สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10/2559
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นายดนัย เจียรกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวารินชาราบ
6. นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมแด็จพระยุพราชเดชอุดม
7. นพ.อุดม โบจรัส
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
8. นพ.สุเมธ นิยกิจ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
9. นางลัดดาวัลย์ คุณวุฒิ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
10. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
11. นางสิริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
12. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
13. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
14. นางราไพ สุวนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
15. นายระวี แววศรี
หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร
16. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
17. นายวิชิต พุ่มจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
18. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ
19. นายบดินทร์ บุญขันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
20. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
21. นพ.ณัฐนนท์ พีระภานุรักษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
22. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีคา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
23. นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาตาล
24. นพ.สยาม ประสานพิมพ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
25. นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้ายืน
26. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
27. นพ.วรุตม์ เกตุสิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
28. นายอดุลย์ วรรณชาติ
สาธารณสุขอาเภอเมืองอุบลราชธานี
29. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอาเภอม่วงสามสิบ
30. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอาเภอเขื่องใน
31. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
สาธารณสุขอาเภอตาลสุม
32. นายธนายุทธ ศรไชย
สาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
33. นางศิวาพร เงินราง
สาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล
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34. นายไพรัช จันทพันธ์
สาธารณสุขอาเภอนาตาล
35. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
36. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
37. นายไพรัช จันทพันธ์
สาธารณสุขอาเภอนาตาล
38. นายธานินทร์ ไชยานุกูล
สาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
39. นายสุทิน กมลฤกษ์
สาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
40. นายมัธยม สุพัฒน์
สาธารณสุขอาเภอเดชอุดม
41. นายอุทัย นิปัจการสุนทร
สาธารณสุขอาเภอนาเยีย
42. นายชูวิทย์ ธานี
สาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
43. นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอาเภอนาจะหลวย
44. นายสมบัติ มูลศรี
สาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น
45. นายชวน จันทร์เลื่อน
สาธารณสุขอาเภอน้ายืน
46. นายบัณฑิต สร้อยคา
สาธารณสุขอาเภอสิรินธร
47. นายชนะ หอมจันทร์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเขื่องใน
48. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
49. นายถนอม ผิวหอม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาตาล
50. นายณัทกร วิทิตถิรานันท์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
51. นายประยงค์ สุดสุข
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอพิบูลมังสาหาร
52. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสาโรง
53. นายพลกฤต วรสันต์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสิรินธร
54. นายรัชพล ตังคะวานิช
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
55. นายสากล สีทากุล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาเยีย
56. นายพรทวี สุวรรณพรม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
57. นายประจักษ์ สุพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น
58. นางดารณี เผ่าผา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
59. นายปัญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
60. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
61. นายรังสรรค์ ศรีล้วน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
62. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
63. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
64. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
65. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
66. นางพรสิริ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
67. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
68. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
69. นางปภัสพร พันธ์จูม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
70. นายประพนธ์ บุญไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
71. นางสาวภูริดา พลศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
72. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
73. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

3

74. นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
75. นางเนติภรณ์ สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นายสุรทิน หมื่นอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นางจุฬาพร คารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นางจิรวัฒน์ สุสิงห์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. ภญ.ฑิฆัมพร พันธ์พินิจ
เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
อุบลฯ
83. นางสิริพร แก้วมหาวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการสนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางวิชชุดา สืบสาย
เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
86. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลตาลสุม
87. นายสุระ เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ
88. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.ม่วงสามสิบ
89. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลตาลสุม
90. นายธีระยุทธ เผ่ากัณหา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เหล่าเสือ
โก้ก
91. นางสาวพัชรี ช่วงชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.ตาล
สุม
92. นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เขื่อง
ใน
93. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาล
โพธิ์ไทร
94. นางจินตนา พงษ์พิละ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลศรี
เมืองใหม่
95. นางศิริกัลย์ มะลัยทอง
จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
96. นางศิวะพรรณ ญาณะพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลนาตาล
97. นายจาลอง ผ่องจิต
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลสาโรง
98. นางชุติมันต์ อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน
โรงพยาบาลนาเยีย
99. นายเอกพจน์ อินโสม
จพ.สาธารณสุขอาวุโส
โรงพยาบาลโขงเจียม
100. นายปรีดา จาปาเทศ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลนาจะหลวย
101. นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลน้ายืน
102. นางสุพัตรา อุทธา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลน้าขุ่น
103. นายอังกูร แก่นกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
104. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
จพ.สาธารณสุขอาวุโส
สสอ.เขื่อง
ใน
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105. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
สุม
106. นางสาวรัชนี สว่างเนตร นักวิชาการสาธารณสุข
สุม
107. นายวิระ พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
108. นายสมภพ จันทร์เกษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ตาล
109. นายนิติชัย ทุมนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
110. นางบุษบา การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
111. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
เขมราฐ
112. นางพัชรี อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
113. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
ตาล
114. นางสาวรัตชพร กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เยีย
115. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
116. นายพงศ์ภณ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
117. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
118. นางลาใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
119. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ไทร
120. นางสมาพร มนตรีโพธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
121. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ราบ
122. นางดวงจิตร กอมะณี
นักวิชาการสาธารณสุข
เยีย
123. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
สาโรง
124. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สาโรง
125. นายชานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ธร
126. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุข
127. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการพัสดุ
เจียม
128. นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ยืน
129. นายพิทักษ์ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ยืน

รพ.ตาล
สสอ.ตาล
สสอ.โพธิ์ไทร
รพ.นา
รพ.ตระการพืชผล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.
รพ.นาตาล
สสอ.นา
สสอ.นา
รพ.ศรีเมืองใหม่
สสอ.ศรีเมืองใหม่
รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.โพธิ์
สสอ.วารินชาราบ
รพ.วารินชา
สสอ.นา
สสอ.
รพ.
สสอ.สิริน
สสอ.โขงเจียม
รพ.โขง
สสอ.น้า
รพ.น้า
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130. นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้าขุ่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 เน้น
 MOPH
 RDU
 Green&Clean
 NCD
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้าเพิ่มเติมในประเด็น
 PCC
 LTC
 นสค. (นักสุขภาพครอบครัว)
 Transplantation (การปลูกถ่ายอวัยวะ)
 การบริหารงบประมาณ
2. เรื่องจากศาลากลาง
2.1 แจ้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
- นายทัชพงศ์ เอมะสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด คนที่ 2
- นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด คนที่ 3
2.2 จังหวัดอุบลราชธานีประกาศปีงบประมาณ 2560เป็นปีแห่งการซ่อมสร้าง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐาน ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (base line data) ในตัวชี้วัดที่มุ่งเน้น
ข้อสั่ งการ : มอบหมายกลุ่ มงานพัฒ นายุทธศาสตร์ฯ ดาเนิ นการรวบรวมเพื่ อส่ ง
สานักงานจังหวัด ทุกวันที่ 28 ของเดือน
2.2 กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนความหนาวในรอบปีนี้ อยู่ระหว่าง 11-13 C (หนาวที่สุดในรอบ
3 ปี) โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขประชาสัมพันธ์เตือนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
ตนเองในระหว่างฤดูหนาวปีนี้
2.3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดจัดกิจกรรมถวายความอาลัยฯ เวลา 16.00 น. ที่บริเวณ
ทุ่งศรีเมือง
2.4 งานกาชาดประจาปี 2560 จัดกิจกรรมเหมือนเดิม ยกเว้นงานรื่นเริง
2.5 งานจุลกฐิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดไชยมงคล
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (รับรองรายงานการประชุม)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย
3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง รายละเอียดตามเอกสารfile : Present_CFO_Sep30
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
4.1 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

รับรอง
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1-7 พฤศจิกายน 2559 รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิต ณ ศาลากลางประชาคมวารินชาราบ อ.วารินชาราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุ่มงานบริหาร
1. การส่งงบทดลอง
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจาเดือน กันยายน 2559 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง / ส่งงบทดลองไม่ครบ
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ สรุปส่งงบ.xlsx
โซน 1
- แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งครบ
- สสอ. ส่งครบ
โซน 2
- แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต.) ส่งไม่ครบ ตระการพืชผล
- สสอ. ส่งครบ
โซน 3
- แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ สาโรง
- สสอ. ส่งครบ
โซน 4
- แม่ข่าย ส่งครบ
- ลูกข่าย (รพ.สต) ส่งไม่ครบ เดชอุดม
- สสอ. ไม่ส่ง เดชอุดม ทุ่งศรีอุดม น้าขุ่น
1.2 แจ้งผลคะแนนของแม่ข่าย (รพช.) และลูกข่าย (รพ.สต.) รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ คิดคะแนน.xlsx
- รพช. แม่ข่ายที่ได้คะแนนไม่เต็ม 100 มี 2 แห่ง คือ ศรีเมืองใหม่ และทุ่งศรีอุดม
- รพ.สต. ลูกข่ายที่คะแนนไม่เต็ม 50 มี 11 แห่ง คือ เขื่องใน เมือง เหล่าเสือโก้ก ตระการ
พืชผล นาตาล โขงเจียม สาโรง พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ เดชอุดม และนาจะหลวย
ข้อเสนอแนะ
ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังการเงินการคลัง ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหา
สาเหตุว่ายังมีรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ให้มีการควบคุม กากับ อย่างเข้มงวด
2. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจาเดือน
กันยายน 2559 มีผลการประเมินดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ FAI59.xlsx
เดือนกันยายน 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จานวน 1 แห่ง คือ ตาลสุม
เดิมเดือนสิงหาคม 2559 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จานวน 8 แห่ง คือดอนมดแดง
ตาลสุม ศรีเมืองใหม่ สาโรง นาเยีย สว่างวีระวงศ์ เดชอุดม และทุ่งศรีอุดม
2.2. รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจาเดือนกันยายน 2559
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์สถานะการเงิน.xlsx
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลัง ของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ กันยายน
2559 เกี่ยวกับ เงินบารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจาเป็น เพื่อเป็นข้อมูลให้เครือข่ายมีการ
ประเมินการเงินการคลังตนเองในการกากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากข้อมูลเดือนกันยายน 2559 พบว่า กลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียง
ตามลาดับ คือ
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โซน 1 50 พรรษาฯ
-58.09 ล้านบาท
โซน 3 วารินชาราบ
-53.44 ล้านบาท
โซน 4 เดชอุดม
-41.64 ล้านบาท
โซน 3 สาโรง
-12.92 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสารอง เป็นบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ ม่วงสามสิบ และน้าขุ่น
โรงพยาบาลที่มีเจ้าหนี้การค้า มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
120.09 ล้านบาท
โซน 3 วารินชาราบ
95.49 ล้านบาท
โซน 2 50พรรษาฯ
87.32 ล้านบาท
โซน 1 ตระการพืชผล
61.14 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้โรงพยาบาลเฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหา
สาเหตุรายการใดที่ไม่เป็นไปตามแผนตลอดจนควบคุม กากับ อย่างเข้มงวด
2. มีกระบวนการสอบทานข้อมูลประจาเดือนโดยเฉพาะข้อมูลการให้บริการสิทธิต่างๆสอบทานระหว่าง
นักบัญชี กับผู้รับผิดชอบศูนย์รายได้ และโปรแกรม Electronics File เพื่อคุณภาพการรับรู้รายได้ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน
3.การปิดบัญชี ปี 2559
กลุ่มประกันสุขภาพ สป. แจ้งให้ หน่วยบริการ(สสอ.รพศ/รพท/รพช/รพ.สต.)ปิดบัญชี ปี 2559 ให้เสร็จ
ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนีง้ านการเงิน จะนัดประชุมนักบัญชี เพื่อปิดบัญชีและปรับผังบัญชี ปี 2560
กาหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4.เรื่องอื่นๆ
งานการเงินได้เบิกเงินเดือนตกเบิก ณ 1 เมษายน 2559 จ่ายโอนเข้าบัญชีเจ้าตัวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 26
ตุลาคม 2559 หากมีข้าราชการในสังกัด ที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนตกเบิก ให้ติดต่อตรวจสอบข้อมูลได้ที่ งานการเงินฯ
และงานการเจ้าหน้าที่ สนง.สสจ.อบ.
5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1. การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขและแผนฏิบัติการประจาปี 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์
แนวทางการปฏิบัติ...
1.ใช้แบบฟอร์มเดียวกัน
2. งบประมาณการจัดทาแผนเป็นวงเงินที่จัดใน Planfin
3. จัดทาโครงการภายใต้ 4 Excellence 16 แผนงาน48 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข ปี 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ KPI , Templete , ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
3.การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบภารกิจพื้นฐาน สสอ. (Non UC ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ format non
uc_sso_2560
1.ใช้แบบฟอร์มที่กาหนดให้
2. งบประมาณการจัดทาแผนเป็นวงเงินที่จัดให้ สสอ.ละ 300,000 บาท โดยจัดสรรให้ครั้งที่ 1 (ไตรมาสที่ 12) จานวน 150,000 บาท
3. การจัดทาแผนเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ไม่สามารถซื้อครุภัณฑ์ได้,ไม่สามารถปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)
การเสนอโครงการขอรับการอนุมัติ ปี 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ Guide line_project2560.pdf
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4. การบริหารแผนงบลงทุน และงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เพื่อดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไฟล์ report_invest_90%_ubon59
5. รายงานข้อมูลการดาเนินงานชันสูตรพลิกศพติดตามการบันทึกรายงานการตายใน รพ.,รายงานการชันสูตร
พลิกศพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ รายงาน และวิธีบันทึก
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
5.3.1 สถานการณ์โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ รายละเอียดตามไฟล์ : CD 1_Situation.pdf
5.3.2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จาแนกรายอาเภอ ปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ :
cd 2_dhf_ampour.xlsx
5.3.3 หมู่บ้านที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อน เดือนตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ :
cd3_dhf_mooban.xlsx
5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
5.4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกันยายน 2559 ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.968 เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Coverage UC 5909.PPt ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998 เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Coverage UC 5909.xls
5.4.2 สรุป CMI เดือนตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CMI_1059
5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กาหนดการจัดอบรม, ตรวจสุขภาพและถวายความรู้โครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะสังคม โดย
ความร่วมมือของบ้าน วัด และราชการ (บวร.) โดยขอให้ทุกพื้นที่ดาเนินการ ดังนี้
1 ขอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดาเนินการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร แม่ชีและประชาชน ทั่วไป
ในวันดังกล่าวอย่างน้อยชุมชนละ ๓๐ คน พร้อมถ่ายภาพกิจกรรม โดยคณะกรรมการจะติดตาม ผลการ ตรวจตาม
ตารางที่กาหนด
2. ขอให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ลงทะเบียนผู้เข้ารับบริการโดยบันทึกผลการตรวจรายบุคคลตาม
แบบฟอร์ม และสรุปผลการตรวจสุขภาพในภาพรวมของผู้รับบริการ รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : file_adging
5.6 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
5.6.1 ผลการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบาบัดของจังหวัดอุบลราชธานี ปี
2559 จานวนทั้งหมด 6,300 ราย)
แบ่งเป็น...
ระบบสมัครใจ
1. สมัครใจ ในสถานพยาบาล
= 500 ราย
2. ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
= 1,900 ราย
รวม = 2,400 ราย
ระบบบังคับบาบัด
1. แบบไม่ควบคุมตัว
= 2,897 ราย
2. แบบควบคุมตัว(เข้มงวด/ไม่เข้มงวด) = 1,203 ราย
รวม = 4,100 ราย
ระบบต้องโทษ
= 300 ราย
*** รวมทุกระบบ = 6,800 ราย
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5.6.2 การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Original Drugs.pdf
5.6.3 ศูนย์เพื่อคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กาหนดให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม
เป็นศูนย์ เพื่อคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยพิจารณาจากสภาพการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นหลัก
ประกอบด้วย...
1) หัวหน้าศูนย์ ทาหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการ
2) เจ้าหน้าที่คัดกรอง ทาหน้าที่ในการคัดกรองเบื้องต้น
3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
***โดยมีบทบาทภารกิจ ในการจาแนกคัดกรองเบื้องต้น เพื่อประเมินความรุนแรงของการเสพติด ภาวะแทรกซ้อน
ทางกายและจิต และการวินิจฉัยเพื่อส่งต่อผู้เสพติดเข้าบาบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม และจัดเก็บ รวบรวมประวัติ
ผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูแผนและผลการบาบัดฟื้นฟู และข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เข้ารับการ บาบัด ฟื้นฟูอย่าง
เป็นระบบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5.6.4 การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี
5.6.4.1 สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แจ้งเลื่อนกาหนดจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE
NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 18 จากเดิม ในระหว่างวันที่ 16-21
ตุลาคม 2559 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ให้เลื่อนไปจัดในช่วงเดือนมีนาคม 2560 แทน
5.6.4.2 สานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แจ้งเลื่อนการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE 2017 ซึ่งจะมีการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ณ
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ออกไปอย่างไม่มีกาหนด
5.6.5 แผนปฏิบัติงานหน่วยบริการตรวจคัดกรองต้อกระจกเคลื่อนที่ ปี 2560 ประจาเดือนพฤศจิกายน เพื่อดู
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : kanpat_plan.pdf
5.7 กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีวาระการประชุม

5.8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
5.8.1 ด้วย หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้กาหนดออกปฏิบัติงานให้บริการ
ทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกาหนดการออกปฏิบัติงาน ดังนี้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อาเภอสิรินธร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาเภอกุดข้าวปุ้น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนน้ายืน อาเภอน้ายืน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ โดยมีกาหนดจัดประชุมเตรียม
ความพร้อมหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : dent1_agenda.pdf
5.8.2 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนพฤศจิกายน 2559
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ปฏิบัติ งาน ณ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 7 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ฏิบัติงาน ณ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ

10

5.9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. งานทะเบียนใบอนุญาต
กาหนดวันชาระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดาเนินการสถานพยาบาลและร้านยาทุก
ประเภท/สถานที่ผลิตยาจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2560 สาหรับผู้รับอนุญาตฯที่สะดวก สามารถเลือกรับ
บริการได้ ดังนี้
วัน เดือน ปี
สาหรับผู้รับอนุญาตในอาเภอ
สถานที่ให้บริการ
ที่ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559
ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ทุกอาเภอ
เวลา 08.30 – 16.30 น.
และเภสัชสาธารณสุข
(ในวัน และเวลาราชการ)
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เดชอุดม, บุณฑริก, น้ายืน,น้าขุ่น,
ห้องประชุม อสม.ร่วมใจ
นาจะหลวย, ทุ่งศรีอุดมและ
เวลา 09.30 – 12.00น.
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเดชอุดม
นาเยีย
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559
เขื่องใน, ม่วงสามสิบ
ห้องประชุม โรงครัว
เวลา 09.30 – 12.00น.
โรงพยาบาลเขื่องใน
เฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องประชุมสานักงานผู้บังคับบัญชา
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ
อาคารอานวยการ
เวลา 13.30 – 15.00น.
ประสงค์
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
เฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานใน
วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25
ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิ
ท
ธิ
ป
ระสงค์
พฤศจิกายน 2559
ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษา
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เวลา 13.30 – 15.00น.
ชนนีฯ
ห้องประชุมชมรม อสม.
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ตระการพืชผล, โพธิ์ไทร, เขมราฐ,
ศรีเมืองใหม่,กุดข้าวปุ้นและนา สานักงานสาธารณสุขอาเภอตระการ
เวลา 09.30 – 12.00น.
ตาล
พืชผล
ห้องประชุม
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 พิบูลมังสาหาร ,สิรินธร,โขงเจียม,
สานักงานสาธารณสุขอาเภอพิบูลมัง
เวลา 09.30 – 12.00น.
สว่างวีระวงศ์
สาหาร
2. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ
2.1 มาตรการดาเนินการของจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลัง พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559 บังคับใช้
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินสถานประกอบการประจาจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะ
กรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สถานีตารวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาล กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2559 ที่ผ่านมา มติที่ประชุมกาหนดแนวทางและมาตรการดาเนินการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : SPA
2.2 การคัดเลือกรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
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ด้วย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดงานมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และขอให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชุมชน ที่จดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมีคุณสมบัติเหมาะสม จังหวัดละ 1 ราย เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนเขต เข้ารับรางวัลเขตละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย (12 เขต)
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมิ่ง เลขที่ 120 บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 7 ตาบลหนองเมือง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้ารับการตรวจประเมิน อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560
โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิตใน
ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2.3 ประชุมคณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กาหนดจัดประชุมคณะทางานพัฒนาระบบ
คุณภาพงานอาหารปลอดภัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ 116/2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานอาหารปลอดภัยแบบ
บูรณาการร่วมกันของกลุ่มงานภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนบูรณาการอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2.4 ประชุมคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัด
อุบลราชธานี ตามคาสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 5049/2558 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานตลอดห่วงโซ่อาหารในระดับจังหวัด ในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
2.5 ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กาหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
2.6 ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระดับอาเภอ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กาหนดจัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ระดับอาเภอ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3.งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
3.1 สรุปรายงานการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ :
Guide line_Perchase Drugs.pdf
3.2 ขอให้ทุกโรงพยาบาลที่ยังไม่ส่งรายงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุทันตกรรม และวัสดุเอกซเรย์) ผ่านระบบ Online กระทรวงสาธารณสุข ให้
ดาเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้
- รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและการจัดซื้อร่วมรายไตรมาส ทุกสิ้นไตรมาส
ตาม link ต่อไปนี้ http://phdb.moph.go.th/hssd1/
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User name ;
ตามที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละรพ. ส่งเรื่องขอรหัส
Pasword ;
- รายงานการดาเนินการตามเกณฑ์จริยธรรม ฯ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559
ผ่านระบบรายงานเฉพาะกิจ สานักบริหารการสาธารณสุข ตาม url : http://goo.gl/McYRtP
User name ; รหัสหน่วยงาน 5 หลัก
Pasword ; ethics ตามด้วยรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
- รายงานสรุปผลการจัดทาและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างยาและ วมย. ปีงบประมาณ 2560
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ผ่านระบบรายงานเฉพาะกิจ สานักบริหารการสาธารณสุข ตาม link ต่อไปนี้ http://goo.gl/nqKfHu
User name ; รหัสหน่วยงาน 5 หลัก
Pasword ; plan ตามด้วยรหัสหน่วยงาน 5 หลัก
5.10 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

5.11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ไม่มีวาระการประชุม

5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ไม่มีวาระการประชุม

5.13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ไม่มีวาระการประชุม
การขับเคลื่อนการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม PA ปี 2559 เดือน พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไฟล์ : ENV60
1.1 โรงพยาบาล รพ.สต. ประเมินตนเองตามโครงการ Green & Clean Hospital ก่อน 15 พฤศจิกายน
2559 เพื่อประเมินสถานการณ์
1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาตามโครงการ Green & Clean Hospital
1.3 ประสานเทศบาลเพื่อสมัครขอรับการประเมิน EHA และประเมินตนเอง
5.14 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ไม่มีวาระการประชุม

5.15 กลุ่มงานนิติการ

ไม่มีวาระการประชุม

5.16 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ

ไม่มีวาระการประชุม

5.17 กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักสาธารณสุขอาเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
- กฐินพระราชทาน 13 พฤศจิกายน 2559
- กิจกรรมทาความดีเพื่อพ่อในอาเภอเดชอุดม ได้แก่ การผ่าตัด Cartaract, การผ่าตัดเปลี่ยนเข่า, จัดทาขา
เทียม
- เชิญกลุ่ม ผอ.รพช.ประชุมพร้อมกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม กวป.ในวันนี้
ข้อสั่งการ: ครั้งต่อไปให้ยกวาระของ รพท. มาก่อน รพช.
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6.2 สาธารณสุขอาเภอ
- กิจกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิไม้ในตับพื้นที่ อ.โพธิ์ไทร ยังไม่ได้รับยา
- การกาหนดตาแหน่งชานาญการพิเศษใน รพ.สต จานวน 35 คน
- จัดทาโครงการจากกลุ่มสาธารณสุขอาเภอจานวน 8 โครงการ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไม่มีวาระการประชุม
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

