สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11/2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.จิณณพิภัทร ชูปญญา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชลิต ทองประยูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
3. นพ.ปราโมทย ศรีสําอาง
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
4. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นพ.เศวต ศรีศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
8. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
9. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
10. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
11. นพ.ณัฐิกา วรรณแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
12. นพ.ชานนท พันธนิกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
13. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
14. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
15. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
16. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
17. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
18. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
19. นพ.วรุฒม เกตุศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
20. นพ.สยาม ประสานพิมพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ
21. นพ.ลิต แสงแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
22. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
23. นพ.ชัยวัฒน ดาราสิชฌ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
24. นพ.คงทัช สิงขรานันต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
25. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน
รองผูอํานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
26. นพ.สุเมธ นิยกิจ
27. นางสุชญา ลีหะวงษ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่10 อุบลราชธานี
28. นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุงโรจน
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
29. นายอนันต พิลาภ
สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
30. นางสาวกาญจนา มหาพล
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
31. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
32. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
33. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
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34. นางหรรษา ชื่นชูผล
35. นางรําไพ สุวนาม
36. นางสาวอลิษา สุพรรณ
37. ดร.วิโรจน เซมรัมย
38. นายระวี แววศรี
39. นางสุภาภรณ อุตมัง
40. นายวิชิต พุมจันทร
41. นายบดินทร บุญขันธ
42. นายอดุลย วรรณชาติ
43. นายสมัย พูลทอง
44. นายยุรวัฒ ทองผา
45. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
46. นายธนายุทธ ศรไชย
47. นางศิวาพร เงินราง
48. นายณรงค แผลงศร
49. นายสัมพันธ กุลพร
50. นายไพรัช จันทพันธ
51. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ
52. นายวานิช สายยืน
53. นายไพรัช จันทพันธ
54. นายธานินทร ไชยานุกูล
55. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
56. นายวินัย แกวพรหม
57. นายสุทิน กมลฤกษ
58. นายมัธยม สุพัฒน
59. นายอุทัย นิปจการสุนทร
60. นายชูวิทย ธานี
61. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
62. นายพีระพล เดชบุญ
63. นายสมบัติ มูลศรี
64. นายชวน จันทรเลื่อน
65. นายบัณฑิต สรอยคํา
66. นายอุทัย โมกขทิพย
67. นายไชยา พรหมเกตุ
68. นายชนะ หอมจันทร
69. นายเสถียร ปวงสุข
70. นายวรวิทย สอดศรี
71. นายประยงค สุดสุข
72. นายธนศักดิ์ ธงศรี
73. นายอลงกต ตังคะวานิช

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
หัวหนากลุมงานนิติกร
หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลฯ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
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74. นายธีระยุทธ เผากัณหา
ผู ช ว ยสาธารณสุ ข อํ า เภอสว า งวี ร ะ
วงศ
75. นางดารณี เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นายปญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
77. นายประวิทยศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
78. นายรังสรรค ศรีลวน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
79. นางศิริวรรณอินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
80. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
81. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
82. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางพรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
84. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
85. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางปภัสพร พันธจูม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
87. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
88. นางสาวภูริดา พลศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
90. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
91. นางพัชราภรณศิริคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
92. นางเนติภรณ สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
ฯ
94. นางจุฬาพร คํารัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางจิรวัฒน สุสิงห
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางสาววรุณรัตน ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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99. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ
100. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ฯ
101. นางกุลชาธนันทพลินรัชตธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ฯ
102. นางวิชชุดา สืบสาย
เภสัชกรชํานาญการ
ฯ
103. นายพิทักษ ทองทวน
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ฯ
104. นางพัชรา เดชาวัตร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โกก
105. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สุม
106. นายสุระ เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ฯ
107. นายกิตติพงษ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สามสิบ
108. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
สุม
109. นางสาวพัชรี ชวงชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
สุม
110. นางเกตุศิรินทร ฉิมพลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ใน
111. จ.ส.อ จักรพันธเนวลา จพ.ธุรการชํานาญงาน
แดง
112. นางสาวสุภาภรณ พุฒผา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พืชผล
113. นางจินตนา พงษพิละ นักจัดการงานทั่วไป
ใหม
114. นางศิริกัลย มะลัยทอง จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน
ขาวปุน
115. นายอานันท สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เขมราฐ
116. นางศิวะพรรณ ญาณะพันธนักจัดการงานทั่วไป
ตาล
117. นายคมกริชพิมพะกัน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ราบ
118. นายจําลอง ผองจิต
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
สําโรง

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบล
โรงพยาบาล๕๐ พรรษา
โรงพยาบาลเหลาเสือ
โรงพยาบาลตาล
โรงพยาบาล๕๐ พรรษา
สสอ.มวง
โรงพยาบาลตาล
สสอ.ตาล
สสอ.เขื่อง
โรงพยาบาลดอนมด
โรงพยาบาลตระการ
โรงพยาบาลศรีเมือง
โรงพยาบาลกุด
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนา
โรงพยาบาลวารินชํา
โรงพยาบาล
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119. นางชุติมันตสูนนานนทจพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน
เยีย
120. นายปรีดา จําปาเทศ นักจัดการงานทั่วไป
หลวย
121. นายพลังยุทธ เลิศแลว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ธร
122. นางพิชญสุดากานต รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป
ยืน
123. นางจิระนันทร นาคํา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
อุดม
124. นางสุพัตราอุทธานักวิชาการการเงินและบัญชี
ขุน
125. นายอังกูร แกนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อุบลราชธานี
126. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
จพ.สาธารณสุขอาวุโส
ใน
127. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
สุม
128. นายวิระ พวงจันทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ไทร
129. นายสมภพ จันทรเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ตาล
130. นายนิติชัยทุมนันท
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พืชผล
131. นางบุษบา การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พืชผล
132. นางสาวจิรภัสษร สุระมุลนักวิชาการสาธารณสุข
เขมราฐ
133. นางพัชรี อมรสินพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ตาล
134. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
ตาล
135. นางสาวรัตชพร กาละปตรนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เยีย
136. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
ใหม
137. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ใหม
138. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
ขาวปุน

โรงพยาบาลนา
โรงพยาบาลนาจะ
โรงพยาบาลสิริน
โรงพยาบาลน้ํา
โรงพยาบาลทุงศรี
โรงพยาบาลน้ํา
สสอ.เมือง
สสอ.เขื่อง
รพ.ตาล
สสอ.โพธิ์
รพ.นา
รพ.ตระการ
รพ.ตระการ
รพ.
รพ.นา
สสอ.นา
สสอ.นา
รพ.ศรีเมือง
สสอ.ศรีเมือง
รพ.กุด
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ขุน

139. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ขาวปุน
140. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
ไทร
141. นส.ธิดารัตน รวมธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
ราบ
142. นางดวงจิตร กอมะณี
นักวิชาการสาธารณสุข
เยีย
143. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
สําโรง
144. นายจิรศักดิ์ รักษมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สําโรง
145. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ธร
146. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุข
เจียม
147. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการพัสดุ
เจียม
148. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ยืน
149. นายพิทักษ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ยืน
150. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข

รพ.กุด
รพ.โพธิ์
รพ.วารินชํา
สสอ.นา
สสอ.
รพ.
สสอ.สิริน
สสอ.โขง
รพ.โขง
สสอ.น้ํา
รพ.น้ํา
สส อ. น้ํ า

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1. สํานักงานจังหวัดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ป 2560
ขอสั่งการ : ขอให สสอ.ทุกแหงเรงรัดการเบิกจายงบ Non UC
2. นโยบายนายกรัฐมนตรีออกกําลังกายทุกวันพุธ โดยในระดับจังหวัดขอใหทุกหนวยงานสงตัวแทน หนวยงาน
ละ 5 คน
3. แนะนํา ผอ.รพ.นาตาล คนใหม นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา(รับรองรายงานการประชุม)
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย
3.1 สถานการณการเงินการคลังรายละเอียดตามเอกสารfile :Present_CFO_Oct30
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
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4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
1 พิจารณาการเพิ่มคาตอบแทนแพทยที่ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
เฉพาะโรค จากการตรวจผูปวยรายละ 50 บาท ขอปรับเพิ่มคาตอบแทนการตรวจเปนรายละ 200 บาท
โดยเพิ่มขึ้นเปน 4 เทา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุ ข ว า ด ว ยการจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให กั บ หน ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 ขอ 2 (2.5)
2 พิ จ ารณาปรั บ เพิ่ ม ค า ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการในห อ งผ า ตั ด และ
ปฏิบัติงานในหองตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จากอัตราคนละ 600 บาท ตอ 8 ชั่วโมง เปนอัตราคนละ 800
บาท ตอ 8 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงินคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุ ข ว า ด ว ยการจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให กั บ หน ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 ขอ 1 (1.4)
ขอสั่งการ : นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1กลุมงานบริหาร
5.1.1 งานการเงิน
1.การสงงบทดลอง
กลุมประกันสุขภาพ สป.แจงกําหนดการใหหนวยบริการสงงบทดลองประจําเดือน ตุลาคม 2559 ใหสง
ภายใน วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ขอเสนอแนะ...
ขอใหเครือขาย กําชับผูเกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวของบันทึกบัญชีและสอบทานขอมูลบัญชี ใหเปนไปตาม
คุณภาพ/ผังบัญชีป 2560 สงงบทดลองตามกําหนดตอไป
40

40

2. การเฝาระวังการเงินการคลัง
2.1 การพัฒนาคุณภาพบัญชี ป 2560 ระดับเขต ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพบัญชีตอเนื่อง โดยให
ปรับปรุงเกณฑการประเมิน เพื่อใหสอดคลองกันผังบัญชีใหม ซึ่งมีเปาหมายตองผานการประเมิน รอยละ 90
สวนรายละเอียด คณะกรรมการระดับเขตจะเชิญประชุมนักบัญชีของโรงพยาบาลทุกแหงในเขต เพื่อชี้แจง แนว
ทางการบันทึก บัญชีและเกณฑการประเมิน ซึ่งกําหนดการจะแจงใหทราบภายหลัง
2.2 FAS ระดับเขต กําหนดนโยบายการพัฒนาและประเมิน FAS ตอเนื่อง ใหม มีเปาหมายการประเมิน ตองผาน
การประเมินรอยละ 90 สวนรายละเอียดและเกณฑประเมิน คณะกรรมการระดับเขต จะแจงใหทราบตอไป
ขอเสนอแนะ
ใหโรงพยาบาลเตรียมการ เพื่อปฏิบัติการทั้งดานบัญชี และดานประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตาม
กระบวนงาน ที่กําหนด โดยเครงครัด ใหเปนไปตามมาตรฐานงานรองรับการประเมินระดับเขต ตอไป
5.1.2.การพิจารณาการเบิกจายเงินเพิ่มแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติครอบครัว
ผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายพรพรรธน มันตะสูตร ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
เริ่มรับ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เปนตนไป
2. นางสาวมณีรัตน นริษทิ์ภูวพงษ ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมะเร็ง
เริ่มรับ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 เปนตนไป
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3. นายวัฒนพงศสุภมงคลชัยกุล ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ สังกัด รพ.สรรพสิทธิประสงค
เริ่มรับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เปนตนไป
4. นายกันต ลัทธพรรณงาม ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมะเร็ง
เริ่มรับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป
ไมขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร จํานวน 1 รายตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559
• นายสีหชาติลิมปวัฒนา ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ สังกัด โรงพยาบาลมวงสามสิบ
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป
5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
1. เชิญประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถายทอดตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เขตสุขภาพ ที่ 10
ดวย เขตสุขภาพที่ 10 กําหนดใหมีการประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถายทอดตัวชี้วัด
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนดโฮเทล อ.เมือง จ.
มุกดาหาร เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและการปฏิบัติราชการ ( Performance Agreement ) กระทรวง
สาธารณสุข และถายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2560
โดยมีกลุมเปาหมายดังนี้
1. นพ.สสจ. ผอ.รพท.รพศ.
2. รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
3. รองผูอํานวยการ : ฝายการแพทย กลุมการพยาบาล กลุมบริหาร รพศ.รพท.
4. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ 11 กลุมๆละ 4 คน
5. ประธานหรือเลขานุการ และผูประสานงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 23 สาขา
6. หัวหนากลุมงานใน สสจ.
7. หน.กลุมงานเวชกรรมสังคม หน.กลุมงาน พรส.ใน รพท.รพศ.
8. ผอ.รพซ. สาธารณสุขอําเภอ ทุกแหงดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล :Agenda 021259.pdf
2. หนังสือดวนที่สุดที่ สธ0205.06 /ว 954 ลว15 พฤศจิกายน 2559 สงสําเนาหนังสือ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร0505 /ว 376 ลว3 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารราชการใหเกิดประสิทธิภาพ และยึดถือกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะ รัฐมนตรี
ที่เ กี่ ย วข องเปน หลั ก ในคราวประชุมคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 1 พฤศจิ กายน 2559 ในสว นที่เกี่ย วของ
ขอ 7. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ใชกลไกการจัดทําประชาคม เพื่อให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใหมากที่สุด เพราะจะชวยให ประชาชนมี
ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อปองกันมิใหประชาชนหลงเชื่อขอมูลที่มีการบิดเบือน รวมทั้งรับฟงความเห็น
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประกอบการจัดทําและดําเนินโครงการอยางจริงจัง ใหกระทรวงมหาดไทย โดยผูวา
ราชการจังหวัดเปนเจาภาพในการประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และใหถือวาการจัด ทําประชาคม และการรับ ฟงความเห็นเปนกระบวนการ ที่ตองดํ าเนิน การทุกโครงการ
3. กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ระหวางวันที่ 9- 25 มกราคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล :
Nited_2560.pdf
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5.3 กลุมงานควบคุมโรค
5.3.1 สถานการณโรคติดตอที่เปนปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล : CD_1 ญ.pdf
5.3.2 แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ฉบับแกไข พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล :
CD2_Zika
5.3.3แนวทางการเก็บตัวอยางสงตรวจ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล : CD3_Zika
5.3.4 อัตราปวยโรคไขเลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกรายอําเภอ ป 2559รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล :
CD4_อ.xlsx
5.3.5 หมูบานที่พบผูปวยไขเลือดออกเปนกลุมกอน เดือนตุลาคม 2559รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล : CD5.xlsx
5.3.6 คา HI, CIรายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล : CD6_.xlsx
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5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ
5.4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน ตุลาคม 2559ขอมูลสปสช.รอยละ 99.968 เพื่อดู
รายละเอียด เพิ่มเติม ตามไฟล : Coverage UC 5910.PPt ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.998 เพื่อดู
รายละเอียด เพิ่มเติม ตามไฟล : Coverage UC 5910.xls
5.4.2 สรุป CMI ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล : cmi59
5.4.3 สรุปขอมูลไดรับจัดสรรงบผูปวยในป 60 ตามอัตราจาย Global budget เดือนตุลาคม รายละเอียด
เพิ่มเติม ตามไฟล : prakan1.xls
13

13

13

13

13

13

13

5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ

ไมมีวาระการประชุม

5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
1. ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ป 2560 จํานวนทั้งหมด 6,800 ราย
ระบบสมัครใจ เปาหมาย 2,000 ราย
ดําเนินการได 75 ราย คิดเปนรอยละ 3.125 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน จํานวน 75 ราย
- คายบําบัด “ศูนยขวัญแผนดิน”(ศอ.ปส.จ.อบ.) จํานวน 0 ราย
- คายบําบัดในอําเภอ (งบทองถิ่น) จํานวน 0 ราย
ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,100 ราย
ดําเนินการได 260 ราย รอยละ 6.34
ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย
ดําเนินการได 0 ราย
รวมทุกระบบ จํานวน 335 ราย
2. การควบคุมตัวยา/สารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล : Originaldrugs.pdf
3.การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุบลราชธานี
3.1 สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แจงกําหนดการแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 25 ธันวาคม
2559 ณ หางสรรพสินคา เดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ไดเตรียมความพรอม ทีมที่จะ
เขารวมการแขงขัน จํานวน 1 ทีม คือ รุน Pre - Teenage อายุ 9 ปขึ้นไป – 14 ปบริบูรณ จากชมรม TO BE
NUMBER ONE โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
13
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3.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนเกงและดี TO BE
NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2560 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30
น. เปนตนไป ณ เวทีลานกิจกรรมริมน้ํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ***ขอความรวมมือหนวยงาน
ของทานประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาว และคัดเลือกเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ดาน
การรองเพลงและการเตน เพื่อเปนตัวแทนระดับอําเภออยางนอยอําเภอละ ๑ คู (ชาย –หญิง)ยกเวนอําเภอเมือง
อุบลราชธานี และอําเภอวารินชําราบ อยางนอยอําเภอละ 2 คู (ชาย –หญิง) เพื่อรวมกิจกรรมการประกวด ใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.30 น. เปนตนไป
***สงรายชื่อตัวแทนระดับอําเภอ พรอมหลักฐาน/เอกสารประกอบการประกวด ณ กลุมงานการแพทยและ
สุขภาพจิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นี้
4. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมใหคําปรึกษาเด็ก/เยาวชน และครอบครัว(ปรับทุกข
สรางสุข) ใน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ หองศูนยเพื่อนใจทูบีนัมเบอรวัน ( Friend corner ) ผูเขารวมรับคํา
ปรึกษา 9 ครอบครัว ซึ่งผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ไดมอบแนวทางการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน กลุมสอดสองและฟนฟูฯ จึงไดคัดกรอง เด็ก/เยาวชนที่มีสภาพปญหาดาน
สัมพันธภาพภายในครอบครัว โดยสรุปประเด็นดังนี้
4.1ใหเด็กและเยาวชน ทํากิจกรรมกลุมโปรแกรม การสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
4.2ทําความเขาใจกับผูปกครองในการทําหนาที่ของครอบครัว ที่จะชวยเหลือดูแลเด็ก/เยาวชน
4.3เด็ก/เยาวชนและครอบครัวปรับทัศนคติการ ใชชีวิตอยูรวมกัน โดยเด็ก/เยาวชนตางใหคํามั่น สัญญาที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองใหดีขึ้น
4.4 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ใหกําลังใจกับทุกครอบครัว ที่จะรวมกันสรางเด็ก/เยาวชนที่ดี
กลับสูสังคม โดยจะติดตามผลจากการรายตัว
5.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุมดําเนินการออกประชาสัมพันธการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 1
และใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและรณรงคใหความรูในเรื่องสุขภาพจิตตามหลัก 3 L และสุขภาพจิต
ในวัยรุนมีกลุมเปาหมายคือ นักศึกษา กศน. อําเภอตาลสุม จํานวน 150 คน
6.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี ไดดําเนินการออกประเมิน การประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ประเภทชุมชน ประจําป 2560 ในระหวางวันที่ 22–29 พฤศจิกายน 2559 จํานวนทั้งสิ้น 16
หมูบาน เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เพื่อเปนตัวแทนระดับอําเภอ
ประกวด ระดับจังหวัดตอไป
5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
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5.8 กลุมงานทันตสาธารณสุข
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณหนวยงาน ที่สนับสนุนการดําเนินงาน หนวย
ทันตกรรม พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในระหวางวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559 การ
ดําเนินงานประสบ ความสําเร็จอยางดียิ่ง มีผลการใหบริการทันตกรรมทั้งหมด 5 , 833 คน รายละเอียดการรับ
บริการ ดังนี้
อําเภอสิรินธร ผูรับบริการจํานวน 1 , 299 คน
อําเภอกุดขาวปุน ผูรับบริการจํานวน 1 , 317 คน
อําเภอน้ํายืน ผูรับบริการจํานวน 1 , 413 คน
อําเภอวารินชําราบ ผูรับบริการจํานวน 1 , 804 คน รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล : dent1_pdf
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2. งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559
- วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บานขามปอม หมูที่ 2 ตําบลขามปอม อําเภอสําโรง
- วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บานคําแคน หมูที่ 3 ตําบลหนองกุง อําเภอตาลสุม
5.9กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. งานทะเบียนใบอนุญาต
1.1 กําหนดวันชําระคาธรรมเนียม,ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดําเนินการ สถานพยาบาล และ ราน
ยาทุกประเภท/สถานที่ผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2560 สําหรับผูรับอนุญาตฯสามารถรับบริการได
ที่ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
1.2 สรุปขอมูล การตอใบอนุญาตเกี่ยวกับยา อาหาร สถานพยาบาล และยาเสพติดใหโทษในประเภท 2 เพื่อใช
ในป พ.ศ. 2560 (ใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2559)
ลําดับ
1
2
3
4

ประเภทใบอนุญาต

จํานวนทั้งหมด (แหง)
374
47
647
29

ตออายุแลว(แหง) คิดเปน ( % )
96
25.67
6
12.77
161
24.88
2
6.90

ยา
อาหาร
สถานพยาบาล
ยาเสพติดใหโทษ
(จําหนายยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 2 หมวด ก)
รพ.รัฐ
1.3 กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้นใตดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
1.4 กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 27
ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุม 4 ชั้นใตดิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. งานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ
2.1 วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลทุกแหง เก็บตัวอยางผัก และน้ํามันทอดซ้ํา จากโรงครัวของ
โรงพยาบาล ส ง หน ว ยเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ด า นอาหาร ณ กลุ ม งานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค และ เภสั ช
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สงภายใน เวลา 12.00 น.)
2.2 กําหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ในวันที่ วันที่ 8 ธันวาคม
2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หองประชุม โรงแรมสุนีย แกรนดแอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร
3. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา
ขอใหโรงพยาบาล ที่ยังไมสงรายงานบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา (วัสดุการแพทย วัสดุ
วิทยาศาสตร การแพทย วัส ดุทัน ตกรรม และวัส ดุเอกซเรย ) ผานระบบ Online กระทรวงสาธารณสุข ให
ดําเนินการโดยเรงดวน (รายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาและการจัดซื้อรวมรายไตรมาสทุกสิ้นไตรมาส
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ตาม link ตอไปนี้ http://phdb.moph.go.th/hssd1/) User name และ Password ; ตามที่ ผูรับผิดชอบแต
ละรพ.สงเรื่องขอรหัส
5.10 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
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5.11 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ
(DHML) วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ หองประชุม จิตตสปา โรงแรมบานสวนกลอฟ
แอนด รีสอรท อ.วารินชําราบ จ.อุบลฯ กลุมเปาหมาย คือ ทีมผูเรียน ( LEARNING TEAM : LT) ทีมละ 10 คน
และผูรับผิดชอบงานDHS ทุกอําเภอ อําเภอละ 2 คน
5.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
1. ประชุมการจัดการขอมูลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จาก 43 แฟม
NCD รวมกับ IT จัดประชุมผูรับผิดชอบขอมูล ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในวันที่ 8 ธันวาคม 2559
ณ หองประชุม โรงพยาบาลวารินชําราบ ขอความรวมมือในกํากับใหบุคลากรเขารวมประชุมทุกคน เนื่องจากมี
ผลตอการกําหนดเปาหมายผูปวยใน HDC ทั้งนี้ใหทุกคนนําคอมพิวเตอรโนตบุค และไฟลขอมูลของตนเองมาดวย
2. ประชุมการดําเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ
ขอเชิญ ประชุมการดําเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบานสวน
คุณตา กอลฟ แอนด รีสอรท อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ผูเขาประชุมประกอบดวย บุคลากรจากสหวิชาชีพ
ไดแก แพทย พยาบาล นักโภชนากรหรือนักกําหนดอาหาร เภสัชกร และนักกายภาพบําบัด ทุกโรงพยาบาล โดย
ในปงบประมาณ 2560 เนนการดําเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อมใหมีความชัดเจน มีคุณภาพทุกโรงพยาบาล โดยมี
เปาหมายหลัก ผูปวยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมของไตได
5.13 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย

ไมมีวาระการประชุม

5.14 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร

ไมมีวาระการประชุม

5.15 กลุมงานนิติการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล :justice.pdf

5.16 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
1. งานพัฒนาศักยภาพ อสม .
1.1 การจัดเวทีเตรียมพรอมการประกวด อสม .ระดับเขต / ภาค
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ไดจัดประกวดคัดเลือก อสม. ระดับจังหวัดเรียบรอยแลวนั้น
เพื่อเปนการเตรียมการประกวดในระดับที่สูงขึ้น จึงไดกําหนดจัดประชุมเตรียมความพรอมในการประกวด อสม.
ดีเดน ในระดับเขต ระดับภาคและระดับประเทศขึ้น ในการนี้ ขอเชิญตัวแทน อสม.ที่ไดรับคัดเลือกในระดับ
จังหวัด และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เขารวมการเตรียมความพรอมการประกวด อสม.ประจําป 2560 ในวันที่ 1
ธันวาคม 2559 และวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุม 4 ชั้น 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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1.2 การประชุมชมรม อสม . จังหวัดอุบลราชธานี
ชมรม อสม . จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการประชุมคณะกรรมการชมรม อสม . จังหวัด ประจําเดือน
ธันวาคม ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุม 4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญ
ประธาน อสม . ระดับอําเภอ เขารวมประชุม ตามวันเวลาสถานที่ที่แจง
2. งานการจัดการสุขภาพชุมชน
การประชุ มคณะกรรมการ ขับ เคลื่อน หมูบานจัดการสุขภาพ/ตําบลจัดการสุขภาพสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน หมูบานจัดการสุขภาพ/ ตําบลจัดการสุขภาพ ใน
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุม 4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดจะแจงใหทราบ
ตอไป)
3. งานภาคีเครือขายสุขภาพ
3.1 การจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 9
ดวยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดกําหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ แหงชาติ ครั้งที่
9 พ.ศ. 2559 ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการ ประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะมีผูเขารวมประชุม จํานวน 10-20 คน
อยูระหวาง การสรรหา
3.2 การรับฟงความคิดเห็นมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ กําหนดจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ แหงชาติ ครั้งที่
9 พ.ศ. 2559 ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยแสดงสินคาและการ ประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คจ.สช.จึงไดกําหนดจัด “เวทีเตรียมความพรอม กลุมเครือขายสําหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่
9 พ.ศ. 2559 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร กําหนดใหแตละจังหวัดนําประเด็นขอเสนอมาพิจารณาในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง โดย
จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 หองประชุมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีใน 4 ประเด็น ประกอบดวย
• การจัดการและพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ
• น้ําดื่มที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน
• การสรางเสริสสุขภาวะเด็กปฐมวัยดวยการบูรณาการอยางมีสวนรวม
• สานพลังปราบยุงลาย โดยใชพื้นที่เปนฐาน
โดยกลุมเปาหมาย ที่จะเขารวมจะไดมีหนังสือแจงแตละอําเภอไดคัดเลือกผูเกี่ยวของมารวมรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอในการพัฒนามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติตอไป
3.3 เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ 25 ส.ค.2559 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดอนุมัติใหจัดตั้ง “ เขตสุขภาพ เพื่อ
ประชาชน ” ตามขอเสนอของคณะกรรมการสุขภาพ แหงชาติ เพื่อใหเปนกลไกบูรณาการทํางานในระบบสุขภาพ
ระดับพื้นที่ โดยใชกลุมจังหวัดเปนฐานการทํางาน เนนการ สานภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส.
สช. มหาวิทยาลัย ทองถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ทํางานดานสุขภาพ มีคณะกรรมการพหุภาคี ทําหนาที่
5 รวม ไดแก (1) รวมประสานขอมูล ภารกิจ และการ ทํางานของแตละองคกร (2) รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ทํางานเสริมกัน (3) รวมกําหนดทิศทางการทํางานสู เปาหมายเดียวกัน (4) รวมบูรณาการการทํางานในพื้นที่
เดียวกัน และ (5) รวมระดมสรรพกําลังทั้งคน วิชาการ งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให
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เปน รูปธรรม ตามภารกิจของแตละองคกร และมีการจัดออกระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน ขึ้นมา มีผลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559
5.17 กลุมงานบริการสุขภาพ

ไมมีวาระการประชุม

5.18 ศูนยธรรมาภิบาล
1.สถาบันพระบรมราชชนก โดยแกวกัลยาสิกขาลัย จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สาธารณสุข ให
เกิดปญญาและสันติสุข ดวยหลักสูตร คือ สมาธิ ปญญา (ไตรสิกขา) เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 3 รุน โดย
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 25- 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดหนองปาพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี มี
ผูสนใจเขารวมโครงการ ฯ จํานวน 120 คน
2.สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข โดยศูน ยป ฏิบั ติการตอตานการทุจริ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (ศปท.)
กําหนดจัด โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน หนวยงาน
กระทรวง สาธารณสุข ( MOPH) ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหวางวันที่ 9-10 ธันวาคม 2559
ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรม วี-วัน โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยกําหนดกลุมเปาหมาย ดังนี้
1) ผูประสานงาน (ITA) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2 คน
2) ผูประสานงาน (ITA) โรงพยาบาลศูนย แหงละ 2 คน
3) ผูประสานงาน (ITA) โรงพยาบาลทั่วไป แหงละ 2 คน
4) ผูประสานงาน (ITA) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตามตัวชี้วัดที่ 79 จังหวัด 2 แหงแหงละ 2 คน (ส.ส.อ.
พิบูลมังสาหาร และ ส.ส.อ.ตระการพืชผล)
5) ผูแทนโรงพยาบาลชุมชนเปาหมายจังหวัด ตามตัวชี้วัดที่ 79 จังหวัดละ2 แหง ๆละ 2 คน (รพช.ตระการพืชผล
และรพช.พิบูลมังสาหาร)
3. ขอเชิญรวมพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ดังนี้
1) เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตร ณ สนามทุงศรีเมือง
2) เวลา 15.52 น. พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
การแตงกายผูรวมพิธี ชุดสุภาพไวทุกข
ทั้งนี้ศูนยธรรมาภิบาล ไดมีหนังสือแจงไปยังหนวยงานเปาหมายแลว โดยขอใหสงรายชื่อมายังศูนยธรรมาภิบาล
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่ ห มายเลขโทรสาร 045241918
หรื อ E-mail
; ubongoodgove@gmail.com ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
4. ขอเชิญรวมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน ) ในวันที่ 20 มกราคม 2560
1) เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตร ณ สนามทุงศรีเมือง
2) เวลา 15.52 น.พิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดมณีวนาราม
การแตงกายผูรวมพิธี... ชุดสุภาพไวทุกข
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
- ขออนุมัติคาตอบแทนพิเศษในหวงเทศกาลปใหม
ขอสั่งการ:นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
-ติดตามกรณีซอมแซมสิ่งกอสราง(ในระยะประกัน)
ขอสั่งการ: มอบกลุมงานบริหาร
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6.2 สาธารณสุขอําเภอ
- การวางแผนอัตรากํ าลั งในระดับ ประเทศ พบวา แตล ะจังหวัดมีขอมูลนําเขาที่ไมสมบูรณทําให
คณะกรรมการวางแผนกําลังคน (9 สาขา) ตองพิจารณาและกลั่นกรองขอมูลดวยความละเอียดมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไมมีวาระการประชุม
ปดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายจิณณพิภัทร ชูปญญา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

