สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10/2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ดนัย เจียรกูล รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นายประสพ สารสมัคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายลาพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่
7 อุบลราชธานี
7. นางกาญจนาพันธ์ สมหอม
แทนผู้อานวยการป้องกันควบคุมโรคที่7 อุบลราชธานี
8. นายพรชัย บัวสุวรรณ แทนผู้อานวยการ สานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 10
9. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
10. นางสิริพร วงศ์ตรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
11. นางนภาพร จันทนบ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
12. ภญ.กาญจนา มหาพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
13. นายประทีป บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
14. นางราไพ สุวนาม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
15. นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
16. นางสุภาภรณ์ อุตมัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
17. นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
18. นางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
19. นายปรีชา ทองมูล หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยฯ
20. นายวิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
21. นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
22. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ
23. นพ.สุเมธ นิยกิจ แทนผู้อานวยการโรงพยาบาล
50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

24. นางอัจฉรา แช่มช้อย แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
25. นพ.ธวัติ บุญไทย ผู้อานวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
26. พญ.ณัฐิกา วรรณแก้ว ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
27. นพ.อุดม โบจรัส ผู้อานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
28. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
29. นพ.ลิต แสงแก้ว ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
30. นพ.ศุภฤกษ์ ศรีคา ผู้อานวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
31. นพ.วีระชน ทวีศักดิ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
32. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
33. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
34. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสาโรง
35. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผู้อานวยการโรงพยาบาลวารินชาราบ
36. นพ.สยาม ประสานพิมพ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
37. นพ.ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
ผู้อานวยการ รพร.เดชอุดม
38. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้ายืน
39. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
40. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้าขุ่น
41. นพ.สุเมธ นิยกิจ รองผู้อานวยการ รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
42. นายอดุลย์ วรรณชาติ สาธารณสุขอาเภอเมืองอุบลราชธานี
43. นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาเภอดอนมดแดง
44. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
45. นายศิวาภรณ์ เงินราง สาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล
46. นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
47. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
48. นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอาเภอกุดข้าวปุ้น
49. นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
50. นายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอาเภอนาตาล
51. นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
52. นายประวิทย์ พันธ์จูม สาธารณสุขอาเภอสาโรง
53. นายทนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุขอาเภอพิบูลมังสาหาร
54. นายมัธยม สุพัฒน์ สาธารณสุขอาเภอสิรินธร
55. นายวินัย แก้วพรหม สาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
56. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม

57. นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอาเภอน้ายืน
58. นายสมบัติ มูลศรี สาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น
59. นายชนะ หอมจันทร์ ผช.สาธารณสุขอาเภอเขื่องใน
60. นางพรทิพย์ สมวัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
61. นางพัชรา เดชาวัตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
62. นายสรพงษ์ ขลุ่ยเงิน ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
63. นายสันติ ศรัทธาพันธ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
64. นายอานันท์ สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
65. นายสันติ ฝักทอง นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
66. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
67. นางอรทัย มุสิกา นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
68. นายคมกริช พิมพกัน นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลวารินชาราบ
69. นายณัทกร วิทิตถิรานันท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
70. นางชุติมันต์ อินญาพงษ์ จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน รพ.สว่างวีระวงศ์
71. นายจารัส พรมบุญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
72. นายธนศักดิ์ ธงศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสาโรง
73. นายสากล สีทากุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอนาเยีย
74. นายสุทัศน์ สีทน ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
75. นายวรายุธ เลิศแล้ว นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
76. นายเอกพจน์ อินโสม จพ.สาธารณสุขชานาญงาน รพ.สิรินธร
77. นายไชยา พรหมเกษ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเมืองอุบลราชธานี
78. นายสุวิทย์ชัย ทองกูล ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
79. นายจิตร มั่งมี ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอน้ายืน
80. นายทวีศักดิ์ แพทย์เพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
81. นางดารณี เผ่าผา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางรสสุคนธ์ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางปภัสพร พันธ์พินิจ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นายประพนธ์ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ

90. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางพัชราภรณ์ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางเนติภรณ์ สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางจุฬาพร คารัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นางจิรวัฒน์ สุสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางเพ็ญศรี สมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นายเอกชัย จรูญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. ภญ.ฑิฆัมพร พันธ์พินิจ เภสัชกรชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางกุลชาธนันท์ พลินรัชต์ธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นายสนธยา การะเกษ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
106. นางสาวรุ่งรัตน์ พละไกร พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
107. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
108. นางสาวมะลิวรรณ มานะ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
109. นส.วีระสุดา สวัสดี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
110. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชานักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
111. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
112. นายพรทวี สุวรรณพรม ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
สสอ.ตาลสุม
113. นายอังกูร แก่นกุล นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
114. นางวิลาวัลย์ หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
115. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุขชานาญงาน สสอ.เขื่องใน
116. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
117. นางสาวรัชนี สว่างเนตร นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ตาลสุม
118. นายวิระ พวงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
119. นายสมภพ จันทร์เกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
120. นายสุพล การกล้า พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.ตระการพืชผล
121. นางบุษบา การกล้า พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.ตระการพืชผล
122. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

นางพัชรี อมรสิน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.นาตาล
นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
นางสาวรัตชพร กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.นาเยีย
นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม่
นายพงศ์ภณ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม่
นางสาวแพรพิลาส ผ่องแผ้วนักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดข้าวปุ้น
นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดข้าวปุ้น
นางลาใย บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.กุดข้าวปุ้น
นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ไทร
นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.วารินชาราบ
นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วารินชาราบ
นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย
นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สาโรง
นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.สาโรง
นายชานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.สิรินธร
นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม
นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข รพ.โขงเจียม
นายวิษณุ จารูญพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.พิบูลมังสาหาร
นางบรรจง สร้อยคา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.ศรีไค อ.วารินชาราบ
นางณัฐภัสสร วงศาสุข ผอ.รพ.สต.เพียเภ้า รพ.สต.เพียเภ้า อ.วารินชาราบ
นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ายืน
นายวีระศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.ทุ่งศรีอุดม
นายพิทักษ์ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.น้ายืน
นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้าขุ่น
นางพีรดาพัฒน์ พงษ์สร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.ดอนมดแดง
นางเนตรนภิส พันธ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.ม่วงสามสิบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
๑. แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขอให้รักษาคุณงามความดีไว้ตลอดไป
๒. แจ้งนโยบาย คสช.ในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยกาหนดไตรมาส1 ต้องเบิกจ่าย

ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 ผลงานจังหวัดอุบลฯ ร้อยละ 1.35 ขอให้พื้นที่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบค่าเสื่อม
ร้อยละ 80 (ระดับอาเภอ) ร้อยละ 20 ระดับเขต ขอให้เร่งดาเนินการจัดทาแผนเสนอขึ้นมาตามลาดับ ซึ่งค่าเสื่อมจะ
สรุปผลภายใน 3 ธันวาคม 2557
ในการนี้แผนคาของบประมาณ 2559 สามารถปรับเปลี่ยนได้ และสอดคล้องกับ
Service plan ใน
ปีงบประมาณ 2558 นี้ทุกเครือข่ายต้องทราบภาพรวมงบประมาณที่ต้องได้รับทั้งปี
3. กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2557 มีกิจกรรมที่ต้องดาเนินการร่วมกับระดับจังหวัด 3 ภารกิจ
3.1 ทาบุญตักบาตร
3.2 พิธีถวายราชสดุดี
3.3 จุดเทียนชัยถวายพระพร
4.
กิจกรรมวันที่ 8 ธันวาคม 2557 งานราตรีสโมสร ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(รับรองรายงานการประชุม)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๗
ประชุมการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตระดับเขต 10
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ขอให้เร่งดาเนินการ ติดตามการฉีดวัคซีน

dT ให้แล้วเสร็จภายในธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๕.๑ กลุ่มงานบริหาร
1.การส่งงบทดลอง
1.1 ติดตามการส่งงบทดลองประจาเดือน กันยายน 2557 หน่วยงานส่งครบทุกแห่ง
1.2 การปิดบัญชี
ขอให้เครือข่ายดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน โดยเฉพาะเงินในส่วนของลูกข่ายที่ยังไม่
ดาเนินการจ่าย/โอน ประจาปี งบประมาณ 2557 ขอให้ตรวจสอบและเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
1.3 การบัญชีปีงบประมาณ 2558

เดือนตุลาคม 2557 ลูกข่ายขอให้โหลดโปรแกรม
GL58 และขอให้ดาเนินการบันทึกบัญชีตามปกติ ส่วนการ
ส่งงบทดลองประจาเดือนของแม่ข่าย / ลูกข่าย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อระบบเปิดให้ดาเนินการ
2. การเฝ้าระวังการเงินการคลัง
2.1. แจ้งผลการเฝ้าระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ์ FAI 7 ระดับ ประจาเดือน กันยายน
2557 มีผลการประเมินดังนี้
1. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จานวน 3 แห่ง คือ
-โซน 2 ศรีเมืองใหม่
-โซน 3 วารินชาราบ
-โซน 4 เดชอุดม
2. โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยง
ระดับ 6 คือ เขื่องใน
ระดับ 5 คือ ทุ่งศรีอุดม
ระดับ 4 คือ ม่วงสามสิบ 50พรรษาฯ ตาลสุม ตระการพืชผล โขงเจียม สาโรง
พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ และ น้ายืน
ข้อเสนอแนะ
1.เฝ้าระวังระวังการเงินการคลัง วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อหาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตาม
แผนบ้าง โดยเฉพาะด้านรายได้ ต้องวิเคราะห์ว่าจานวนเงินที่ได้รับจริงสอดคล้องกับผลงานการให้บริการหรือไม่ ด้าน
รายจ่าย ควบคุม กากับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง อย่างเข้มงวด
2.วางแผนบริหารหนี้สินอย่างเหมาะสม แยกหนี้เก่า หนี้ใหม่ มีระบบสอบทานหนี้รายตัวให้เป็นปัจจุบัน มี
การสอบทานความมีอยู่จริงของหนี้สินระหว่างเอกสารการก่อหนี้ กับทะเบียนคุมเจ้าหนี้ กับบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้
แต่ละประเภท และรายงานให้ ผอก.รพ.รับทราบ
3.เครือข่ายดาเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างแม่ข่าย และลูกข่าย ยืนยันยอด
ระหว่างทะเบียนคุมเงินเครือข่าย กับบัญชีแยกประเภท และบัญชีเงินฝากธนาคารรอจัดสรรอย่างสม่าเสมอ
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจาเดือนกันยายน2557
แจ้งสถานการณ์ การเงินการคลังของเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2556 เปรียบเทียบกับ สิงหาคม 2557
เกี่ยวกับเงินบารุงคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า ทุนสารองสุทธิ ค่าใช้จ่ายจาเป็น เพื่อให้เครือข่ายประเมินสถานการณ์
การเงินการคลังตนเอง ตลอดจนกากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
ข้อมูลเดือนกันยายน 2557 พบว่ากลุ่มโรงพยาบาลที่มีทุนสารอง เป็นลบ มากที่สุดเรียงตามลาดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
- 30.77 ล้านบาท
โซน 3 วารินชาราบ
- 29.02 ล้านบาท

โซน 1 50พรรษาฯ
- 22.63 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
- 18.80 ล้านบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสารอง เป็นบวก คือ เขื่องใน บุณฑริก น้าขุ่น นาตาล
โรงพยาบาลทีม่ ีเจ้าหนี้การค้า มากทีส่ ุดเรียงตามลาดับ คือ
โซน 4 เดชอุดม
99.42 ล้านบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
61.58 ล้านบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
60.16 ล้านบาท
โซน 3 วารินชาราบ
51.68 ล้านบาท
ข้อเสนอแนะ
1. เงินงบลงทุน(ค่าเสื่อมฯ)ขอให้ตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบเทียบกับทะเบียนคุมงบลงทุนกับ
บัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์(งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุนคงเหลือ ขอให้ท่านเร่ง
ดาเนินการตามระเบียบพัสดุและใช้จ่ายเงินตามแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ ตามห้วงเวลาต่อไป ห้ามนางบลงทุนค่า
เสื่อมไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายดาเนินการโดยเด็ดขาดหากมีเงินเหลือจ่ายงบลงทุนและต้องการเปลี่ยนแปลงรายการให้
เสนอขออนุมัติต่อ นพ.สสจ.ก่อนดาเนินการ
2. ทุกโรงพยาบาล กากับ การบริหารการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลัง ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการวางแผนแก้ไขปัญหา
3. กาชับการส่งรายงาน 407 ประจาสัปดาห์ เพื่อติดตาม ควบคุม กากับ สถานะเงินบารุงโรงพยาบาล
ตรวจสอบข้อมูลก่อนนาส่ง เพื่อความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ให้ใช้ข้อมูลงบการเงินเป็นหลัก มีผู้ตรวจสอบ รับรอง
ข้อมูลก่อนส่ง
4. ทุกโรงพยาบาล กากับ ควบคุม การรับรู้รายได้ การรับรู้เงินโอนธนาคาร การตรวจสอบแหล่งที่มาของ
เงินโอน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินส่งให้ส่วนเกี่ยวข้อง และบันทึกบัญชีรับรู้อย่างสม่าเสมอ
๕.๒ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แนวทางการดาเนินงานDHS ระดับเขต ปี ๒๕๕๘ รายละเอียดตามเอกสาร DHS 58
๕.๓ กลุ่มงานควบคุมโรค
1. ผลการรณรงค์ฉีดวัคซีน dT ในประชาชนกลุ่ม 20 - 50 ปี รายละเอียดตามเอกสาร vaccine dt
2. ผลการประกวดผลงานด้านระบาดวิทยา ปี 2557 รายละเอียดตามเอกสาร No.2 epidemiology
3. สถานการณ์โรคติดต่อ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสาร No.3 Situation CD.pptx

๕.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ตุลาคม ๒๕๕๗
ข้อมูล สปสช. ร้อยละ
99.86
ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ
99.86
๒. ข้อมูลบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ จาแนกราย รพ./อาเภอ และรายเดือน รายละเอียดตามเอกสาร
ไฟล์ file_prakan
๓. หน่วยบริการที่ยังค้างตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ Prasri
๔.
หน่วยบริการที่ยังค้างตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี file_prakan
๕.๕ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
1. การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี กาหนดจัดชิงชนะเลิศ

ระดับจังหวัด ใน

วันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และงาน Sport Day มีการประกวดขบวน
พาเหรด, แข่งขันการเต้นแอโรบิกและกองเชียร์ ประเภทกีฬาที่แข่งขันและรายละเอียดการประกวดจะแจ้งผู้
ประสานแต่ละโซน สาหรับงาน Sport night สถานที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
2. ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมแข่งขันฟุตบอลสิงห์เหนือเสือใต้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 หลังการ
แข่งขันแอโรบิก โดยขอความร่วมมือผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเมือง เป็นผู้จัดการทีมสิงห์เหนือ และผู้ช่วยสาธารณสุข
อาเภอวารินชาราบ เป็นผู้จัดการทีมเสือใต้
3. แจ้งแผนออกประเมินรับรองตาบลนมแม่และศูนย์เด็กเล็ก ระดับเขต วันที่ 12 มกราคม 2558
o เช้า รพ.สต.กุดชมพู ต.กุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร
o บ่าย รพ.สต.ศรีไค ต.ศรีไค อ.วารินชาราบ
๕.๖ กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
แนวทางการดาเนินงานศูนย์พึ่งได้ ปี ๒๕๕๘
๑. บริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายการดาเนินงานศูนย์พึ่งได้ระดับอาเภอ
๒. พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ การคัดกรอง การช่วยเหลือเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ประสบปัญหาในพื้นที่
๓. การนาเข้าข้อมูลในระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทารุนแรง ที่เข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้ และระบบ
รายงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC Application) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สรุปรายงานสถานการณ์การให้บริการดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทารุนแรง
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2557

สถานการณ์ จานวนการเข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ในโรงพยาบาล รวม 704 ราย
เด็ก จานวน 366 ราย
สตรี จานวน 338 ราย

เพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ 0.81 ( จานวน 369 ราย )
เพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ 71.00 ( จานวน 240 ราย )

ได้รับการส่งต่อไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 28 ราย
สรุป การนาเข้าข้อมูลในระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทารุนแรง ที่เข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้ ปี 2557 จังหวัด
อุบลราชธานี
แหล่งข้อมูล
จานวน (ราย)
แบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทาถูกกระทารุนแรง ที่เข้ารับบริการใน
704
ศูนย์พึ่งได้
การรายงานในระบบฐานข้อมูลเด็กและสตรีที่ถูกกระทาถูกกระทารุนแรง
0
ที่เข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้ (โปรแกรม OSCC)
๕.๗ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. งานทะเบียนใบอนุญาต
1.1 กาหนดวันชาระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดาเนินการสถานพยาบาล และ
ร้านยาทุกประเภท/สถานที่ผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2558 ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ
1.2 กาหนดวันจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2557 ณ
ห้องประชุมเขตบริการสุขภาพที่ 10 เวลา 13.30 – 16.30 น.
2 งานอาหารปลอดภัย (Food Safety)
2.1 ผลการเก็บตัวอย่างหมูปิ้งนมสด ที่มีจาหน่ายในเขตพื้นที่อาเภอเมือง เพื่อนามาตรวจวิเคราะห์หาสาร
บอแรกซ์ ซึ่งดาเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 โดยเก็บหมูปิ้งนมสด ณ สถานที่จาหน่าย
จานวนทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง (เก็บจากแหล่งจาหน่าย 12 แห่ง) พบว่า ปลอดภัยจากสารบอแรกซ์ทุกตัวอย่าง และพบ
สถานที่ผลิตในจังหวัดอุบลฯ จานวน 1 แห่ง ขณะนี้ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างดาเนินการจัดเตรียมเอกสารและ
สถานที่ เพื่อประกอบการยื่นคาขออนุญาตผลิตอาหาร

2.2 กาหนดการตรวจเฝ้าระวังอาหาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่
8 ธ.ค. 57

เวลา
13.00 – 16.30 น.

17 – 18 ธ.ค. 57

09.00 – 16.30 น.

19 ธ.ค. ๕๗

08.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.30 น.

17.00 – 19.00 น.
24 – 26 ธ.ค. 57

09.00 – 16.30 น.

28 ธ.ค. 57

09.00 – 14.30 น.
15.00 – 18.00 น.

18.00 น.

กิจกรรม
ตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ในเขตอาเภอเมือง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
ตรวจประเมินสถานที่ผลิต (GMP) และตรวจบอแรกซ์ใน
หมูยอ ณ สถานที่ผลิต ในอาเภอเมืองและอาเภอวาริน
ชาราบ
ตรวจวิเคราะห์ฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง ณ สถานที่
จาหน่าย ในอาเภอวารินชาราบ (ตลาดสดเทศบาลเมืองวา
รินชาราบ, ห้องเย็นมหาชัย, อุดมสุข และตลาดวารินเจริญ
ศรี)
ตรวจวิเคราะห์ฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง ณ สถานที่
จาหน่าย ในอาเภอเมือง (ไลล่าฟาร์ม และตลาดสด
เทศบาล 5)
ตรวจวิเคราะห์ฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง ณ สถานที่
จาหน่าย ในอาเภอเมือง (ริมอ่างเก็บน้าห้วยวังนอง)
ตรวจสารบอแรกซ์ในเนื้อหมู ณ สถานที่จาหน่าย (เขียง
สะอาด)ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ในอาเภอเมือง
ตรวจกระเช้าและชุดไทยธรรม ณ สถานที่จาหน่าย
ในอาเภอเมือง
ตรวจสอบฉลาก และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนใน
อาหาร ที่จาหน่ายในแผงลอย บริเวณงานปีใหม่และงาน
กาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2557 (บริเวณหน้า
ศาลากลางหลังเก่า อาเภอเมือง)
ร่วมพิธีเปิดงานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปี 2557 (บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อาเภอ
เมือง)

3.งานแพทย์แผนไทย
3.๑. ขอเชิญแพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เข้าร่วมอบรมทางไกล
"ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุข ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ" (Teleconference) ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗
โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด ๒ วัน คือ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
หัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
รายละเอียดตามเอกสาร Agenda_Conference
3.๒. สรุปการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาให้มีคลินิกแพทย์แผนไทยที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ
รายละเอียดตามเอกสารSummary_OPD
๒
.๑ รพ.ที่ยังไม่ส่งโครงการ คือ รพ.เหล่าเสือโก้ก และ รพ.สาโรง
๒
.๒ รพ.ที่ยังไม่ส่งหลักฐานขอเบิกเงินโครงการ คือ รพ.ตาลสุม ,รพ.นาตาล ,รพ.สิรินธร ,รพ.นาเยีย ,
รพ
.ทุ่งศรีอุดม
๕.๘ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่มีวาระการประชุม
๕.๙ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
จังหวัดอุบลราชธานีจึงเชิญชวนข้าราชการทุกฝ่าย พลเรือน ตารวจ ทหาร และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
อุบลราชธานี ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล โดยกาหนดจัด
งาน “สโมสรสันนิบาต” ขึ้นในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีและขอความร่วมมือหน่วยงานทุกกระทรวงในจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งให้
ข้าราชการระดับชานาญการพิเศษ หรือเทียบเท่าขึ้นไปร่วมงาน “สโมสรสันนิบาต” การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และร่วมขับร้องเพลงหมู่พระราชนิพนธ์ กระทรวงละ ๑ เพลง
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะเป็นผู้ประสานงานในหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้
๑. เรียนเชิญท่านและข้าราชการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไปในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมงาน
“สโมสรสันนิบาต” ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

๒. เรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี / รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานีทุกท่าน /ผู้อานวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง / ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี / ประธานกลุ่มผู้อานวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี / ประธานกลุ่มสาธารณสุขอาเภอจังหวัด

อุบลราชธานี ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยมีนักศึกษาพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพ
สิทธิประสงค์ได้ช่วยขับร้องหมู่ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชื่อเพลง “รัก” เนื้อเพลงตามเอกสาร ไฟล์ song
๕.๑๐ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
แจ้งให้ข้าราชการบรรจุใหม่ คาสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ ๔๕๔๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
โควตาจังหวัดอุบลราชธานี จานวน ๒๗ คน ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าอบรมปฐมนิเทศหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่
ดี” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.นครนายก และโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ดูรายละเอียดและส่งเอกสารการสมัครเข้าอบรมพร้อมจองที่
พัก ที่ www.cpha.ac.th/
๕.๑๑ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๑. กรมอนามัย โดยสานักทันตสาธารณสุขและศูนย์อนามัยที่ ๗ กาหนดจัดการอบรมนักจัดการปัญหา
สุขภาพช่องปากระดับอาเภอ ในระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงแรมอารยา รีสอร์ทโขงเจียม
ริเวอร์ไซด์ ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ทันตแพทย์อาเภอละ ๑ คน รายชื่อตามเอกสาร ไฟล์ CUP Management
๒. จังหวัดอุบลราชธานี กาหนดจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการส่งมอบของขวัญปีใหม่ ปี ๒๕๕๘ ภายใต้
โครงการรากฟันเทียมและฟันเทียมพระราชทาน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนม , โรงพยาบาลทั่วไป , โรงพยาบาลศูนย์ , สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ และผู้สูงอายุอาเภอละ ๑๐ คน รายละเอียดตามเอกสาร File Agenda Impant
๓. กาหนดการประชุมงานทันตสาธารณสุข ประจาเดือนธันวาคม ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง
ประชุม ๒ ชั้น ๓ สานักงานาสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าฝ่ายทันต
สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนม , โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลศูนย์ , สานักงานสาธารณสุขอาเภอ รายละเอียด
ตามเอกสารไฟล์ Agenda dent
แผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม
แผนออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
- วันที่
11 ธันวาคม 2557 บ้านนาเลิน หมู่ที่ 1 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่
- วันที่
18 ธันวาคม 2557 บ้านบ๋าหอย หมู่ที่ 9 ต.ถ้าแข้ อ.ตระการพืชผล

๕.๑2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดทาโครงการครอบครัวอบอุ่น
ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงโทษ พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบนาไปสู่
การป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ ไม่ให้เพิ่มขึ้น และจากการดาเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการณรณรงค์
งดดื่มสุรา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้หัวข้อ “งดเหล้า ครบพรรษา ” มีการรวบรวมรายชื่อครอบครัวอบอุ่น
ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ต้นแบบ จานวน 354 ครอบครัว และ บุคคลต้นแบบ งดเหล้า ครบพรรษา จานวน 354 คน
ได้จัดทาใบประกาศเชิดชูเกียรติครอบครัวอบอุ่นปลอดเหล้าปลอดบุหรี่และบุคคลต้นแบบ งดเหล้าครบพรรษา โดย
ให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอเป็นตัวแทนรับมอบ ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อาเภอ
สนง.สสจ.
เมือง
ม่วงสามสิบ
เขื่องใน
ตาลสุม
ดอนมดแดง
เหล่าเสือโก๊ก
กุดข้าวปุ้น
ตระการพืชผล
เขมราฐ
นาตาล
โพธิ์ไทร
น้าขุ่น

จานวน
ครอบครัว
3
16
11
11
10
8
10
8
10
12
39
12
11
รวมทั้งสิ้น

๕.๑3 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ไม่มีวาระการประชุม
๕.๑๕ กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
ไม่มีวาระการประชุม

ลาดับ

อาเภอ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
354 คน

ศรีเมืองใหม่
วารินชาราบ
นาเยีย
สว่างวีระวงศ์
พิบูลมังสาหาร
โขงเจียม
สิรินธร
สาโรง
เดชอุดม
บุณฑริก
ทุ่งศรีอุดม
นาจะหลวย
น้ายืน

จานวน
ครอบครัว
10
10
10
21
16
10
10
20
11
15
12
11
37

๕.๑๖ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพภาคประชาชน (สสม.)
ไม่มีวาระการประชุม
๕.๑๗ งานบริการสุขภาพ
ไม่มีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
6.1 สาธารณสุขอาเภอ
ไม่มีวาระการประชุม
6.2 โรงพยาบาล
ไม่มีวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
๗.๑ การยกระดับ รพช.ในเขต ๑๐
นพ.อุดม: แนวโน้มการปรับยกระดับ ๓ โรงพยาบาล ได้แก่ กันทรลักษณ์ เลิงนกทา ตระการพืชผล เป็นอย่างไร
ข้อสั่งการ: ขอให้เตรียมข้อมูล เรื่องบุคลากร อัตราครองเตียง ประชากร UC หากมีการปรับยกระดับ
๗.๒ งานกาชาดประจาปี ๒๕๕๘
เปิดงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

