สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12/2556
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชลิต ทองประยูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค
3. นายดนัย เจียรกูล
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายประสพ สารสมัคร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายลําพูน ฉวีรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นางลัดดาวัลย คุณวุฒิ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
8. นางอัจฉราวดี ชาญพร
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
9. นางสิริพร วงศตรี
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
10. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหาร
11. ภญ.กาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
12. นางรําไพ สุวนาม
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
13. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
14. นางสุภาภรณ อุตมัง
หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15. นางหรรษา ชืน่ ชูผล
หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
16. นายวิโรจน เซมรัมย
17. นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ
หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน
18. นายระวี แววศรี
หัวหนากลุมงานนิติการ
19. นายวิชิต พุมจันทร
หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
20. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
21. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
22. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
23. นพ.อุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
24. นพ.ภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
25. นพ.ลิต แสงแกว
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
26. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
27. นพ.วีระชน ทวีศักดิ์
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม

28. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต
29. นพ.พัฒนา ตันสกุล
30. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ
31. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
32. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
33. นพ.ปญญา อิทธิธรรมบูรณ
34. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง
35. นพ.ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ
36. นายสมัย พูลทอง
37. นายยุรวัฒ ทองผา
38. นายธนายุทธ ศรไชย
39. นายศิวาภรณ เงินราง
40. นายประกอบ ศรศิริ
41. นายสัมพันธ กุลพร
42. นายณรงค แผลงศร
43. นายไพรัช จันทพันธ
44. นายประวิทย พันธจูม
45. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
46. นายมัธยม สุพัฒน
47. นายวินัย แกวพรหม
48. นายบัณฑิต สรอยคํา
49. นายชูวิทย ธานี
50. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
51. นายสุทิน กมลฤกษ
52. นายพีระพล เดชบุญ
53. นายชวน จันทรเลื่อน
54. นายสมบัติ มูลศรี
55. นายชนะ หอมจันทร
56. นางพรทิพย สมวัน
57. นางพัชรา เดชาวัตร
58. นายสรพงษ ขลุยเงิน
59. นายสันติ ศรัทธาพันธ
60. นายอานันท สิงคิบุตร
61. นายสันติ ฝกทอง
62. นางสาวสุธามาศ ทิณพัฒน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาตาล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
รองผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขื่องใน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเหลาเสือโกก
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขมราฐ
ผช.สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน โรงพยาบาลนาตาล
เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน
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63. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
64. นายคมกริช พิมพกัน
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลวารินชําราบ
65. นายจํารัส พรมบุญ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
66. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
67. นายสากล สีทากุล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย
68. นายสุทัศน สีทน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
69. นายวรายุธ เลิศแลว
นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม
70. นายเอกพจน อินโสม
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร
71. นายไชยา พรหมเกษ
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
72. นายสุวิทยชัย ทองกูล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
73. นายจิตร มั่งมี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
74. นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร
นักจัดการงานทั่วไป รพร.เดชอุดม
75. นายปรีชา ทองมูล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
76. นางดารณี เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นายปญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางพัชราภรณ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นายสุรทิน หมื่นอินทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางจุฬาพร คํารัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นายกิตติพศ ดําบรรพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นางจิรวัฒน สุสิงห
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ เภสัชกรชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
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98. นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
99. นายสนธยา การะเกษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
100. นางรุงรัตน อาลัยเวช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
101. นางสาวทฤตมน ทองเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
102. นางมะลิวรรณ มานะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
103. นายอังกูร แกนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
104. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
105. นายภูรภิ ัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
106. นายไชยสิทธิ์ อิรัชวา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
107. นายวิระ พวงจันทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
108. นายสมภพ จันทรเกษ
นักวิชาการสาธารณสุข
109. นายสุพล การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
110. นางบุษบา การกลา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
111. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
112. นางพัชรี อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
113. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
114. นางสาวรัตชพร กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
115. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
116. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
117. นางสาวแพรพิลาส ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข
118. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
119. นางลําใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
120. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ
121. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
122. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
123. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
124. นางดวงจิตร กอมะณี
นักวิชาการสาธารณสุข
125. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
126. นายจิรศักดิ์ รักษมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
127. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
128. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุข
129. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข
130. นายวิษณุ จํารูญพงษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
131. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
132. นายพรทวี สุวรรณพรม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
สสอ.เขื่องใน
รพ.ตาลสุม
สสอ.ตาลสุม
สสอ.โพธิ์ไทร
รพ.นาตาล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.เขมราฐ
รพ.นาตาล
สสอ.นาตาล
สสอ.เขมราฐ
รพ.ศรีเมืองใหม
สสอ.ศรีเมืองใหม
รพ.กุดขาวปุน
รพ.กุดขาวปุน
รพ.กุดขาวปุน
รพ.โพธิ์ไทร
สสอ.วารินชําราบ
รพ.วารินชําราบ
สสอ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.นาเยีย
สสอ.สําโรง
สสอ.สําโรง
สสอ.สิรินธร
สสอ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
รพ.พิบูลมังสาหาร
สสอ.น้ํายืน
สสอ.ตาลสุม
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133. นายวีระศักดิ์ อุดมดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
134. นายพิทกั ษ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
135. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
136. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน

สสอ.ทุงศรีอุดม
รพ.น้ํายืน
สสอ.น้ําขุน
รพ.นาเยีย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1.1 ขอแสดงความยินดีกับ ทุกทานที่ไดรับรางวัลในวันนี้
1.2 ขอแสดงความยินดีกับ ทานประสพ สารสมัคร ที่ไดรับการดํารงตําแหนงสูงขึ้น
1.3 แนะนํา รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทยดนัย เจียรกูล ซึ่งบทบาทหนาที่
กํากับ ดูแล ทุกโซน
1.4 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนนย้ําใหทุกโรงพยาบาลเตรียมการดานรักษาพยาบาลใหพรอมใน
กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในหวงวันหยุดตอเนือ่ ง ตลอดจนเฝาระวังดานอัคคีภัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผา นมา
3.1 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวชี้วดั กระทรวงสาธารณสุขโดย Google drive
- ไมไดดําเนินการติดตาม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค
นําเสนอโอกาสการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน ในเขตเครือขายบริการสุขภาพที่ 10
อุบลราชธานี ในแตละประเด็น
ระเบียบวาระที่ 5
5.1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ไมมกี ารติดตามผลการดําเนินงาน
5.2 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
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1.กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.งานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร
K.3.3 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปญหาทางการเงินระดับ 7 ของหนวยบริการในสังกัด
1.การสงงบทดลอง
แจง สสอ.รพช.เกี่ยวกับการสงงบทดลองประจําปงบประมาณ 2557 ใหสงที่เวป hfo57.cfo.in.th โดยกลุม
ประกันสุขภาพ สป.ไดกําหนดใหสงงบทดลองแมขาย สําหรับงบทดลองประจําเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2556
ใหสงภายในวันที่ 3 มกราคม 2557 และงบทดลองลูกขายใหสงภายในวันที่ 8 มกราคม 2557 ขอใหเรงดําเนินการให
สงงบทดลงใหทันตามกําหนดตอไป
2.ขอมูลผลคะแนนตรวจทานและผลวิเคราะหสถานการณ (วิเคราะหดชั นีการเงิน7 ระดับ)
แจงเกีย่ วกับผลคะแนนคุณภาพงบทดลองและผลการวิเคราะหดัชนี 7 ระดับ กลุมประกันสุขภาพ สป. จะ
ประมวลผลและแจงใหทราบภายในมกราคม 2557 จะแจงใหทราบตอไป
ดังนั้น คณะทํางาน CFO จังหวัด จึงไดใชขอมูลโรงพยาบาลเปนเกณฑเงินสด ในการวิเคราะหการเงินการคลัง
สําหรับประจําเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน 2556
K 3.4 หนวยบริการในสังกัดมีตนทุนตอหนวยไมเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ
แจงติดตาม ให รพช.ดําเนินการจัดทํา และกรอกขอมูลการเงินและขอมูลบริการ สําหรับปงบประมาณ2556
โดยดําเนินการตามโปรแกรมตนทุนที่สวนกลางกําหนด โดยใหดําเนินการใหเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ2557
ขอใหเรงดําเนินการใหทนั ตามกําหนดตอไป
K3.7 รอยละของรายการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน สามารถลงนามในสัญญาจางไดภายในไตรมาสที่ 1
1.คาครุภัณฑ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 119 รายการ จํานวน 31,924,950บาท (ตามตาราง) ผลการ
ดําเนินการ ไดผูรับจางและทําสัญญาซื้อขายเรียบรอยแลว อยูระหวางการจัดทําPO ในระบบ GFMIS
2.คาสิ่งกอสราง ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 16 รายการ จํานวน 477,201,700 บาท (ตามตาราง) ผลการ
ดําเนินการ ทําสัญญาแลวเสร็จ 1 รายการ แตยังไมไดจดั ทํา PO นอกนั้นอยูระหวางดําเนินการ
K3.8 รอยละการเบิกจายงบประมาณภาพรวมในปงบประมาณ 2557
แจงเรื่อง งบประมาณ งบNon uc ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 สสจ.ไดรับโอนเงินประจํางวด ภาพรวน จํานวน
215384210บาท เปาหมายการเบิกจายสําหรับไตรมาสที่ 1 จํานวน 22% ผลการดําเนินการเบิกจาย ได จํานวน
3,786,586.20บาท คิดเปน 1.76% ไมผานเกณฑ (ตามตาราง)
2.งานตามภารกิจหลัก
1. งานการเจาหนาที่
1. การแสดงความยินดีแกขาราชการที่ยายมาปฏิบัติราชการใหม และขาราชการที่ไดรับการแตงตัง้ ให ดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ดวย มีขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดยายมาปฏิบัติราชการ ที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (ปฏิบัติหนาที่รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) และมีขาราชการที่
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นในระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ราย และระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 10
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ราย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแสดงความยินดีแกขาราชการที่ยายมาปฏิบัติงานใหม และ
ที่ไดรับการเลื่อนระดับสูงขึ้น จํานวน 12 ราย ดังนี้
1. นายดนัย เจียรกูล ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล (นายแพทยเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลเขื่องใน ยายมา
ปฏิบัติหนาที่รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามคําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 4771/2556 ลงวันที่ 4
ธันวาคม 2556
2. นายประสพ สารสมัคร ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานบริการทางวิชาการ) กลุม
งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่
1877/2556 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
3. นายณรงค แผลงศร ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)
สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
4. นายมัธยม สุพัฒน ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นั กวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง สาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
5. นายพี ร ะพล เดชบุญ ตํ า แหนง สาธารณสุขอํ า เภอ(นั ก วิช าการสาธารณสุขชํ า นาญการ) สํ านั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอน้ํ ายื น เลื่อนขึ้น ดํารงตํ าแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นัก วิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม 2556
6. นายสมบัติ มูลศรี ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข(ดานบริการทางวิชาการ) ระดับชํานาญการ สถานี
อนามัยบานแกงศรีโคตร ตําบลโนนกอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิรินธร เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงสาธารณสุข
อําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี มีผล
ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2556
7. นายบัณ ฑิต สร อยคํา ตํ า แหนงสาธารณสุขอํ า เภอ(นัก วิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) สํ านักงาน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
8. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์ ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
9. นายชัยณรงค สุวรรณกูฎ ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
10. นายวินัย แกวพรหม ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาตาล เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
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11. นายธนายุทธ ศรไชย ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
12. นายวานิ ช สายยื น ตํ า แหน ง สาธารณสุ ขอํ า เภอ(นั ก วิช าการสาธารณสุ ขชํ า นาญการ) สํ านั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี มีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556
2.งานตรวจสอบภายใน
วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
-------------------------------------------วาระที่ 1
วาระที่ 2

วาระที่ 3

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
2.1 พิจารณาการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจําป พ.ศ.2556 และ ป 2557
ดังรายละเอียดที่แนบ
2.2 พิจารณาการกําหนดคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ
ในชวงเทศกาลปใหม 2557
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

2.กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2.1 แผนปฏิบัติการเครือขาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
หลังจากจัดทําแผนการเงินการคลังเครือขาย(แผนสมดุล) เครือขายบริการทุกแหง ตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งเปน Single Plan แลวสง file พรอมรูปเลม ใหนพ.สสจ.อนุมัติ แผนปฏิบัติการ และจะ
กํากับแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการตอไป
***ขณะนี้มเี ครือขายที่ดําเนินการสงแลวคือ พิบูลฯ ศมม. สิรินธร ดอนมดแดง นาตาล และเมือง
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2.2 สรุปงบคาเสื่อมที่ยังไมไดดําเนินการ ป ๒๕๕๓-๒๕๕๖
ที่

เครือขาย

ป 2553
ป 2554
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ป 2555
จํานวน งบประมาณ

1
4,200,000
10,603,010
รพ.สรรพสิทธิ์
6
สสจ.อบ.
2
850,000
เมือง
2
78,222
เขื่องใน
มวงสามสิบ
ดอนมดแดง
2
774,500
ตาลสุม
1
4,000
เหลาเสือโกก
ตระการพืชผล
4
26,500
6,500
เขมราฐ
1
กุดขาวปุน
ศรีเมืองใหม
โพธิ์ไทร
3
100,000
นาตาล
วารินชําราบ
1
800,000
พิบูลมังสาหาร
สิรินธร
โขงเจียม
นาเยีย
สวางวีระวงศ
สําโรง
เดชอุดม
นาจะหลวย
4
218,320
บุณฑริก
น้ํายืน
7
370,000
ทุงศรีอุดม
น้ําขุน
คายสรรพสิทธิ์
รพ.สต.อื่นๆ
รวม
7
5,076,500
27
12,954,552
ทีมา : ระบบรายงานการใชงบคาเสื่อมของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1

48,000

15

860,000

1

843,585

17

ป 2556
จํานวน งบประมาณ

1,751,585

4

255,500

1
5

65,000
320,500

2.3 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (ขอมูล ณ 29 พย.เวลา 09.00 น.)
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3.กลุมงานควบคุมโรค
3.1 สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดชื่อไฟล No.DHF
4.กลุมงานประกันสุขภาพ
4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
ขอมูล สปสช. รอยละ ๙๙.๙๓๐ ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ ๙๙.๙๘๘ ดูรายละเอียดตามไฟล Coverage
uc5610.ppt ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.99 ดูรายละเอียดตามไฟล Coverage uc5610.xls
4.2 จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน ดูรายละเอียดตามไฟล
file_prakan .pdf
4.3 ผูปวยสงตอ (refer out) จาก รพ.M๑,M๒ ไปรพ.สรรพสิทธิประสงค ที่มีคา AdjRW <=๑.๐ ป ๕๖ และ
ผูปวยสงตอ จาก รพ.สรรพสิทธิประสงค ไป รพ.นอกจังหวัด/สวนกลาง ป ๕๖ และ ขอมูลการสงตอจาก รพ.สรรพ
สิทธิประสงค ไปรับบริการนอกเขตบริการที่ ๑๐ ป ๕๖ ดูรายละเอียดตามไฟล refer
ขอเสนอ นพ.ดนัย : เสนอใหมีการจัดตั้งศูนยจดั หารายรับของจังหวัด โดยใหกลุมงานประกันสุขภาพรับผิดชอบ ใน
สวนโรงพยาบาลชุมชนก็ตองจัดระบบนี้ขนึ้ มา ตลอดจนมีผูรับผิดชอบชัดเจน ควบคุม กํากับรายรับของโรงพยาบาล
ทุกเดือน โดยเฉพาะกองทุนทุกกองทุนที่จะเปนรายรับ โดยกลุมงานประกันสุขภาพเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลทั้ง
จังหวัด ประชุมติดตามทุกเดือน เพื่อดูรายรับของเครือขาย
ขอสั่งการ นพ.สสจ. :
1. มอบหมายกลุม งานประกันสุขภาพประสานกลุมงานยุทธศาสตร เพื่อคาดการณรายรับ ขอให สสจ.
โซนทุกทาน ถายทอดนโยบายเรื่องการจัดทําตารางสุรพร Model
2. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานปนี้ ใหดูผัง SRM และการใชตารางสุรพร Model
3. Chart KPI 44 ตัว มาตรฐานใหติดไวที่ สสอ. และ รพ.สต
5. กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.1 การประกวด “เยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ”หรือ “TO BE NUMBER ONE IDOL”
ประจําป ๒๕๕๗
โดยกําหนดใหจังหวัดเปนผูค ัดเลือกเยาวชนเปนตัวแทนจังหวัดๆละ ๔ คู เขารวมประกวด ในระดับภาคตะวัน ออกฉี
ยงเหนือ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE ระดับ
จังหวัด ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ น ณ บริเวณหลังบานพักนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได
ตัวแทนระดับจังหวัด ๔ คู เพื่อเขาประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ
หางสรรพสินคาเดอะมอลล จ.นครราชสีมาตอไป
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5.2 การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําป ๒๕๕๗ ระดับภาค ดวยโครงการTO BE
NUMBER ONE ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กําหนดจัดประกวดจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําป ๒๕๕๗ ระดับภาค ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมพูลแมน
จังหวัดขอนแกน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ไดคัดเลือกตัวแทนเขารวมการประกวด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดดังนี้
๑.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE (ประเภทรักษามาตรฐานระดับเพชร ปที่ ๑)
๒.ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ตัวแทน
คือ โรงเรียนปทุมพิทยาคม อําเภอเมือง (ประเภทรักษามาตรฐานระดับเงิน) และ โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
อําเภอมวงสามสิบ (ประเภทดีเดน)
๓.ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา - อุดมศึกษา ตัวแทนคือ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (ประเภทดีเดน)
๔.ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ตัวแทนคือ บริษัทกิจตรงยามาฮา อุบลราชธานี
(ประเภทดีเดน)
๕.ประเภทTO BE NUMBER ONE ในชุมชน ตัวแทนคือ ชุมชนบานหนองขอน ต.หนองขอน อําเภอเมือง
(ประเภทดีเดน)
5.3 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ TO BE
NUMBER ONE จะเสด็จทรงเยี่ยมติดตามผลการดําเนินงานและทรงเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทรง
คอนเสิรต และเพื่อพระราชทานขวัญกําลังใจแกสมาชิก TO BE NUMBER ONE และผูปฏิบัติงานในพื้นที่ ในวันที่
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5.4 ผลการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดสารเสพติด ประจําเดือน ธ.ค. ๒๕๕๖
เปาหมายจังหวัดอุบลราชธานี ๘,๖๐๐ ราย
5.4.1 ระบบสมัครใจ เปาหมาย ๔,๓๐๐ ราย
ดําเนินการได ๑๔ ราย คิดเปนรอยละ ๐.๓๒ รายละเอียดดังนี้
๑. จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร ๔ เดือน จํานวน ๑๔ ราย
๒. คายบําบัด หลักสูตร ๙ วัน จํานวน - ราย
5.4.2 ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย ๔,๐๐๐ ราย
ดําเนินการได ๓๖๑ ราย คิดเปนรอยละ ๙.๐๒
5.4.3 ระบบตองโทษ เปาหมาย ๓๐๐ ราย
ดําเนินการได ๖๓ ราย คิดเปนรอยละ ๒๑
รวมทุกระบบ จํานวน ๔๓๘ ราย คิดเปนรอยละ ๕.๐๙
5.5 ผลการติดตามผูผานการบําบัดระบบสมัครใจจากปงบประมาณ ๒๕๕๖
เปาติดตามระบบสมัครใจจังหวัดอุบลราชธานีป ๒๕๕๗ จํานวน ๖,๖๒๒ ราย
5.5.1 ไดรับการติดตามครบ ๔ ครั้งในวาลา ๑ ป จากขอมูลระบบ บสต. (สะสมถึงเดือนธ.ค.๕๖)
จํานวน ๑๒๗ ราย คิดเปนรอยละ ๑.๙๑

5.5.2 ผูไดรับการติดตามไมกลับไปเสพซ้ํา จากขอมูลระบบ บสต. (สะสมถึงเดือนธ.ค.๕๖)
จํานวน ๑๒๔ ราย คิดเปนรอยละ ๙๗.๖๓
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6. กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
6.1 กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี
กําหนดจัดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๖ เพื่อเชือ่ มความ สัมพันธผูบริหาร และเจาหนาที่ ทุก
ระดับ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทาน
* รวมพิธีเปดการแขงขัน
* รวมแขงขันฟุตบอล
(สสจ.โซน /ผูอํานวยการ/สาธารณสุขอําเภอ/ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ/หัวหนาฝาย โรงพยาบาล)
ผูจัดการทีมสิงหเหนือ ผูชว ยสาธารณสุขอําเภอเมือง ๐๘๑-๗๖๐๕๑๘๔
ผูจัดการทีมเสือใต ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ ๐๘๑-๙๕๕๕๖๘๙
*รวมงานสปอรตไนท ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เกณฑการประกวดบาสะโลบ ขบวนพาเหรดและกองเชียร
click ดูรายละเอียด
7.กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
งานเวชภัณฑ
1.1 ผลิตภัณฑสุขภาพ
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ : กําหนดจัดประชุมผูรับผิดชอบงานคบส.อําเภอ ณ หองประชุม ๑ สํานักงานสาธารณสุข
อุบลราชธานี ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
1.2 งานอาหารปลอดภัย
1.2.1 เฝาระวังอาหารในชวงปใหม ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกอบดวย
- ตรวจฟอรมาลินในอาหารกลุมเสี่ยง ณ สถานที่จําหนายรายใหญในเขตอําเภอเมือง และอําเภอวารินชําราบ
รวมกับเจาหนาที่เทศบาลนครอุบลราชธานี , เทศบาลเมืองวารินชําราบ และเ จาหนาทีค่ บส.อําเภอเมือง และ วาริน
ชําราบ ตั้งแต เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
- ตรวจฉลากและสารปนเปอนในอาหารที่จําหนาย ณ รานอาหาร/แผงลอย รวมกับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่
เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร เครือขายบริการที่ ๑๐ และคณะกรรมการตรวจสอบ-ควบคุมสินคา ในงานปใหม และ
งานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป
1.2.2 อาหารปลอดภัยในโรงเรียน : Kick off กิจกรรม “บริโภคถูกหลักโภชนาการ ปราศจากสารปนเปอน” (ตอบ
ปญหาชิงรางวัลในหัวขอ “ลดหวาน มัน เค็ม กินผัก กินนม”) พรอมกันทุกอําเภอ ในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ คือ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

1.3 งานบริหารเวชภัณฑ
กําหนดการออกนิเทศงานบริหารเภสัชภัณฑ และ ตรวจสอบภายใน รวมกับ ทีมสหวิชาชีพ ออกนิเทศโดยทีม
สหวิชาชีพ ทันตแพทย เภสัชกร เทคนิคการแพทย ตามนโยบายคณะกรรมการบริหารยา จังหวัดอุบลราชธานี
ในวันที่ ๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ตามตารางดังนี้
วันที่
๗ มกราคม ๒๕๕๗
๘ มกราคม ๒๕๕๗
๙ มกราคม ๒๕๕๖
๑๐ มกราคม ๒๕๕๖
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โรงพยาบาล
รพ. นาตาล
รพ. เหลาเสือโกก
รพ. น้ําขุน
รพ. นาเยีย

โดย ออกตรวจเยีย่ มแตละหนวยงาน งานเภสัชกรรม งานบริหารคลังเวชภัณฑ งานชันสูตร งานทันตกรรม ภาคเชา
และ ภาคบาย เขา ประชุม ชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมกับคณะกรรมการบริหารเภสัชกรรมบําบัด (PTC) โดยเนน
โรงพยาบาลเปดใหม ในแตละโซน
งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ไมมีวาระการประชุม
8.งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
คณะรัฐมนตรีมีมติใหวันจันทรที่ 30 ธันวาคม 2556 เปนวันหยุดพิเศษชวงเทศกาลปใหม อีก 1 วัน รวมเปน
วันหยุด 5 วัน ตั้งแต วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557
***ดังนั้นจึงเปนชวงที่ประชาชนจะใชรถใชถนนเปนจํานวนมากกวาปกติ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได
กําหนดแนวทาง ในการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2557 ภายใตหวั ขอ “ ปใหมสัญจรปลอดภัย รวม
ใจลดอุบัติเหตุ”
ระยะเวลาดําเนินงาน
ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 รวม 7 วัน
เปาหมาย
1.ลดจํานวนครั้งของอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 22 ครั้ง (เฉลี่ย 5 ป (ป 25 -56) 23 ครั้ง)
2.ลดจํานวนผูเสียชีวิต ไมเกิน 5 คน
3.ลดจํานวนผูบาดเจ็บ ไมเกิน 24 คน (เฉลีย่ 5 ป (ป 52-56) 25 คน
ภารกิจที่เกี่ยวของ
1.วันที่ 26 ธันวาคม 2556 พิธีเปดศูนยปฏิบัติการฯ ณ ศาลากลางจังหวัด
2.วันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ปฏิบัติการปรับกลยุทธสั่งการแถลงขาวประจําวัน ทุกวัน เวลา 10.00 น.
3.ระดับอําเภอใหมีการถายระดับการปฏิบตั ิ จัดตั้งศูนยปฏิบัติการระดับอําเภอ ทุกอําเภอ
4.ใหตั้งจุดตรวจรวม/ดานตรวจรวม ตามเสนทางหลัก /รอง
5.ใหตั้งจุดสกัดระดับตําบล ชุมชน หมูบาน โดยภาคประชาชน

6.ใหตั้งหนวยสนับสนุนบริการประชาชนระดับพื้นที่ ไดแก ระดับจังหวัด อําเภอ อบต.
7.ใหรายงานผลการปฏิบัติงานดวย E-Report บูรณาการขอมูล เชนเดียวกับเทศการสงกรานต
8.กําหนดใหมกี ารซักซอม E – Report วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น.เปนตนไป ณ อาคารศูนย ภาษา
และคอมพิวเตอร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9.วันที่ 3 มกราคม 2557 พิธีปดศูนยปฏิบตั ิการฯ ณ ศาลากลางจังหวัด
ขอใหศูนยปฏิบัติการระดับอําเภอ ทุกอําเภอรายงานผูบาดเจ็บ และเสียชีวิต ของอําเภอ และสนับสนุนการ
ตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจรวม ตามเสนทางหลัก/รอง
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9.กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.1 ประชาสัมพันธการจัดงานปใหมและงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๗
จังหวัดอุบลราชธานีกําหนดจัดงานปใหมและงานกาชาด ประจําป ๒๕๕๗ “รับตะวันใหมกอนใครในสยาม” ตั้งแต
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ รวม ๑๐ วัน ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวั ด
อุบลราชธานี (หลังเกา) โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดรวมออกรานจัดนิทรรศการ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธ หนวยงานภายใตแนวคิด “ตลาดนัดสุขภาพ ตอน หมูบานจัดการสุขภาพสูวิสาหกิจชุมชนเขมแข็ง”
ซึ่งมีกิจกรรม ที่สําคัญ ไดแก
*การจัดคลีนิคบริการแผนแพทยไทย และจําหนายผลิตภัณฑจากสมุนไพร
*การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานหมูบานจัดการสุขภาพดีเดน
*การจําหนายสินคาวิสาหกิจชุมชนของหมูบานจัดการสุขภาพ
*การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
9.2 ประชาสัมพันธการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๗
วันเสารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เปนวันเด็กแหงชาติ สําหรับปนี้นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร มอบคํา
ขวัญวันเด็ก คือ"กตัญู รูหนาที่ เปนเด็กดี มีวินัย สรางไทย ใหมั่นคง" สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุบลราชธานี
ไดรวมออกรานจัดนิทรรศการเพื่อเปนการประชาสัมพันธหนวยงาน ณ กองบิน ๒๑ / มทบ.22 โดยมี กิจกรรมที่
สําคัญ ไดแก
*การเลนเกมสเพื่อพัฒนาสติปญญาของเด็ก
*การแจกของรางวัล
*การแจกสื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ เชน การปองกันโรคมือเทาปาก โรคไขหวัดเปนตน
10. งานทันตสาธารณสุข
10.1.แผนออกหนวยแพทย พอ.สว.
- วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ม.๔ บ.ดอนหมู ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล
- วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ม.๕ บ.แกงหลักดาน ต.หนองผือ อ.เขมราฐ

10.2 สรุปผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกใหบริการ มีผลการใหบริการ ดังนี้
ตรวจฟน ๔๓๘ ราย
ถอนฟน ๑๒๓ ราย
อุดฟน ๑๔๒ ราย
ขูดหินปูน ๗๙ ราย
ทันตสุขศึกษา ๘๘ ราย
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11.กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.งานพัฒนาบุคลากร
การกรอกขอมูลความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานในโปรแกรมความผาสุก
ตามที่ ก ลุ ม งานพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลและคุ ณ ภาพบริ ก าร ได แ จ ง ให บุ ค ลากรทุ ก ท า น (ข า ราชการ/
ลูกจางประจํา /ลูกจางชั่วคราว/พนักงานราชการ) ในทุกหนวยงานไดประเมินความพึงพอใจของบุคลากร โดย
วัตถุประสงคเพื่อ คนหาปจจัยที่มีผลตอความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอยางเปนระบบและ
ครอบคลุมทั้งองคกร สามารถนําผลการวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดไปใชในการพัฒนาองคกรดานการบริหารงาน
บุคคล ตลอดจน สรางแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรนั้น และเพื่อเปนฐานขอมูล
(Based line data) ในการรายงานผลตามตัวชี้วัดของกระทรวง จึงขอความรวมมือทุกหนวยงานเรงดําเนินการกรอก
ขอมูลใหครอบคลุมอยางนอยรอยละ ๙๐ ของบุคลากรในองคกร (ขยายเวลาสงภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗)
และขอรายงานแจงความกาวหนาในการกรอกขอมูลดังนี้
2.งานการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก ขอแจงรายละเอียดการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคล เขาศึกษาตอในวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ระบบสอบตรง โดยสมัครผานทาง web site :
http://admission.pi.in.th ในระหวางวันที่ ๒๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งในปนี้มีการเลื่อนสอบ GAT , PAT ออกไป
เปนเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ทําใหตองปรับเกณฑการสมัครรอบรับตรง
จากเดิมทีใ่ ช
๑.ผลการเรียนสะสม ( GPAX) ไมนอยกวา ๒.๐๐
๒.ผลการเรียนรู (GPA) วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา ๒.๐๐
๒. GAT , PAT ในสัดสวน ๔๐ : ๗๐
ปรับเปน
๑.ผลการเรียนสะสม ( GPAX) ไมนอยกวา ๒.๐๐
๒. ผลการเรียนรู (GPA) วิชาคณิตศาสตร , วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษไมนอยกวา ๒.๐๐
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12. ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12.1 สรุปการสงขอมูลสรุปการสงขอมูล 43 แฟม 21 แฟม
12.2 รายงานการใหบริการในผูเสียชีวิต
12.3 การใหบริการผูเสียชีวติ
13. กลุมงานพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
สรุปผลการดําเนินงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จังหวัดอุบลราชธานี
บริจาคโลหิต ปงบประมาณ ๒๕๕๖

บริจาคโลหิตปงบประมาณ ๒๕๕๗

ลําดับ

อําเภอ

จํานวน
ผูมาบริจาค

ผานมาตรฐาน
การคัดกรอง

รอยละ

จํานวน
ผูมาบริจาค

ผานมาตรฐาน
การคัดกรอง

รอยละ

๑

เมืองอุบลราชธานี

๓,๓๗๕

๒,๘๔๑

๘๔.๑๘

๖๔๘

๕๗๓

๘๘.๔๓

๒

เขื่องใน

๒,๘๔๒

๒,๓๖๙

๘๓.๓๖

๕๑๘

๔๒๒

๘๑.๔๗

๓

มวงสามสิบ

๑,๕๔๖

๑๒๙๐

๘๓.๔๔

๒๓๖

๑๙๒

๘๑.๓๖

๔

ตาลสุม

๕๖๕

๔๗๕

๘๔.๐๗

๘๐

๖๔

๘๐.๐๐

๕

ดอนมดแดง

๘๔๙

๗๓๔

๘๖.๔๕

๑๑๗

๙๙

๘๔.๖๒

๖

เหลาเสือโกก

๗๑๐

๕๙๒

๘๓.๓๘

๕๒

๔๓

๘๒.๖๙

๗

ตระการพืชผล

๒,๖๒๓

๒๑๖๕

๘๒.๕๔

๕๖๕

๔๗๔

๘๓.๘๙

๘

ศรีเมืองใหม

๑,๘๓๗

๑๔๘๓

๘๐.๗๓

๓๐๒

๒๗๑

๘๙.๗๔

๙

เขมราฐ

๑,๕๕๙

๑๒๙๕

๘๓.๐๗

๓๖๗

๓๑๐

๘๔.๔๗

๑๐

โพธิ์ไทร

๙๘๑

๘๒๑

๘๓.๖๙

๓๓๘

๒๘๗

๘๔.๙๑

๑๑

กุดขาวปุน

๘๕๔

๗๔๔

๘๗.๑๒

๒๘๙

๒๖๑

๙๐.๓๑

๑๒

นาตาล

๔๕๙

๔๕๓

๙๘.๖๙

๕๔

๔๖

๘๕.๑๙

๑๓

วารินชําราบ

๒,๗๘๘

๒,๓๐๒

๘๒.๕๗

๒๒๗

๑๙๓

๘๕.๐๒

๑๔

พิบูลมังสาหาร

๒,๓๕๑

๒,๐๐๙

๘๕.๔๕

๕๒๔

๔๗๑

๘๙.๘๙

๑๕

สําโรง

๑,๒๔๕

๑๐๒๒

๘๒.๐๙

๓๒๐

๒๕๙

๘๐.๙๔

๑๖

สิรินธร

๗๗๗

๖๒๒

๘๐.๐๕

๒๕๓

๒๑๗

๘๕.๗๗

๑๗

โขงเจียม

๕๕๓

๔๖๑

๘๓.๓๖

๑๗๘

๑๕๐

๘๔.๒๗

๑๘

สวางวีระวงศ

๖๓๑

๕๐๘

๘๐.๕๑

๒๒๐

๒๐๑

๙๑.๓๖

๑๙

นาเยีย

๗๒๗

๕๙๖

๘๑.๙๘

๑๑๐

๑๐๒

๙๒.๗๓

๒๐

เดชอุดม

๓,๐๔๕

๒,๕๒๗

๘๒.๙๙

๖๘๔

๕๙๓

๘๖.๗๐

๒๑

บุณฑริก

๑,๒๓๑

๑๐๓๘

๘๔.๓๒

๒๒๖

๑๙๒

๘๔.๙๖

๒๒

น้ํายืน

๑,๘๒๐

๑๕๐๖

๘๒.๗๕

๓๓๒

๒๘๒

๘๔.๙๔

๒๓

นาจะหลวย

๗๓๑

๖๑๗

๘๔.๔๐

๖๙

๕๘

๘๔.๐๖

๒๔

น้ําขุน

๔๕๙

๓๘๐

๘๒.๗๙

๑๒๕

๑๐๒

๘๑.๖๐

๒๕

ทุงศรีอุดม

๑,๐๐๓

๘๓๓

๘๓.๐๕

๐

๐

๐

๒๖

นอกเขต

๘๕๕

๗๐๗

๘๒.๖๙

๒๘๑

๒๕๐

๘๘.๙๗

๓๖,๔๑๖

๓๐,๓๙๐

๘๓.๔๕

๗,๑๑๕

๖,๑๑๒

๘๕.๙๐

รวม

หมายเหตุ

14.กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
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ไมมีวาระการประชุม
15.กลุมงานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
15.1 แจงแกไขการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน
จากเดิมใหเจาะเลือดในกลุมอายุ ๖๐ ป ขึ้นไป ขอแกไขใหเจาะเลือดตั้งแตอายุ ๓๕ ป ขึ้นไป สวนคัดกรองดวยวาจา
ทําเหมือนเดิม เพื่อใหสอดคลองกับตัวชีว้ ัด QOF (เก็บขอมูล ตรวจคัดกรองเบาหวาน จากแฟม NCD Screen Field
BSLEVEL : อางอิงจากแนวทางการดําเนินงานงบจายตามตัวชี้วดั เกณฑคุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality
and Outcome Framework: QOF) ปงบประมาณ ๒๕๕๗ สํานักสนับสนุนเครือขายบริการปฐมภูมิ สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ ภาคผนวก หนา ๕๗-๕๘ ) ทั้งนี้ไดแจงทางระบบหนังสือเวียนแลว
15.2 ชวงเทศกาลปใหม
ขอใหทุกอําเภอมีการกวดขันการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ อยางเครงครัด ทั้งในเรื่องการขาย การบริโภค และการโฆษณา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการนํารองจังหวัดอุบลราชธานีปลอด
บุหรี่ ตามแผน กิจกรรมการดําเนินงาน เพือ่ รองรับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจะแจงเวียนใหทราบ
ตอไป ขอใหผทู ี่ เกี่ยวของรวมสนับสนุนโครงการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
1.1 สาธารณสุขอําเภอ ไมมี
1.2 โรงพยาบาล :ไมมี
ปดการประชุม เวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม
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