
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 8/2559 

วันท่ี  31 สิงหาคม  2559  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

…………………………………………………………………………………………….. 

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.สุรพร  ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

2. นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

3. นพ.พรเจริญ  เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 

4. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 

5. นพ.มนตชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมแด็จพระยุพราชเดชอุดม 

6. นพ.อุดม  โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  

7. นพ.สุเมธ  นิยกิจ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 

8. นางสาวศิริลักษณ  แกวเกียรติพงษ ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

9. นางสุชญา  สีหะวงษ แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 

10. นางสาวอัจฉราดี  ดอกจันทร โรงพยาบาล มะเร็งอุบลราชธานี 

11. นายพรชัย  บัวสุวรรณ แทนผูอํานวยการสํานักงานบริการสุขภาพที่ 10 

12. นางลัดดาวัลย  คุณวุฒิ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

13. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป  

14. นางสิริพร  วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  

15. นางนภาพร   จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  

16. นางหรรษา  ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

17. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  

18. นายระวี  แววศรี หัวหนากลุมงานนิติกร  

19. นางสุภาภรณ   อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

20. นายวิชิต  พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  

21. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ  

22. นายบดินทร บุญขันธ หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  

23. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  

24. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาล เหลาเสือโกก 

25. นพ.ณัฐนนท  พีระภานุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม  

26. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน  
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27. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล  

28. นายประวีร  คาํศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม  

29. นพ.สยาม  ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ  

30. นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน  

31. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  

32. นพ.วรุตม  เกตุสิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม  

33. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  

34. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ  

35. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน  

36. นายบัญญัติ  พลสวัสด์ิ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  

37. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  

38. นางศิวาพร  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล  

39. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

40. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร  

41. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  

42. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล  

43. นายสุทิน  กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม  

44. นายมัธยม  สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

45. นายอุทัย  นิปจการสุนทร สาธารณสุขอําเภอนาเยีย  

46. นายชูวิทย  ธานี สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม  

47. นายพีระพล  เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  

48. นายสมบัติ  มูลศรี สาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน  

49. นายชวน  จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอนํ้ายืน  

50. นายบัณฑิต  สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  

51. นายชนะ  หอมจันทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน  

52. นายสรพงษ  ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  

53. นายถนอม  ผิวหอม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล  

54. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ  

55. นายประยงค  สุดสุข ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร  

56. นายธนศักด์ิ  ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง  

57. นายพลกฤต  วรสันต ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร  

58. นายรัชพล  ตังคะวานิช ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ  

59. นายสากล  สีทากุล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย  
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60. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  

61. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน  

62. นางดารณี  เผาผา   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

63. นายปญญาวุธ  ไพเราะ       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

64. นายประวิทย  ศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

65. นายรังสรรค  ศรีลวน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

66. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

67. นายชัยชาญ  บุญคูณ             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

68. นางอุษณีย    เกิดมี                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

69. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

70. นางพรสิริ  มณฑา                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

71. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

72. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

73. นางปภัสพร  พันธจูม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

74. นายประพนธ  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

75. นางสาวภูริดา  พลศักด์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

76. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

77. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

78. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

79. นางเนติภรณ  สิมาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

80. นายสุรทิน  หมื่นอินทร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

81. นางจุฬาพร  คํารัตน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

82. นางจิรวัฒน  สุสิงห   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

83. นางเพ็ญศรี  สมชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

84. นายเอกชัย จรูญเนตร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

85. นางสาววรุณรัตน  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

86. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ     เภสัชกรชํานาญการ                                  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

87. นางสิริพร  แกวมหาวงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

88. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

89. นางวิชชุดา  สืบสาย  เภสัชกรชํานาญการ                               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

90. นางอุไร  สอนอาจ  นักจัดการงานทั่วไป                            โรงพยาบาลตาลสุม 

91. นายสุระ  เสนาเทพ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ 

92. นายกิตติพงษ  เสนาะพิ          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                          สสอ.มวงสามสิบ 
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93. นายภูริภัทร  บรรจง            นักวิชาการสาธารณสุข                    โรงพยาบาลตาลสุม 

94. นายธีระยุทธ  เผากัณหา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                             สสอ.เหลาเสือโกก 

95. นางสาวพัชรี  ชวงชัย     นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.ตาลสุม 

96. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                      สสอ.เขื่องใน 

97. นางอรทัย  มุสิกา      นักจัดการงานทั่วไป                                          โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

98. นางจินตนา  พงษพิละ     นักจัดการงานทั่วไป                                     โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  

99. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน              โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

100. นางศิวะพรรณ  ญาณะพันธ นักจัดการงานทั่วไป                       โรงพยาบาลนาตาล 

101. นายจําลอง  ผองจิต     นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ                      โรงพยาบาลสําโรง 

102. นางชุติมันต  อินญาพงษ      จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน                             โรงพยาบาลนาเยยี 

103. นายเอกพจน  อินโสม     จพ.สาธารณสุขอาวุโส                  โรงพยาบาลโขงเจียม 

104. นายปรีดา  จําปาเทศ     นักจัดการงานทั่วไป               โรงพยาบาลนาจะหลวย 

105. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป                       โรงพยาบาลนํ้ายืน 

106. นางสุพัตรา  อุทธา            นักวิชาการการเงินและบัญชี                     โรงพยาบาลนํ้าขุน 

107. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

108. นายสุรศักด์ิ  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขอาวุโส                              สสอ.เขื่องใน 

109. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข                                  รพ.ตาลสุม 

110. นางสาวรัชนี  สวางเนตร     นักวิชาการสาธารณสุข                              สสอ.ตาลสุม 

111. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                           สสอ.โพธิ์ไทร 

112. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข                                   รพ.นาตาล 

113. นายนิติชัย  ทุมนันท    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                    รพ.ตระการพืชผล 

114. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ                     รพ.ตระการพืชผล 

115. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข                                 รพ.เขมราฐ 

116. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                                 รพ.นาตาล 

117. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.นาตาล 

118. นางสาวรัตชพร  กาละปตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                              สสอ.นาเยีย 

119. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นักวิชาการสาธารณสุข                          รพ.ศรีเมืองใหม 

120. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                    สสอ.ศรีเมืองใหม 

121. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุข                     รพ.กุดขาวปุน 

122. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   รพ.กุดขาวปุน 

123. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ                              รพ.โพธิ์ไทร 

124. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     สสอ.วารินชําราบ 

125. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข                          รพ.วารินชําราบ 
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126. นายกีรติ  เสริมศรี               จพ.สาธารณสขุชํานาญงาน                  สสอ.พิบูลมังสาหาร 

127. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข                                 สสอ.นาเยีย 

128. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.สําโรง 

129. นายจิรศักด์ิ  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                 รพ.สําโรง 

130. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                             สสอ.สิรินธร 

131. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข                            สสอ.โขงเจียม 

132. นายตรองทรัพย สายกนก   นักวิชาการพัสดุ                               รพ.โขงเจียม 

133. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                               สสอ.นํ้ายืน 

134. นายพิทักษ  บุตรโท    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                                   รพ.นํ้ายืน 

135. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข                                                       สสอ.นํ้าขุน 

136. นางกมลรัตน  วงษา     เภสัชกรชํานาญพิเศษ           รพ.สวางวีระวงษ  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหทราบ 
 

1.  การแถลงขาวโครงการ 3 ลาน 3 ป เลิกบุหร่ีทั่วไทยเทิดไทองคราชัน 

2.  การจัดทําแผนยุทธศาสตร เนนหนัก  เชน การพัฒนาไอคิวเด็ก โดยคัดกรองกลุมเปาหมาย 

3. โครงการบทบาทพระสงฆกับการสรางสุขภาวะสังคม 

 ดําเนินการจัดทํา MOU วันที่ 6 กันยายน 2559 

 หลักการ : พระสงฆตองมีสุขภาพดี โดยตรวจสุขภาพครบถวน 

  : มี อสม.พระ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา(รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย 
 

3.1 สถานการณการเงินการคลัง รายละเอียดตามเอกสารfile : Present_CFO_Aug31 

3.2 ไขเลือดออก 

3.3 CMI 

3.4 คดักรอง CKD    

ขอสั่งการ   :  นําเสนอในที่ประชุม กวป.ทุกเดือน    

 : กําหนด วันที่ 5 กันยายน 2559 ประชุม Planfin 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

4.1 ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

 4.4.1 ความกาวหนาการวิเคราะหสถานการณสุขภาพจิตคนทํางานในสถานประกอบการ 

 4.4.2 สรุปการดําเนินงานดูแลสุขภาพบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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 4.4.3 การสนับสนุนสื่อ เพื่อสงเสริมการอานของเด็ก จังหวัดอุบลราชธานี 

มอบเอกสาร เร่ือง กาวแรกสําหรับลูกนอย เพื่อสนับสนุนการอานหนังสือ 

 โดย...ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

ขอสั่งการ :     

1. มอบ ดร.วิโรจน จัดสงพิมพประมาณ 20,000 ฉบับ  

2. ควรดําเนินการตรวจคัดกรองดานสุขภาพจิตดวยเคร่ืองมือ 2Q , 9Q กอนปลอยตัวออกจาก 

เรือนจํา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5.1 กลุมงานบริหาร 

1. การสงงบทดลอง 

 1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน กรกฎาคม 2559 หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไม

ครบ รายละเอียดตามไฟล : Sent_Todlong Report 

           โซน 1     - แมขาย  สงครบ    

                          - ลูกขาย (รพ.สต.)  สงครบ งบไมสัมพันธ เมือง      

                          - สสอ.    สงครบ 

           โซน 2     - แมขาย สงครบ     

                         - ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ งบไมสัมพันธ ตระการพืชผล 

                          -สสอ.   สงครบ  

           โซน 3   - แมขาย สงครบ   

                         - ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ  งบไมสัมพันธ สวางวีระวงศ 

                         - สสอ.  สงครบ งบไมสัมพันธ สวางวีระวงศ 

            โซน 4  -แมขาย สงครบ   

                        -ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ       

                        -สสอ. สงครบ 

 1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) รายละเอียดตามไฟล : Score 

 -รพช.  แมขายที่ไดคะแนนไมเต็ม 100  มี 4 แหง คือ ศรีเมืองใหม พิบูลมังสาหาร  บุณฑริก  และ  

เดชอุดม     

 -รพ.สต. ลูกขายที่คะแนนไมเต็ม 50 มี 10 แหง  คือ  เขื่องใน มวงสามสิบ เมือง เหลาเสือโกก 

ตระการพืชผล  เขมราฐ  นาตาล  โขงเจียม  สวางวีระวงศ และนาจะหลวย       
 

ขอเสนอแนะ  

  1. ขอใหเครือขายอําเภอเมือง เครือขายตระการพืชผล  เครือขายสวางวีระวงศ  กําชับผูเกี่ยวของใหมี

การสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี กอนสงงบประจําเดือน  และควบคุม กํากับ 
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ระบบการบันทึกบัญชี ใหมีการกาํกับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทั้งกอนและหลังการบันทึก

บัญชี 

           2. ดําเนินการ Audit ผลการสงดวยวา สงผานหรือไม ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและ

ลูกขาย ถาคะแนนไมผานในรายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงน้ัน   
 

2. การเฝาระวังการเงินการคลัง 

        2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน 

กรกฎาคม 2559 มีผลการประเมินดังน้ี รายละเอียดตามไฟล : FAI59.xlsx 

                เดือน กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 7 แหง คือ ดอนมดแดง ตาลสุม 

ศรีเมืองใหม สําโรง นาเยีย สวางวีระวงศ และเดชอุดม 

  เดือน มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน  3  แหง คือ  ศรีเมืองใหม สําโรง 

และเดชอุดม 
  

       2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนกรกฎาคม 2559 

รายละเอียดตามไฟล :  finance_Situation 

             2.2.1 แจงสถานการณ การเงนิการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทยีบกับ กรกฎาคม 

2559 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหน้ีการคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมี

การประเมินการเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง  

              ขอมูลเดือนกรกฎาคม 2559 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลาํดับ 

คือ 

  โซน 1     50พรรษาฯ               -59.15   ลานบาท  

                           โซน 3     วารินชําราบ             -52.71   ลานบาท 

                           โซน 4     เดชอุดม             -26.88   ลานบาท 

               โซน 3     ตระการพืชผล          -15.96   ลานบาท  

 

            โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ  บุณฑริก  เขมราฐ  มวงสามสิบ และนํ้ายืน    

            โรงพยาบาลที่มีเจาหน้ีการคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ  

                           โซน  4   เดชอุดม                   105.59  ลานบาท 

                           โซน 3   วารินชําราบ                84.70  ลานบาท 

                           โซน 2   50พรรษาฯ                 77.14  ลานบาท 

                     ซน 1   ตระการพืชผล              73.99  ลานบาท 

 ขอเสนอแนะ  

 ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังระวังการเงนิการคลัง วิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย เพื่อหา

สาเหตุรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนใหดําเนินการควบคุม กํากับ อยางเขมงวด  
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3. การพัฒนาระบบบัญชีหนวยบริการ 

        กลุมประกันสุขภาพ สป. จัดโครงการพัฒนาระบบบญัชหีนวยบริการ ปงบประมาณ 2560  โดยจัดบอรม

นักบัญชีและผูเกี่ยวของ ของ สสจ. รพศ.รพท.รพช. แบงเปน 3 รุน ดังน้ี 

       รุนที่ 1  วันที่ 5-7กันยายน 2559  ที่ รร.ริชมอนด นนทบุรี ประกอบดวย เขต 4 5 6 7 

       รุนที่ 2 วันที่  6 -8 กันยายน 2559 ที่ รร.เอเชีย ราชทีวี ประกอบดวยเขต 8 9 10 11 

       รุนที่ 3 วันที่  7 – 9 กันยายน 2559ที่ รร.ทาวเวอร ปทมุวัน ประกอบดวย เขต 1 2 3 12 

ขอใหจัดสงนักบัญชีและผูเกี่ยวของเขาอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวตอไป 

4. เร่ืองอื่นๆ   

 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบNon UC ป 2559 รายละเอียดตามไฟล :  Non Uc AIS  -_290859 

จากขอมูลเพียงวันที่  25 สิงหาคม  2559  ผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ  92.86  หนวยงานที่เบิกครบ  คือ  

สสอ.เขมราฐ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล ตาลสุม นาตาล นาเยีย  นํ้ายืน พิบูลมังสาหาร เมือง สําโรง  

และ สิรินธร  เมือง สวนหนวยที่ยังมีผลเบิกจายยังมียอดคงเหลือ ใหเรงดําเนินการตามแผนใหเสร็จภายใน 10 

กันยายน 2559   
 

5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 5.2.1 การจัดทําแผนฯ ปงบประมาณ 2560  รายละเอียดตามไฟล : Road Map  2560 

 5.2.2 กําหนดการประชุมวิชาการ สรุปผลการดําเนินงาน และมุทติาจิต เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 13-15 

กันยายน 2559 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช พัทยา จ.ชลบุรี รายละเอียดตามไฟล : Agena_PlanA 
 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

สถานการณโรคไขเลือดออก  

5.3.1 สถานการณโรคไขเลือดออก รายละเอียดตามไฟล : CD_1 Modify 

5.3.2 หมูบานที่พบการระบาดไขเลือดออกเปนกลุมกอน 13รายละเอียด ตามไฟล : CD_2 

5.3.3 อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ  รายละเอียด ตามไฟล : CD_3 

5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ 

5.4.1 ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 40 (เปาหมายการบําบัดของจังหวัด

อุบลราชธานี ป 2559 จํานวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังน้ี40  Kanpat1.1 และ Kanpat1 

5.4.2 การควบคุมตัวยา/สารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ดูรายละเอียดตามไฟล : Kanpat2 

5.4.3 ผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี 
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5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  

โครงการบทบาทพระสงฆกับการสรางสุขภาวะสังคม โดยความรวมมือของบาน วัด และราชการ (บวร.) วัด

สงเสริมสุขภาพ (พระพรหมวชิรญาณ) ดูรายละเอียดตามไฟล : Monk Project 
 

5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 40 

1. ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 40 (เปาหมายการบาํบัดของจังหวัดอุบลราชธานี  

40ป 2559 จํานวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังน้ี40 ดูรายละเอียดไฟล : Fu.xlsx 

2.การควบคุมตัวยา/สารต้ังตนในการผลิตยาเสพติด ดูรายละเอียดไฟล Drugs Report.pdf 

3.ผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี 40ดูรายละเอียดไฟล 40 TO BE NUMBER 

ONE 

4.สรุปผลการดําเนินงานคัดกรองตอกระจกเขตสุขภาพที่10  และจังหวัดอุบลราชธานีประจําเดือนมิย.59 

ดูรายละเอียด  Summary _Ubon และ Summary Cartaract_Region10 
 

5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

บทเรียนจากกรณีการจมนํ้าเสียชีวิตหมูของเด็กอายุ2-6 ป บ.กลางนอย ต.คอทอง อ.เขื่องใน  
 

5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

1. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา 

1.1 ขอใหโรงพยาบาลที่ยังไมดาเนินการสงผลการสํารวจกรอบบัญชีรายการยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจา

ปงบประมาณ 2560 ขอใหดาเนินการสงโดยเรงดวน เน่ืองจากลวงเลยเวลาที่กําหนดแลว (พิบูล ฯ เขมราฐ 

โขงเจียม และนาเยีย) 

1.2 ขอใหโรงพยาบาลทกุแหง สงแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ปงบประมาณ 2560 ภายในวันที่ 31 

สิงหาคม 2559 

1.3 เครือขายผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการแพทย เขตสุขภาพที่ 10 ดําเนินการปรับปรุงแกไข ราคาอางอิง วัสดุ

วิทยาศาสตรการแพทย เขตสขุภาพที่ 10 ใหเปนปจจุบันและครอบคลุมรายการ มากขึ้น ซึ่งกลุมงาน คุมครอง 

ฯ สสจ. อุบลฯ ไดดําเนินการสงขอมูลดังกลาวผานระบบหนังสือเวียนแลว เพื่อให โรงพยาบาลใชประกอบ  

การจัดซื้อตอไป 

2. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

ไดดําเนินงานสมาธิบําบัดในสถานบริการสุขภาพ และกําหนดเกณฑการคัดเลือกสถานบริการที่ดําเนินงาน

สมาธิบําบัดดีเดนระดับจังหวัด ในปงบ 2559  ซึ่งหนวยงานในสังกัด สสจ.อบ. ที่ไดรับ คัดเลือกใหเปนสถาน

บริการที่ดําเนินงาน สมาธิบําบัดดีเดนระดับ จังหวัด ประจําป 2559 คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดช

อุดม โดยจะมีพิธีการ มอบโลประกาศ เกียรติคุณฯ ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติฯ คร้ังที่ 13 ในวันศุกรที่ 

2 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ  ศูนยแสดงสินคา และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
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5.9  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ7    ไมมีวาระการประชมุ 

5.10  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2559 “กาวที่มั่นคง...สูสังคมสุขภาพ...ที่ยั่งยืน” ณ ศูนย

ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา ระหวาง

วันที่ 6 – 8 กันยายน 2559 (ดูรายละเอียดกําหนดการที่ http://neo.moph.go.th/register/blog.php) 

5.11  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 

 5.11.1 การแถลงขาวโครงการ 3 ป 3 ลาน เลิกบุหร่ีทั่วไทย เทิดไทองคราชัน  

ดูรายละเอียดไฟล : NCD 

 5.11.2 Update data NCD  ณ กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดไฟล : update NCD 

5.12 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย ไมมีวาระการประชมุ 

5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไมมีวาระการประชมุ 
 

5.14 กลุมงานนิติการ  

12สรุปผลการดําเนินงานเร่ืองรองเรียน/รองทุกข  ดูรายละเอียดไฟล : Justice_Aug59   
 

5.15  กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ   ไมมีวาระการประชุม 
 

5.16  กลุมงานบริการสุขภาพ ไมมีวาระการประชมุ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน   

 - ผูอํานวยการ โรงพยาบาลดอนมดแดง ติดตามบัญชีคางจาย ไดแก โขงเจียม สิรินธร นาจพหลวย 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ    

 - แจงเปลี่ยนแปลงประธานกลุมสาธารณสุขอําเภอคนใหม นายสัมพันธ กุลพร 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ  

 จัดประชุมชี้แจงนโยบายการอานสําหรับเด็กที่ เชพโรเลต โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 

 

   ลงชื่อ..................................................ผูบนัทึกรายงานการประชุม  

       (นางดารณี  เผาผา)  

       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

   

   ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชมุ  

                  (นางสิริพร  วงศตรี) 

            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 

   ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม  

                 (นายสุรพร  ลอยหา) 

   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

     ประธานการประชุม 

 


