง ผานการประเมินรับรองในระดับดี ในเดือน กรกฎาคม 2558 มีแผนออก
ประเมินรับรองฯ จํานวน 5 อําเภอ ดังนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลตระการพืชผล (ประกวดอําเภอควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง ดีเดน )
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลบุณฑริก
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลนาจะหลวย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลสําโรง
2. แผนการออกคัดกรองมะเร็งตับและทอน้ําดี ดวยวิธีอัลตราซาวด ประจําเดือน กรกฎาคม 2558
• 7 กรกฎาคม 2558
อําเภอทุงศรีอุดม
• 14 กรกฎาคม 2558 อําเภอวารินชําราบ
• 21 กรกฎาคม 2558 อําเภอเมือง
• 28 กรกฎาคม 2558 อําเภอมวงสามสิบ
3. ดวยกระทรวงสาธารณสุข กําหนดวันเขาพรรษา เปนวันงดดื่มสุราแหงชาติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ขอความรวมมือจากโรงพยาบาลทุกแหง และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ ใหการ
สนับสนุนกิจกรรมรณรงควัดงดดื่มสุราแหงชาติ 2558 โดยการเชิญชวนเจาหนาที่ในหนวยงาน ประชาชนทั่วไป
และเจาหนาที่ในหนวยงานอื่น รวมลงนาม ในสมุดลงนามงดดื่มสุราแหงชาติ ประจําป 2558 และรวบรวมราย
จํานวนรายชื่อผูรวมลงนามสงมาที่ กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 ที่
E-mail:poompim2525@gmail.com ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้ อนึ่ง สมุดลงนาม กรมควบคุมโรคได
จัดสงไปยังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงแลวหากไมเพียงพอสามารถขอรับเพิ่มไดที่กลุมงานควบคุมโรค
ไมติดตอ
5.13 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
1.การจัดกิจกรรมรณรงคทําความสะอาด เนื่องวันในอนามัยสิ่งแวดลอมแหงชาติ 4 กรกฎาคม 2558 ภายใตคํา
ขวัญ “อากาศสะอาดสดใส คนไทยสุขภาพดี/Better Health in Clean Air” ขอเชิญชวนทุกหนวยงาน ทุกภาคสวน
พรอมใจกันจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมการอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกใน
การรวมกันดูแลอนามัยสิ่งแวดลอม
2.การพัฒนามาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (EHA)
เทศบาลสมัครเขารวมโครงการ 46แหง(รอยละ 77.97) ผานเกณฑ 33 แหง คิดเปนรอยละ 55.93(เกณฑรอยละ
50) ผลการรับรองของทีมระดับกรม ผานเกณฑระดับเกียรติบัตรรับรอง 7 เทศบาลคือ
เทศบาลตําบลนาเยีย ดานการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด
เทศบาลตําบลบานดานโขงเจียม ดานการจัดการสุขาภิบาลอาหารในที่สาธารณ(แผงลอย)
เทศบาลตําบลตาลสุม ดานการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จําหนายอาหาร
เทศบาลตําบลตระการพืชผล ดานการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เทศบาลตําบลขามใหญ
ดานการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ดานการจัดการมูลฝอยทั่วไป

เทศบาลตําบลเทพวงษา ดานการจัดการเหตุรําคาญ
เทศบาลตําบลคําน้ําแซบ ดานการจัดการมูลฝอยทั่วไป
เทศบาลรับเกียรติบัตรในงานประชุม EHA Forum วันที่ 17-19 มิถุนายน 2558
3.สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด PM อนามัยสิ่งแวดลอม มิถุนายน 2558
จํานวน
ลําดับ
ชื่อตัวชี้วัด
รอยละ
หมายเหตุ
ที่ผานเกณฑ
1 อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุก
1
100 ระดับจังหวัด
จังหวัด ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด
ประชุม 2ครั้ง
2
3

4

รอยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมไดมาตรฐาน
อําเภอมีระบบฐานขอมูล สถานการณ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ระบบเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
รอยละ 100 ของมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบควบคุม
กํากับ การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อที่
ถูกตอง

33
(ทั้งหมด 59 แหง)
25

55.93

21

80.77

5.14 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ไมมวี าระการประชุม

5.15 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ

ไมมวี าระการประชุม

5.16 งานบริการสุขภาพ

ไมมวี าระการประชุม

100

ไมผานเกณฑ
3 อําเภอ
จังหวัดเขียน
รายงานสรุป
รพ.ใหม 5
แหงกําลัง
พัฒนาใหผาน
เกณฑ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
• ผอ.รพ.ตระการพืชผล ขอทราบแนวทางการดําเนินงานดานการเงินการคลัง ป 2559
• ผอ.รพ.สิรินธร
ระหวางวันที่ 23 กันยายน 2558 – 2 ตุลาคม 2558 คณะหนวยแพทยจากสภากาชาดไทย ออกหนวยที่
รพ.สิรินธร เกี่ยวกับการผาตัดตา(ตอกระจก/ตอหิน) ขอความรวมมือใหโรงพยาบาลใกลเคียงเตรียมหาคนไข

6.2 สาธารณสุขอําเภอ
• ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 13-14 กค.58
ณ โรงแรมสุนียแกรนด
• ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 คือ นายยืน นันทะเสน
นายอดุลย วรรณชาติ เปนอุปนายกคนที่ 1
• ผลการแขงขันฟุตบอล สาธารณสุขอําเภอภาคอีสาน ที่กระทรวงสาธารณสุข ทีมสาธารณสุขอําเภอ
เขต 10 เปนตัวแทนระดับภาค
• แผนการประกวด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) และ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ดีเดนระดับภาค
รพ.สต. ปทุม อ.เมือง ตัวแทนประกวดระดับภาค วันที่ 7 สิงหาคม 2558
• หลังจากประชุมเสร็จแลวชวงบายวันนี้ขอเชิญประชุมกลุมสาธารณสุขอําเภอตอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไมมี

ปดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

