สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม1 ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.จิณณพิภัทร ชูปญญา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
3. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายอดุลย วรรณชาติ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นางสาวกาญจนา มหาพล
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
8. นพ.เศวต ศรีศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
9. นพ.ประจักษ สีลาชาติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
10. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
11. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
12. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
13. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
14. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
15. นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
16. นพ.วรุตม เกตุสิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
17. นพ.สยาม ประสานพิมพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ
18. นพ.คงทัช สิงขรานันท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
19. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
20. นพ.ชัยวัฒน ดาราสิชฌ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
21. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน
22. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
23. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
24. นายระวี แววศรี
หัวหนากลุมงานนิติการ
25. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
26. นางสุภาภรณ อุตมัง
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
27. นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์
หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
28. นางฉัฐฉวี ใจแกว
หัวหนาศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
29. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
30. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
31. นายไชยา พรหมเกษ
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
32. นางศิวาภรณ เงินราง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
33. นายณรงค แผลงศร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
34. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
35. นายสัมพันธ กุลพร
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
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36. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
37. นายไพรัช จันทพันธ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
38. นายธานินทร ไชยานุกูล
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
39. นายบัณฑิต สรอยคํา
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
40. นายจิตร มั่งมี
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
41. นายวินัย แกวพรหม
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
42. นายอุทัย นิปจการสุนทร
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
43. นายมัธยม สุพัฒน
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
44. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
45. นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
46. นายชวน จันทรเลื่อน
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
47. นายอุทัย โมขฺทิพย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
48. นายสมบัติ มูลศรี
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
49. นายถนอม ผิวหอม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตาลสุม
50. นายเสถียร ปวงสุข
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
51. นายอุทยาน จันทรโสภา
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล
52. นายสันติ ศรัทธาพันธ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
53. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
54. นายวุฒิชัย ลิมปทีปราการ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
55. นายสุทัศน สีทน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
56. นายประจักษ สุพรหม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
57. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
58. นางดารณี เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
59. นายปญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
60. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
61. นายรังสรรค ศรีลว น
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
62. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
63. นายอดิศักดิ์ ชามาตย
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
64. นางเกตุศิรินทร ฉิมพลี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
65. นางสาวเนาวรัตน สืบพา นักวิชาการสาธารณสุข
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
66. นางสาวโสมนัสสา โสคําภา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
67. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
68. นางอัจฉรา มหาวนากูล
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
69. นายประสิทธิ คุณแสนใส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นางสาวกุลธิดา เรืออาจ
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลมวงสามสิบ
71. นางสาวอังศุมาลิน นาคํา นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลตาลสุม
72. วาที่ร.ต.หญิงวีนารินทร ดอกรักษ นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลดอนมดแดง
73. นางสุรภารัชต ทองหิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเหลาเสือโกก
74. นายนิติชัย ทุมนันท
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลตระการพืชผล
75. นางรัฎฎิกรษ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
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76. นางทิพยสุดา มณีเนตร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
77. นางอรอุมา พลเขต
เจาพนักงานธุรการ
78. นายวรพงศ หงษทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
79. นางสาวรินทรดารัตน สมมีชัย นักวิชาการสาธารณสุข
80. นางยมลภัทร มะลิเลิศ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
81. นายจิรศักดิ์ รักษมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
82. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
83. นางสาวปราณี ชาววัง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
84. นางมยุรี อนุชาติ
นักวิชาการสาธารณสุข
85. นายอนุชา แสงหิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุข
86. นางวิพรรษา ชูบรรจง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
87. นางธัญพัฒน ฤทธิพร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
88. นายวณิกเกียรติ ยิ่งพันธ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
89. นางสาวทิพยรัตน แกนสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
90. นายกฤษณะ บัวเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
91. นายกิตติพงษ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
92. นางสาวพิษธพร เติมบุญ นักวิชาการสาธารณสุข
93. นางสาวพัชรี ภูธร
นักวิชาการสาธารณสุข
94. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
95. นางสาวภานุชนาถ สายบัว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
96. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
97. นายกิตติธเนศ นิธิวรเสฎฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
98. นางนภาพร หวงสุขสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
99. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
100. นางสุพัตรา อุทธา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
101. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
102. นางสาวสุภาภรณ พุฒผา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
103. นางจินตนา พงษพิละ
จพ.ธุรการชํานาญงาน
104. นางศิริกัลย มะลัยทอง
จพ.การเงินการบัญชีชํานาญงาน
105. นายอานันท สิงคิบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
106. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
107. นายวิษณุ จํารูญพงษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
108. นายจําลอง ผองจิต
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
109. นายณรงคชยั วรรณโคตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
110. นางชุติมันต สูนนานนท นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
111. นายเอกพจน อินโสม
จ.สาธารณสุขอาวุโส
112. นายปรีดา จําปาเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
113. นางจิระนันทร นาคํา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน
114. นางสาวขนิษฐา สุขเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
115. นางพีรดาพัฒน พงษศิริ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลกุดขาวปุน
โรงพยาบาลกุดขาวปุน
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โรงพยาบาลสําโรง
โรงพยาบาลโขงเจียม
โรงพยาบาลสวางวีระวงศ
โรงพยาบาลน้ําขุน
โรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สสอ.นาจะหลวย
สสอ.ทุงศรีอุดม
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
โรงพยาบาลสิรินธร
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
สสอ.มวงสามสิบ
สสอ.กุดขาวปุน
สสอ.ตาลสุม
สสอ.นาตาล
สสอ.นาเยีย
สสอ.โขงเจียม
สสอ.เดชอุดม
สสอ.น้ํายืน
สสอ.น้ําขุน
โรงพยาบาลเขื่องใน
โรงพยาบาลตาลสุม
โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม
โรงพยาบาลกุดขาวปุน
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
โรงพยาบาลสําโรง
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลนาเยีย
โรงพยาบาลบุณฑริก
โรงพยาบาลนาจะหลวย
โรงพยาบาลทุงศรีอุดม
โรงพยาบาลมวงสามสิบ
โรงพยาบาลดอนมดแดง
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116. นางกัญญวรา อุปนิสากร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลตระการพืชผล
117. นางสาวปยนาถ สารินทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลนาเยีย
118. นางพวงเพชร สมสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลนาจะหลวย
119. นางราตรี ดาทวี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลทุงศรีอุดม
120. นางผุสดี มหาวงศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเขื่องใน
121. นางอรทัย พรมแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.1 นโยบาย รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ในการตรวจเยี่ยมพื้นจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ไดมอบ ดังนี้
1. ขอใหขาราชการทํางานใหเกิดความสําเร็จและเปนหลักในการทํางาน
2. ฝากพื้นที่เรงรัดนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เปนนโยบายที่ดี ใหสรางความเขมแข็ง พิจารณาปญหาให
ครบทุกมิติไมใชเฉพาะดานสาธารณสุข
4. ใหนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน
5. ใหสรางความเขมแข็งการพัฒนาไอคิวเด็กตอไปเพราะเปนกําลังของชาติในอนาคต
ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มอบนโยบายดังนี้
1.ให รพ.สต.เปนผูนําในการออกกําลังกาย
2. เนนการควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคไขเลือดออก
3. ใหบริการที่มีคุณภาพ ลดความแออัด
1.2 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
1. ลดการใชถุงพลาสติก เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ทั่วประเทศ
2. การกําจัดถุงขยะติดเชื้อ ใหควบคุม กํากับใหดี
3. งานที่ใชคําวา”จิตอาสา” ใหแจงผูที่ขึ้นทะเบียนจิตอาสา ใหแตงกายชุดจิตอาสา และใหสรางครือขาย
จิตอาสา ทุกระดับ เพื่อรวบรวมและรายงานผลงาน
4. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ป 2561
5. งบลงทุนป 2562 เขตสุขภาพที่ 10 ไดรับงบ 595 ลานบาท
สํานักงบประมาณปรับรายการกอสรางผูกพันใหม กรณีวงเงินต่ํากวา 50 ลาน ใหเปนรายการกอสรางปเดียว
จังหวัดอุบลราชธานี มี 1 รายการที่ไมสามารถปรับเปนกอสรางปเดียวได คือ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาล
๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ เนื่องจากเหตุผลทางดานวิศวกรรม ในดานการเตรียมความพรอมการดําเนินงาน
งบลงทุน 62 ใหทุกหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามหวงเวลาที่กําหนดตาม
แผนกํากับงานอยางเครงครัด รายละเอียดตามไฟล : ผังกํากับการดําเนินงาน
• เรื่องจากศาลากลาง
1. ขาราชการยายมาใหม
2. ทบทวนนโยบายผูว าราชการจังหวัด สวนใหญ เปน ของกระทรวงสาธารณสุข เช น ขยะติดเชื้ อ
อุบัติเหตุ หมวกกันน็อค อาหารปลอดภัย ไอโอดีน
3. ไทยนิยมยั่งยืน และจิตอาสา
4. จังหวัดสะอาด(ทองถิ่นจังหวัด) เนนย้ําทบทวนกระบวนการจัดการขยะ
5. ลงมติขอความเห็น “การใชชื่อ ลานขวัญเมือง”ที่บริเวณศาลากลางหลังเกา
6. เทศกาล เดือนกรกฎาคม 2561
40

40
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6.1 งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
6.2 งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 สถานการณการเงินการคลัง
รายละเอียดตามไฟล : Present_ CFO Mayl.pdf
3.2 KPI Monitors ตัวชี้วัดมีจํานวนทั้งสิ้น 75 ตัว
รายละเอียดตามไฟล : Mornitor_July61.pdf
ขอสั่งการ: มอบหมาย รอง นพ.สสจ.อบ ทั้ง 6 ทาน ติดตามตัวชี้วัดตรวจราชการที่ไมผานเกณฑ
3.3 ความกาวหนาในการเบิกจายงบฯคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม)
รายละเอียดตามไฟล : Yut_ผลงานคาเสื่อม กวป.pdf
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
นําเสนอ : จํานวนนักศึกษายังไมไดรับการจัดสรรทุนการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
นักศึกษาปที่ 1 จํานวน 80 คน
นักศึกษาปที่ 2 จํานวน 66 คน (ลาออก 2 คน เหลือ 64 คน)
นักศึกษาปที่ 3 จํานวน 121 คน (ยังไมจัดสรรทุน)
นักศึกษาปที่ 4 จํานวน 48 คน (สปส.)
จํานวน 5 คน (สสจ.)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.การสงงบทดลอง ระบบ GL
1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน พฤษภาคม 2561 หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไมครบ
รายละเอียดตามไฟล : สรุปสงงบ.xlsx
โซน 1 - แมขาย สงครบ
-ลูกขาย (รพ.สต.) สงไมครบ
-สสอ. สงครบ
โซน 2 -แมขาย สงครบ
-ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ / งบไมสัมพันธ ตระการพืชผล
-สสอ. สงครบ
โซน 3 -แมขาย สงครบ
-ลูกขาย(รพ.สต) สงครบ / งบไมสัมพันธ สําโรง
-สสอ. สงครบ
โซน 4 -แมขาย สงครบ สงครบ
-ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ
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-สสอ. สงครบ
1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) รายละเอียดตามไฟล : คิดคะแนน.xlsx
-รพช. แมขายคะแนนไมเต็ม 100 มี 2 แหง คือ ศรีเมืองใหม สวางวีระวงศ
-รพ.สต. ลูกขายที่คะแนนไมเต็ม 50 มี 6 แหง คือ เขื่องใน ๕๐พรรษาฯ เขมราฐ
โขงเจียม เดชอุดม และน้ําขุน
ขอเสนอแนะ
1. ขอใหทุกเครือขายอําเภอ กําชับผูเกี่ยวของสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี
กอนสงงบประจําเดือน และควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี ติดตามขอมูล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพขอมูล
ทั้งกอนและหลังการบันทึกบัญชี
2. Audit ผลการสงขอมูล ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและลูกขาย ถาคะแนนไมผานใน
รายการใด ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 10 ของเดือนที่สงนั้น
2. การสงงบทดรอง ระบบ GFMIS
สรุปการนําสง บช.11 จังหวัดอุบลราชธานี แจงผลการสงงบทดลองประจําเดือน พฤษภาคม 2561 สงครบ
ทุกแหง รายละเอียดตามไฟล : สรุปนําสง บช.11_610525.xls
ขอเสนอแนะ
ขอใหกํากับ ติดตาม การสง บช.11 ของโรงพยาบาลชุมชน ประจําเดือนทุกเดือน สงให สสจ.อบ และ
กํากับ ติดตาม ใหสงเอกสารประกอบการตรวจสอบงบ ไมเกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
3. การเฝาระวังการเงินการคลัง
3.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 มี
ผลการประเมินดังนี้ รายละเอียดตามไฟล : FAI61.xlsx
เดือน เมษายน 2561 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ สําโรง โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3
คือ วารินชําราบ 50 พรรษาฯ
เดือน พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 4 คือ สําโรง โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 3
คือ ๕๐พรรษาฯ โขงเจียม และวารินชําราบ
3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนพฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามไฟล : สถานะการเงิน.
xlsx )
3.2.1 แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2560 เปรียบเทียบกับ พฤษภาคม
2561 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการ
ประเมินการเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากขอมูลเดือน พฤษภาคม 2561 พบวา
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 3 วารินชําราบ
-61.81 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
-46.23 ลานบาท
โซน 3 สําโรง
-7.57 ลานบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ เดชอุดม นาจะหลวย น้ํายืน และน้ําขุน
โรงพยาบาลที่มีเจาหนี้การคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
โซน 1 ๕๐พรรษาฯ
97.98 ลานบาท
โซน 4 เดชอุดม
79.35 ลานบาท
โซน 3 วารินชําราบ
79.19 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
56.12 ลานบาท
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ขอเสนอแนะ
ขอใหโรงพยาบาลมีการเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย
เพื่อหาสาเหตุวายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง ใหมีการควบคุม กํากับอยางเขมงวด
4. รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ รายละเอียดตามไฟล : สรุปลูกหนี้610627.xls
ขอแจงสถานการณ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการ เพียงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่เกินกําหนดชดใชเงินยืม
จํานวนทั้งสิ้น 9,866,132.00 บาท มีผูยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหนวยงานตางๆ ขอใหทานได กํากับ ติดตาม เรงรัดให
ผูยืมสงหลักฐานชดใชเงินยืมโดยดวน
5. รายงานสถานการณเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน Non UC ป 2561 (สวน สสอ.)
ขอแจงสถานการณ การเบิกจายงบประมาณ งบดําเนินงาน Non Uc ป 2561 ที่จัดสรรให สสอ. แหงละ
300,000บาท เพียงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 พบวา ผลการเบิกจายภาพรวม รอยละ 73.47 % ขอให สสอ.ที่ยังมีผล
การเบิกจายไมถึง 77 % ให ตรวจสอบและแรงดําเนินการโดยดวน
6. การประเมินคุณภาพบัญชี (ตารางสรุปคะแนนประเมินคุณภาพบัญชี ป 2561)
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดทําแผนและออกประเมินคุณภาพบัญชี ตามโครงการ
พัฒนาขอมูลการเงินการคลัง ตามเครื่องมือเขตสุขภาพที่ 10 ป 2561 ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 22 มิถุนายน
2561 พบวา ผลการประเมิน คุณภาพบัญชี ผานทุกแหง (เกณฑ รอยละ 90% ขึ้นไป) ขอเสนอแนะ ขอใหกํากับ
ใหโรงพยาบาลจัดระบบการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ในการบันทึกบัญชีทุกกิจกรรม ทุกหมวด ใหครบถวน มีการตรวจ
คุณภาพขอมูล อยางสม่ําเสมอ ใหคงคุณภาพบัญชีอยางตอเนื่อง และใชประโยชนจากขอมูลงบการเงินในระบบ
5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5.2.1 (ราง)กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและการประเมินผลการดําเนินงาน (Ranking) รอบที่ 2
ปงบประมาณ 2561 หวงวันที่ 11-17 กรกฏาคม 61 และ วันที่ 23 - 26 กรกฏาคม 2561
5.2.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ รายละเอียดตามไฟล : Non UC270661.pdf
5.2.3 สรุปผลการดําเนินงานคาเสื่อม รายละเอียดตามไฟล : yut_ผลงานคาเสื่อม25มิ.ย61.pdf
5.2.4 ผลการประกวดสถานบริการสาธารณสุข โดยชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2561
สสอ.วารินชําราบ ชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ประเภทสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
5.3 กลุมงานควบคุมโรค
5.3.1. สถานการณโรคไขเลือดออก รายละเอียดตามไฟล :CD1_สถานการณไขเลือดออก.pdf
5.3.2 สรุปผลการดําเนินงานวัณโรค รายละเอียดตามไฟล : CD2_สถานการณไขเลือดออก.pdf
5.3.3 ผลการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคเอดส
- รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงการบริการปองกันโรค รายละเอียดตามไฟล : CD3_ รอยละของ
ประชากรหลักเขาถึงบริการปองกันโรค.pdf
- รอยละของผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับยาตานไวรัส รายละเอียดตามไฟล : CD4_รอยละการเขาถึงยาตานไวรัส
เอดส.xlsx
5.4 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

ไมมีวาระการประชุม

5.5 กลุมงานประกันสุขภาพ
5.5.1 สรุป CMI ปงบประมาณ 2561 จําแนกรายเดือน รายรพ . Excel รายละเอียดตามไฟล : CMI ปงบประมาณ
2561.xlsx
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5.5.2 ขอมูลผูปวยใน ปงบประมาณ 2561 จําแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล
1. ขอมูลผูปวยใน เขต 10 ปงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามไฟล : IPทั้งหมด_เขต10.xlsx
2. ขอมูลผูปวยใน จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามไฟล : IPทั้งหมด_อุบล.xlsx
5.5.3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2561
ขอมูลสปสช. รอยละ 99.969 รายละเอียดตามไฟล: Coverage6105.pptx ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 100
รายละเอียดตามไฟล: Coverage6105.xlsx
5.6 กลุมงานทันตสาธารณสุข
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
(ขอมูลจากระบบ Health Data Center : HDC) กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561)
5.6.1 รอยละเด็ก 0-12 ป ฟนดีไมมีผุ ( cavity free) ไมนอยกวารอยละ 54 จังหวัดอุบลราชธานี มีผลงานรอยละ
87.76 (ระดับประเทศ รอยละ 81.54 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 รอยละ 84.56) รายละเอียดตามไฟล: dent1เด็ก012 ป cavity free.pdf
5.6.2 รอยละหนวยปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพชองปากที่มีคุณภาพผานเกณฑ ไมนอยกวารอยละ 60 ผลงาน จังหวัด
อุบลราชธานี รอยละ 77.51 (ระดับประเทศ รอยละ 42.13 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 รอยละ 77.19) อยูในระหวาง
ดําเนิน การบันทึกขอมูลในระบบ 43 แฟม รายละเอียดตามไฟล: dent2 หนวยบริการปฐมภูมิ25 มิย.pdf
5.6.3 รอยละประชาชนเขาถึงบริการทันตกรรม ไมนอยกวารอยละ 35 ผลงาน จังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 47.96
(ระดับประเทศ รอยละ 24.83 ระดับเขตสุขภาพที่ 10 รอยละ 38.88) รายละเอียดตามไฟล: dent3 ประชาชน
เขาถึงบริการ ณ 25 มิย61.pdf
5.6.4 แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ . สว . ประจําเดือนกรกฎาคม 2561
• วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ บานพะลาน หมูที่ 1 ตําบลพะลาน อําเภอนาตาลจังหวัด
อุบลราชธานี เนื่องในวันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
• วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตําบลสวาง หมูที่ 10 ตําบลสวาง อําเภอสวางวีระวงศ
จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันคลายวัน เสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจะมีกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตรในตอนเชาเพื่อถวายเปนพระราชกุศล
5.7 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ไมมีวาระการประชุม

5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : agenda Kobosor.pdf
5.9 กลุมงานนิติการ
5.10 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
7

5.11 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไมมีวาระการประชุม
7

ไมมีวาระการประชุม

ไมมีวาระการประชุม

5.12. กลุมงานการแพทยฉุกเฉินและสาธารณภัย
รายงานความกาวหนาโครงจัดหาหมวกนิรภัย เฉพาะโควตาหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 10,000
ใบ ไดดําเนินการดังนี้
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1.เปดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุปราชชื่อ โครงการจัดหาหมวกนิรภัย สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี บัญชีเลขที่ 345 – 0 – 20464 - 5
2.สั่งซื้อไปแลว จํานวน 500 ใบ
3.จํานวนผูสนับสนุน ณ วันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2561(16.30 น.) มีจํานวน ทั้งสิ้น 26 ราย เปนเงิน
257,880 บาท (สองแสนหาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบบาทถวย)
5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
5.13.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการคุมครองและจัดการขอมูลดานสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : IT_วาระแจงมิย61.pdf
5.13.2 การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ( HAIT)
5.14 กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

ไมมีวาระการประชุม

5.15 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.15.1 ผลการบําบัดรักษา ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ประจําเดือน มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล : 000วาระ
การประชุมงานยาเสพติดเดือนมิย2561.pdf
5.15.2 การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
5.16 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข
5.17 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
5.18 กลุมงานบริการสุขภาพ

ไมมีวาระการประชุม

5.19 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
เรื่อง “สัปดาหรวมพลังรณรงคคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปงบประมาณ 2561”
โดยกําหนดกิจกรรม ดังนี้
1. ใหทุกอําเภอ ดําเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็ก กลุมเปาหมายคือ เด็กไทยทุกคน ในชวง 5 ชวงวัย
(9, 18, 30,43 และ 60 เดือน) จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรในชวงระหวางวันที่ 9-13 กรกฎาคม
2561 ดวยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
2. ใหทุกหนวยบริการที่ทําการคัดกรอง บันทึกขอมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กใน HIS และสงออก 43
แฟม เขาระบบ HDC ของจังหวัด
5.20 ศูนยธรรมาภิบาล

มีวาระการประชุม

5.21 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไมมีวาระการประชุม

5.22 กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก

ไมมีวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ
6.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาล
นโยบายการจางลูกจางชั่วคราว
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ขอสั่งการ:อยูในระหวางติดตอขอขอมูลกับสวนกลาง
6.2 สาธารณสุขอําเภอ
• กําหนดการประกวดสถานบริการสาธารณสุขดีเดน ป2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ไมมีวาระการประชุม

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

