
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 9/2559 

วันท่ี  30 กันยายน  2559  เวลา 13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.สุรพร  ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

2. นายดนัย  เจียรกูล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

3. นางศิริวิทย  หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  

4. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 

5. นพ.มนตชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมแด็จพระยุพราชเดชอุดม 

6. นพ.อุดม  โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  

7. นพ.สุเมธ  นิยกิจ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ 

8. นางลัดดาวัลย  คุณวุฒิ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

9. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป  

10. นางสิริพร  วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  

11. นางนภาพร   จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต  

12. นางหรรษา  ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

13. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ  

14. นายระวี  แววศรี หัวหนากลุมงานนิติกร  

15. นางสุภาภรณ   อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

16. นายวิชิต  พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ  

17. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ  

18. นายบดินทร บุญขันธ หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  

19. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง  

20. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาล เหลาเสือโกก 

21. นพ.ณัฐนนท  พีระภานุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม  

22. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน  

23. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล  

24. นพ.สยาม  ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ  

25. นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌ ผูอํานวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน  

26. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย  
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27. นพ.วรุตม  เกตุสิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม  

28. นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี  

29. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ  

30. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน  

31. นายบัญญัติ  พลสวัสด์ิ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม  

32. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก  

33. นางศิวาพร  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล  

34. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

35. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร  

36. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  

37. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล  

38. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

39. นายสุทิน  กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม  

40. นายมัธยม  สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

41. นายอุทัย  นิปจการสุนทร สาธารณสุขอําเภอนาเยีย  

42. นายชูวิทย  ธานี สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม  

43. นายพีระพล  เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  

44. นายสมบัติ  มูลศรี สาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน  

45. นายชวน  จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอนํ้ายืน  

46. นายบัณฑิต  สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย  

47. นายชนะ  หอมจันทร ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน  

48. นายสรพงษ  ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ  

49. นายถนอม  ผิวหอม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล  

50. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ  

51. นายประยงค  สุดสุข ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร  

52. นายธนศักด์ิ  ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง  

53. นายพลกฤต  วรสันต ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร  

54. นายรัชพล  ตังคะวานิช ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ  

55. นายสากล  สีทากุล ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย  

56. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม  

57. นายประจักษ  สุพรหม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนํ้าขุน  

58. นางดารณี  เผาผา   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

59. นายปญญาวุธ  ไพเราะ       นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 
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60. นายประวิทย  ศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

61. นายรังสรรค  ศรีลวน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

62. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

63. นายชัยชาญ  บุญคูณ             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

64. นางอุษณีย    เกิดมี                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

65. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ    สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

66. นางพรสิริ  มณฑา                 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

67. นางนันทิพร  ต้ังยิ่งยง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ          สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

68. นางสาวนิฤมล  กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

69. นางปภัสพร  พันธจูม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

70. นายประพนธ  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

71. นางสาวภูริดา  พลศักด์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ  

72. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

73. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

74. นางพัชราภรณ  ศิริคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

75. นางเนติภรณ  สิมาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

76. นายสุรทิน  หมื่นอินทร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

77. นางจุฬาพร  คํารัตน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

78. นางจิรวัฒน  สุสิงห   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

79. นางเพ็ญศรี  สมชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

80. นายเอกชัย จรูญเนตร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

81. นางสาววรุณรัตน  ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

82. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินิจ     เภสัชกรชํานาญการ                                  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

83. นางสิริพร  แกวมหาวงศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

84. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

85. นางวิชชุดา  สืบสาย  เภสัชกรชํานาญการ                               สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

86. นางอุไร  สอนอาจ  นักจัดการงานทั่วไป                            โรงพยาบาลตาลสุม 

87. นายสุระ  เสนาเทพ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ 

88. นายกิตติพงษ  เสนาะพิ          นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                          สสอ.มวงสามสิบ 

89. นายภูริภัทร  บรรจง            นักวิชาการสาธารณสุข                    โรงพยาบาลตาลสุม 

90. นายธีระยุทธ  เผากัณหา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                             สสอ.เหลาเสือโกก 

91. นางสาวพัชรี  ชวงชัย     นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.ตาลสุม 

92. นางเกตุศิรินทร  ฉิมพลี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                      สสอ.เขื่องใน 
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93. นางอรทัย  มุสิกา      นักจัดการงานทั่วไป                                          โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

94. นางจินตนา  พงษพิละ     นักจัดการงานทั่วไป                                     โรงพยาบาลศรีเมืองใหม  

95. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน              โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

96. นางศิวะพรรณ  ญาณะพันธ นักจัดการงานทั่วไป                       โรงพยาบาลนาตาล 

97. นายจําลอง  ผองจิต     นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ                      โรงพยาบาลสําโรง 

98. นางชุติมันต  อินญาพงษ      จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน                             โรงพยาบาลนาเยยี 

99. นายเอกพจน  อินโสม     จพ.สาธารณสุขอาวุโส                  โรงพยาบาลโขงเจียม 

100. นายปรีดา  จําปาเทศ     นักจัดการงานทั่วไป               โรงพยาบาลนาจะหลวย 

101. นางพิชญสุดากานต  รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป                       โรงพยาบาลนํ้ายืน 

102. นางสุพัตรา  อุทธา            นักวิชาการการเงินและบัญชี                     โรงพยาบาลนํ้าขุน 

103. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

104. นายสุรศักด์ิ  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขอาวุโส                              สสอ.เขื่องใน 

105. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข                                  รพ.ตาลสุม 

106. นางสาวรัชนี  สวางเนตร     นักวิชาการสาธารณสุข                              สสอ.ตาลสุม 

107. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                           สสอ.โพธิ์ไทร 

108. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข                                   รพ.นาตาล 

109. นายนิติชัย  ทุมนันท    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                    รพ.ตระการพืชผล 

110. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ                     รพ.ตระการพืชผล 

111. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล   นักวิชาการสาธารณสุข                                 รพ.เขมราฐ 

112. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                                 รพ.นาตาล 

113. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.นาตาล 

114. นางสาวรัตชพร  กาละปตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                              สสอ.นาเยีย 

115. นางสาวรัตติกาล  ดวงสีดา   นักวิชาการสาธารณสุข                          รพ.ศรีเมืองใหม 

116. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                    สสอ.ศรีเมืองใหม 

117. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นักวิชาการสาธารณสุข                     รพ.กุดขาวปุน 

118. นางลําใย  บุตรศรี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                   รพ.กุดขาวปุน 

119. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ                              รพ.โพธิ์ไทร 

120. นางสมาพร  มนตรีโพธิ์    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                     สสอ.วารินชําราบ 

121. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข                          รพ.วารินชําราบ 

122. นายกีรติ  เสริมศรี               จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน                  สสอ.พิบูลมังสาหาร 

123. นางดวงจิตร  กอมะณี    นักวิชาการสาธารณสุข                                 สสอ.นาเยีย 

124. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข                                สสอ.สําโรง 

125. นายจิรศักด์ิ  รักษมณี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                                 รพ.สําโรง 
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126. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                             สสอ.สิรินธร 

127. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข                            สสอ.โขงเจียม 

128. นายตรองทรัพย สายกนก   นักวิชาการพัสดุ                               รพ.โขงเจียม 

129. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                               สสอ.นํ้ายืน 

130. นายพิทักษ  บุตรโท    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                                   รพ.นํ้ายืน 

131. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข                                                       สสอ.นํ้าขุน 

132. นางกมลรัตน  วงษา     เภสัชกรชํานาญพิเศษ           รพ.สวางวีระวงษ  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงใหทราบ 
 

1.  แสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลในวันน้ี 

2.  รองผูวาราชการจังหวัดยายไปปฏิบัติราชการในตําแหนงสงูขึ้น 2 ทาน 

• นายคันฉัตร  ตันเสถียร ดํารงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ  

• นายพิสุทธิ์  บุษพรรณพงศ ดํารงตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา (รับรองรายงานการประชุม)  รับรอง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองติดตามจากการประชุมคร้ังท่ีผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย 
 

3.1 สถานการณการเงินการคลัง รายละเอียดตามเอกสารfile : Present_CFO_Sep30 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

4.1 ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 

 1-7 ตุลาคม 2559   รณรงคสัปดาหสุขภาพจิต เนนการเยียวยาจิตใจ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5.1 กลุมงานบริหาร 

1. การสงงบทดลอง 

  1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน สิงหาคม 2559  หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไมครบ 

รายละเอียดตามเอกสารfile :  สรุปสงงบ.xlsx 

           โซน 1     - แมขาย  สงครบ    

                          - ลูกขาย (รพ.สต.)  สงครบ  

                          - สสอ.    สงครบ 

           โซน 2     - แมขาย สงครบ     

                          - ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ  

                          - สสอ.   สงครบ  



6 
 

           โซน 3    - แมขาย สงครบ   

                         - ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ   

                         - สสอ.  สงครบ  

            โซน 4  - แมขาย สงครบ   

                        - ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ       

                        - สสอ. สงครบ 

 1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.) รายละเอียดตามเอกสาร file :  

คิดคะแนน.xlsx 

           - รพช.  แมขายที่ไดคะแนนไมเต็ม 100  มี 1 แหง คือ ศรีเมืองใหม 

 -  รพ.สต. ลูกขายที่คะแนนไมเต็ม 50 มี 11 แหง  คือ  เขื่องใน เมือง   ตระการพืชผล  เขมราฐ  นา

ตาล  โขงเจียม พิบูลมังสาหาร  สวางวีระวงศ  นาเยีย  เดชอุดม และนาจะหลวย       

ขอเสนอแนะ  

 1. ขอใหเครือขายอําเภอ กําชับผูเกี่ยวของสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตามคุณภาพ/ผังรายการบัญชี 

กอนสงงบประจําเดือน ตลอดจนควบคุม กํากับ ระบบการบนัทึกบัญชี ติดตามขอมูล การตรวจสอบคุณภาพ

ขอมูล ทั้งกอนและหลังการบันทึกบัญชี 

            2. Audit ผลการสง ตรวจสอบผลคะแนนเปนอยางไร ทั้งแมขายและลูกขาย ถาคะแนนไมผานใน

รายการใด จะไดปรับปรุงแกไข ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่สงน้ัน  

2. การเฝาระวังการเงินการคลัง 

        2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน สงิหาคม 

2559 มีผลการประเมินดังน้ี รายละเอียดตามเอกสารfile : FAI59.xlsx 

                เดือนสิงหาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 8 จํานวน  แหง คือ ดอนมดแดง ตาลสุม ศรีเมือง

ใหม  สําโรง  นาเยีย สวางวีระวงศ  เดชอุดม และทุงศรีอุดม 

   เดือนกรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน  7  แหง คือ  ดอนมดแดง ตาลสุม ศรี

เมืองใหม  สําโรง  นาเยีย สวางวีระวงศ และเดชอุดม 

        2.2. รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือน สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารfile :  

สถานะการเงิน.xlsx 

               สถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ สงิหาคม 2559 

เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหน้ีการคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อเปนขอมูลใหเครือขายมีการ

ประเมินการเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง  

               จากขอมูลเดือนสิงหาคม 2559 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลาํดับ 

คือ 

                           โซน 3     วารินชําราบ            -73.73   ลานบาท  

       โซน 1     50พรรษาฯ             -71.15    ลานบาท 
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                           โซน 4     เดชอุดม            -44.81   ลานบาท  

              โซน 3     ตระการพืชผล         -24.33   ลานบาท  

             โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ  บุณฑริก  เขมราฐ  มวงสามสิบ และนํ้ายืน      

 โรงพยาบาลที่มีเจาหน้ีการคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ  

                           โซน  4   เดชอุดม                   113.63   ลานบาท 

                           โซน 3   วารินชําราบ                97.15   ลานบาท 

                           โซน 2   50 พรรษาฯ                 80.69   ลานบาท 

                     โซน 1   ตระการพืชผล             69.82   ลานบาท 

 ขอเสนอแนะ  

 ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังการเงินการคลัง ดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดานรายไดและคาใชจาย เพื่อหา

สาเหตุวายังมีรายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง ใหมีการควบคุม กํากับ อยางเขมงวด  
 

3. การประเมินการบริหารการเงินการคลังคุณภาพบัญชี   

 ผลการประเมินการบริหารการเงนิการคลัง (FAS) และคุณภาพบัญชี โดยทีมประเมินระดับเขต (บูรณา

การกับ ตรวจราชการรอบที่ 1) ผลประเมินคุณภาพบัญชีและ FAS  ผานเกณฑ  80%  รายละเอียดตามเอกสารfile 

: Quality of account.docx 

ขอเสนอแนะ 40 
ขอใหโรงพยาบาลที่ไมผานการประเมินปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  เพื่อรับการตรวจประเมินซ้ํา  กําหนดการ

จะแจงใหทราบอีกคร้ัง  
4. เร่ืองอื่นๆ   

 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณงบ Non UC ป 2559 จากขอมูลเพียงวันที่  25 สิงหาคม  2559  คิดเปนรอย

ละ  92.86  หนวยงานที่เบิกครบ  คือ  สสอ.เขมราฐ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการพืชผล ตาลสุม นาตาล นา

เยีย  นํ้ายืน พิบูลมังสาหาร เมือง สําโรง  และ สิรินธร  เมือง  

 หนวยที่มีผลเบิกจายไมถึง รอยละ  76  ขอใหเรงรัดการวางเบิกเพื่อใหผานเกณฑไตรมาส   4    

รายละเอียดตามเอกสารfile :non _uc. Xlsx 
 

5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

1. สรุปคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุนหรืองบคาเสื่อม 90% ป 2560 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2560 อําเภอไดจัดทําและสงแผนการบริหารงบประมาณ เสนอขอความ

เห็นชอบจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนําสงสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 

10 อุบลราชธานี จํานวน 16 อําเภอ ดังน้ี 

โซนที่ 1  มวงสามสิบ เขื่องใน ตาลสุม เหลาเสือโกก 

โซนที่ 2  ตระการพืชผล เขมราฐ โพธิ์ไทร กุดขาวปุน ศรีเมืองใหม 

โซนที่ 3  วารินชําราบ สิรินธร สําโรง นาเยีย 
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โซนที่ 4  ทุงศรีอุดม บุณฑริก นาจะหลวย  

อําเภอที่ยังไมไดรับการอนุมัติแผนจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 9 อําเภอ 

ดังน้ี  

โซนที่ 1  เมืองอุบลราชธานี ดอนมดแดง 

โซนที่ 2  นาตาล 

โซนที่ 3  พิบูลมังสาหาร สวางวีระวงศ โขงเจียม  

โซนที่ 4  เดชอุดม นํ้ายืน นํ้าขุน  

2. KPI&M&E -region 10 รายละเอียดตามเอกสาร KPI region 10_Ubon1.pptx และ file  M&E  

Region 10_ 2560_Prove.pptx 
 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

5.3.1 สถานการณโรคติดตอที่เปนปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ รายละเอียดตามไฟล : CD 1_Situation.pdf 

5.3.2 แนวทางการเฝาระวังสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และการดําเนินงานเมื่อพบผูปวยยืนยัน 13รายละเอียด 

ตามไฟล : CD 2.1_zika Emergency Operation.pdf 

 2.1 แนวทางการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รายละเอียด ตามไฟล : CD   

 2.2 แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รายละเอียด ตามไฟล :  

       CD Zika_investigation_August8_2009.pdf 

 2.3 แนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รายละเอียด13ตามไฟล : CD 2.4_ guideline 

_zika.pdf   
 

5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ 

5.4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน สิงหาคม 2559  

 ขอมูล สปสช. รอยละ 99.970 ดูรายละเอียด coverage uc5908.ppt  

 ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.998 ดูรายละเอียด coverage uc5908.xlsx 

 5.4.2 สรุปคา CMI หนวยบริการจังหวัดอุบลราชธานี เดือน สิงหาคม 2559 รายละเอียด13ตามไฟล : CMI.xlsx 
 

5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  

โครงการบทบาทพระสงฆกับการสรางสุขภาวะสังคม โดยความรวมมือของบาน วัด และราชการ (บวร.) แจง

การจัดอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทพระสงฆกับการพฒันาสุขภาวะสังคม ครู ก. ในวันเสาร – อาทิตย   

ที่ 5 – 9 ตุลาคม 2559  ณ ศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ตําบลหัวดอน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   

โดยมีกลุมเปาหมาย ดังน้ี  

- เจาอาวาส หรือผูชวยเจาอาวาส จํานวน 46 วัด วัดละ 1 รูป                                                 รวม 46  รูป 

- พระภิกษ ุสามเณร หรือศิษยวัดและฆราวาส อยางใดอยางหน่ึง เพื่อฝกเปน  อสม.พระ      รวม  46  รูป/คน  

- เยาวชนที่สามารถใชเฟสบุคสื่อสารงานหรือมีความสามารถดานเทคโนโลยี                      รวม  46 คน          
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- หนวยงานราชการอ่ืนๆ                                                                                                        รวม  52 คน          

                                                                 รวมทั้งสิ้น 190 คน  

***ขอใหพื้นที่ประสานกลุมเปาหมายเพื่อรับการฝกอบรมดังกลาวภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
 

5.6  กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 
 

5.6.1 ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 40 (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี 

ป 2559 จํานวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังน้ี 40 รายละเอียด 13ตามไฟล : file_Kanpat No.1 

5.6.2 การควบคุมตัวยา/สารต้ังตนในการผลิตยาเสพติด รายละเอียด 13ตามไฟล : Report Drugs.pdf 

5.6.3 ผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี 40 รายละเอียด 13ตามไฟล : To Be 

Number One.pdf 
 

5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

ยกระดับมาตรฐานการขับรถพยาบาลใหปลอดภัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขแจงเร่ืองยกระดับ มาตรฐานการขับรถพยาบาลใหปลอดภัย โดยแจงให 

โรงพยาบาล ทุกแหงทั่วประเทศ ดําเนินการยกระดับ มาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาล เพื่อแกไขปญหา

การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ดังน้ี... 

1. ติดต้ัง GPS ใหกับรถพยาบาลทุกคน ที่สามารถเชื่อมโยงกับศูนยบริหารจัดการเดินรถดวยระบบ GPS ของกรม

ขนสงทางบก เพื่อใหทราบพิกัด สถานะคนขับและการใชความเร็ว  

2. ติดต้ังกลองวงจรปด CCTV บันทึกอยางนอย 2 จุด คือ... 

จุดที่ 1 บันทึกพฤติกรรมคนขับ   

จุดที่ 2 บันทึกเหตุการณตางๆของการขับรถ  

3. จํากัดความเร็วของรถพยาบาลใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด หลังจากสงผูปวยแลวใหใชความเร็วไดไมเกิน 

80 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

4. หามขับรถฝาสัญญาณไฟแดงทุกกรณี  

5. พนักงานขับรถพยาบาล ตองผานการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลปลอดภัย ทุกคน  
 

5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

1. งานทะเบียนใบอนุญาต40  

กําหนดวันชําระคาธรรมเนียม,ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดําเนินการสถาน พยาบาลและ  

รานยา ทุกประเภท/สถานที่ผลิตยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2560 สําหรับผูรับอนุญาตฯ ที่สะดวก 

สามารถเลือก รับบริการได  

2. งานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ  

2.1 มาตรการดําเนินการของจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลัง พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 บังคับใช40

คณะกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการประจําจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการฯ 
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ประกอบดวยผูแทนจากหลายภาคสวน  

กระทรวงมหาดไทย   ไดแก...  สถานีตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปกครองจังหวัด

อุบลราชธานี  เทศบาล   

กระทรวงสาธารณสุข ไดแก...สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ โรงพยาบาลชุมชน   

*** เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผานมา มติที่ประชุมกําหนดแนวทางและมาตรการดําเนินการ ดังน้ี  

 2.1.1 วันที่ 27 กันยายน 2559 – 30 ตุลาคม 2559 กําหนดใหเปน “ชวงประชาสัมพันธและเตรียมความ

พรอม”  โดยประชาสัมพันธใหผูประกอบการและผูใหบริการทราบเพื่อเตรียมความพรอม และดําเนินการแสดง 

ความจํานง ณ กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ สสจ.อุบลฯ หากประสงคจะเปนผูประกอบกิจการ ผูดําเนินการ และ

ผูใหบริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (คาดวาภายในเดือนตุลาคม 2559

กฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวของจะบังคับใช) 

 2.1.2 เดือน พฤศจิกายน 2559  กําหนดใหเปน “ชวงตรวจประเมินมาตรฐาน”  โดยคณะกรรมการ

ตรวจ และประเมินสถานประกอบการประจําจังหวัดอุบลราชธานี  กําหนดใหมีการจัดทําแผน และดําเนินการ

ตรวจ ประเมินสถานประกอบการที่แจงความจํานงไวแลว ภายหลังจากผูประกอบกิจการมาแสดงความจํานงตาม

ขอ 1 ทั้งน้ี การพิจารณาออกใบอนุญาตจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 1 มกราคม 2560  

 2.1.3 วันที่ 1 มกราคม 2560 กําหนดใหเปน40“วัน D-Day” ผูประกอบการรายใดฝาฝน ใหพิจารณา

ดําเนินการตามกฎหมายทันที 

 2.1.4 เดือนพฤศจิกายน  - ธันวาคม 2559 กําหนดใหเปน 40“ชวงเตรียมความพรอมของผูใหบริการ” โดยผู

ใหบริการ (หมอนวด) รายใดที่ยังไมผานการอบรม หลักสูตรตามที่กรงสนับสนุน บริการสุขภาพ กําหนดไว แต

มีความประสงคจะเปนผูใหบริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ชวงน้ี ถือเปน

โอกาสดีในการไปเขารับการอบรมตามหลักสูตร/สถาบันที่กรมฯกําหนด เพื่อใหทัน40“วัน D-Day 

3.งานตรวจสอบเฝาระวัง ผลิตภัณฑสุขภาพ  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับแจงขอมูลวามีบุคลากรสาธารณสุข โฆษณาผลิตภัณฑ 

อาหารเสริม โดยวิธีการแนะนํา รับรอง รวมถึงเปนผูแสดงแบบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ  ที่อวดอาง สรรพคุณ

เกินจริง และอาจมีการจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพที่อาจทําใหผูบริโภคหลงเชื่อโดยไมควร ทําให เกิดความเขาใจ

ผิดในการใชผลิตภัณฑสุขภาพ  รวมทั้งอาจมีการจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย ทําใหไดรับอันตรายจาก

การใชผลิตภัณฑได 

 1. หามนําบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หรือทําใหเขาใจวาเปนบุคลากรดังกลาว   มาแนะนํา 

รับรอง หรือเปนผูแสดงแบบโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพ 

 2, ผลิตภัณฑอาหารที่จําหนายตองไมมีการโฆษณาอวดอางสรรพคุณเกินจริง เชน  ผลิตภัณฑเสริม

อาหาร โฆษณาอวดอางรักษาโรค อวดอางลดความอวน  อวดอางเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 

 ทั้งน้ี...หากฝาฝนมีโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 หามมิใหผูใดโฆษณา
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คุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเปนเท็จหรือเปนการลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไม

สมควร หากฝาฝนมีโทษตามมาตรา 70 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือ

ทั้งจํา ทั้งปรับ  

4. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา 40 

 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา จังหวัดอุบล ฯ คร้ังที่ 

1/2559 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559  

4.1 การอนุมัติแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา (วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทย ฯ และวัสดุ 

เอกซเรย)  ปงบประมาณ 2560 อนุมัติแผนตามแผนการเงินการคลัง (Plan Fin) ของ รพ. 

4.2 กรอบรายการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา (วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทย ฯ และวัสดุเอกซเรย) 

จังหวัดอุบลราชธานี  ปงบประมาณ 2560 จัดตามระดับ รพ.  และสอดคลองกับ Service plan 

4.3 แนวทางในการดําเนินการดานจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยา     และเวชภัณฑที่

มิใชยา (วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทย ฯ และวัสดุเอกซเรย)  ในปงบประมาณ 2560 จะพัฒนาใหทุก 

รพ. และทุกหมวดพัสดุ ใหมีจริยธรรม ฯ อยูในระดับ 4 ขึ้นไป 

4.4 เพิ่มยาสมุนไพรฟาทะลายโจร เขาไปในกรอบรายการยาสมุนไพร เพื่อกระตุนและสงเสริม การใชยา 

สมุนไพร4.5 การดําเนินการในเร่ืองโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาสมเหตุผล (RDU in Hospital) ใน

ปงบประมาณ 2560 อยูในตัวชี้วัด Service plan ดังน้ัน รพ. ทุกแหง ตองมีการดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาว 

4.6  การซื้อรวมยาและเวชภัณฑที่มิใชยา (วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทย ฯ และวัสดุ

เอกซเรย)  ปงบประมาณ 2560 ตองดําเนินการใหไดตามเปาหมายทีก่ําหนด และใหทุกหมวดวัสดุดําเนินการซื้อ

รวมทั้งแบบมีสัญญา ราคาอางอิง และสืบราคารวมระดับจังหวัด 
 

5.9  กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ7    ไมมีวาระการประชมุ 

5.10  กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไมมีวาระการประชมุ 

5.11  กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ    ไมมีวาระการประชมุ 

5.12 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย  ไมมีวาระการประชมุ 
 

5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร   ไมมีวาระการประชมุ 
 

5.14 กลุมงานนิติการ      ไมมีวาระการประชมุ 
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5.15  กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ   
มอบรางวัลแสดงความยินดี อสม.ดีเดนประจําป 2556  
แสดงความยินดี กับอสม.ดีเดน ทั้ง 10 สาขา ประจําป 2559     

ซึ่งไดผานการประกวดในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ  มาแลวในปงบประมาณ 2559  
 

5.16  กลุมงานบริการสุขภาพ ไมมีวาระการประชมุ 
 

5.17  กลุมงานทันตสาธารณสุข 

 5.17.1 หนวยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มีกําหนดออกปฏิบัติงานบริการ         

ทันตกรรม แกประชาชน ในพื้นทีจั่งหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เน่ือง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 ในระหวางวันที่ 20 – 25  พฤศจิกายน  2559  โดยมี 

อาสาสมัคร คณาจารยทันตแพทย  พยาบาลวิชาชีพ ผูชวยทันตแพทยและบุคลากรสายสนับสนุนจาก  คณะ 

ทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมออกปฏิบัติงาน จํานวน 180 คน สามารถใหบริการทันตกรรม 

แกประชาชนได วันละ 1,200 – 1,500 คน จังหวัดอุบลราชธานี  ไดกําหนดพื้นที่ออกปฏิบัติงานใหบริการ 

ทันตกรรมแกประชาชน ดังน้ี 

1. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ เขื่อนสิรินธร อําเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี 

2. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดขาวปุนวิทยา อําเภอกุดขาวปุน  

3. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ที่วาการอําเภอนํ้ายืน  อําเภอนํ้ายืน  

4. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ   

ซึ่งระหวางวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2559 คณะทันตแพทย จากหนวยทันตกรรมพระราชทาน จะออกปฏิบัติงาน ใน

พื้นที่เพื่อเตรียมการใสฟนเทียมผูปวย และประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใสฟนเทียมอยางมีคุณภาพ ณ 

โรงพยาบาลวารินชําราบ  

 5.17.2 ผลงาน Quick Win Service Plan สาขาสุขภาพชอง (ขอมูลจาก 40http://hdcservice.moph.go.th/ณ 

วันที่ 20 กันยายน 2559) 

  1 อัตราการเขาถงึบริการสุขภาพชองปาก (รายใหม) แบบครอบคลุม  (เปาหมาย รอยละ 30) 

ผลงาน 12 เดือน รอยละ 38.65 ผลงานผานเกณฑและเปนอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10  รายละเอียด13ตามไฟล 

: Dent2_access.pdf 

  2. รอยละ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพชองปากที่มีคณุภาพครบ 3 องคประกอบ (เปาหมาย 

รอยละ 50) ผลงาน รอยละ 80.44 ผานเกณฑและเปนอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10 รายละเอียด13ตามไฟล : 

Dent3_Quality Roporsortor.pdf  

 5.17.3 ผลการดําเนินงานฟนเทียมพระราชทาน ป 2559 จํานวน  1,413 ราย  คิดเปนรอยละ 128.57 

ขอใหทุกอําเภอตรวจสอบความถูกตองในเว็บฟนเทียมพระราชทาน รายละเอียด13ตามไฟล : Dent4_target CD.pdf 

http://hdcservice.moph.go.th/%E0%B8%93%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2020%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202559
http://hdcservice.moph.go.th/%E0%B8%93%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2020%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202559
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 5.17.4 แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจําเดือนตุลาคม 2559 

 วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บานโนนกอ หมูที่ 4 ตําบลโนนกอ อําเภอสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี 

ระเบียบวาระท่ี 6   เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  
 

6.1 โรงพยาบาลชุมชน   

 - ผูอํานวยการ โรงพยาบาลดอนมดแดง ติดตามบัญชีคางจาย ไดแก โขงเจียม สิรินธร นาจะหลวย 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ    

 - แจงเปลี่ยนแปลงประธานกลุมสาธารณสุขอําเภอคนใหม นายสัมพันธ กุลพร 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ  

 ไมมีวาระการประชมุ 
 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 

 

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

       (นางดารณี  เผาผา)  

       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

   

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

                  (นางสิริพร  วงศตรี) 

            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 

    

 


