
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

คร้ังที่  11/2557 

วันที ่ 29  ธันวาคม  2557  เวลา  13.30 น. 

ณ  หองประชุม 1 สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.สุรพร  ลอยหา  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

2. นพ.ดนัย  เจยีรกูล  รอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 

3. นางศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ  รอง นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

4. นายประสพ  สารสมัคร  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

5. นายลําพูน ฉวรีกัษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

6. นางสาวศิริลักษณ  แกวเกียรติพงษ   ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 7 อุบลราชธาน ี

7. นางกาญจนาพันธ  สมหอม   แทนผูอํานวยการปองกันควบคุมโรคท่ี7  

อุบลราชธาน ี

8. นายพรชัย  บัวสุวรรณ    แทนผูอํานวยการ สํานักงานสนับสนุนบรกิาร 

สุขภาพ เขต 10  

9. นายสุทธิพงษ  ภาคทอง    หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

10. นางสิริพร  วงศตร ี   หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

11. นางนภาพร  จันทนบ    หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

12. นายประทีป  บุญธรรม    หัวหนากลุมงานควบคมุโรค  

13. นางรําไพ  สุวนาม    หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

14. นางหรรษา  ช่ืนชูผล    หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

15. นางสุภาภรณ  อุตมัง    หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

16. นางหรรษา  ช่ืนชูผล      หัวหนางานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

17. นางสาวอลิษา สุพรรณ    หัวหนากลุมงานควบคมุโรคไมติดตอ 

18. นายปรีชา  ทองมูล      หัวหนากลุมงานอาชีวอนามัยฯ 

19. นายวิชิต  พุมจันทร    หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 

20. นายสมบูรณ  เพ็ญพิมพ    หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 

21. นายชัยสิทธ์ิ  เรืองโรจน                                หัวหนากลุมงานบรกิารสุขภาพ 

22. นพ.สุเมธ  นิยกิจ     แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา  

                                                                  มหาวชิราลงกรณ 



23. นางอัจฉรา  แชมชอย    แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 

24. นพ.ธวัติ  บุญไทย     ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

25. พญ.ณัฐิกา  วรรณแกว    ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

26. นพ.อุดม  โบจรัส     ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

27. นพ.ภิรกัษ  รุงพัฒนาชัยกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 

28. นพ.ลิต  แสงแกว     ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาเยีย 

29. นพ.ศุภฤกษ  ศรีคํา    ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 

30. นพ.วีระชน  ทวีศักดิ ์   ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

31. นพ.พัฒนา  ตนัสกุล    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

32. นพ.ณัฐนนท  พีระภาณุรักษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจยีม 

33. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิร ิ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 

34. นพ.เจริญ  เสรีรัตนาคร    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารนิชําราบ 

35. นพ.สยาม ประสานพิมพ    ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

36. นพ.ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการ รพร.เดชอุดม 

37. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

38. นพ.อัครภูชิทย  ผลานนัต    ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 

39. นพ.จิรายุ  สุวรรณศร ี   ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน 

40. นพ.สุเมธ  นิยกิจ รองผูอํานวยการ รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 

41. นายอดุลย  วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

42. นายประกอบ ศรศิร ิ สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 

43. นายธนายุทธ   ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

44. นายศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

45. นายวานิช  สายยนื    สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

46. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ    สาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 

47. นายสัมพันธ  กุลพร      สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 

48. นายณรงค  แผลงศร    สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

49. นายไพรัช  จนัทพันธ    สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

50. นายธานินทร  ไชยานุกูล    สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

51. นายประวิทย  พันธจูม    สาธารณสุขอําเภอสําโรง 

52. นายทนงศักดิ์  หลักเขต    สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 

53. นายมัธยม  สุพัฒน    สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

54. นายวินัย  แกวพรหม    สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 



55. นายพีระพล  เดชบุญ    สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 

56. นายชวน  จันทรเล่ือน    สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 

57. นายสมบัติ  มูลศรี     สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 

58. นายชนะ  หอมจันทร    ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 

59. นางพรทิพย สมวัน    นักจดัการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเขื่องใน 

60. นางพัชรา  เดชาวัตร    นักจดัการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

61. นายสรพงษ  ขลุยเงิน    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

62. นายสันติ  ศรัทธาพันธ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

63. นายอานันท  สิงคิบุตร    นักจดัการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลเขมราฐ 

64. นายสันติ  ฝกทอง     นักจดัการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลนาตาล 

65. นางสาวสุธามาศ  ทิณพัฒน   เจาพนักงานธุรการ โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

66. นางอรทัย  มุสิกา     นักจดัการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโพธ์ิไทร 

67. นายคมกริช  พิมพกัน    นักจดัการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลวารนิชําราบ 

68. นายณัทกร  วิทิตถิรานันท    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

69. นางชุติมันต  อินญาพงษ   จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน รพ.สวางวีระวงศ 

70. นายจํารัส  พรมบุญ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโพธ์ิไทร 

71. นายธนศักดิ์  ธงศร ี   ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 

72. นายสากล สีทากุล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

73. นายสุทัศน  สีทน     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

74. นายวรายุธ  เลิศแลว    นักจดัการงานท่ัวไป   โรงพยาบาลโขงเจยีม 

75. นายเอกพจน  อินโสม    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน รพ.สิรินธร 

76. นายไชยา  พรหมเกษ    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

77. นายสุวิทยชัย  ทองกูล    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 

78. นายจิตร  ม่ังมี     ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 

79. นายทวีศักดิ์  แพทยเพียร    นักจดัการงานท่ัวไป รพร.เดชอุดม 

80. นางดารณี  เผาผา    เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

81. นายชัยชาญ  บุญคูณ         นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

82. นางอุษณีย    เกิดมี           นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

83. นางสาววนดิา  ชัยเวชสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

84. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

85. นางรสสุคนธ  มณฑา         นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

86. นางนันทิพร  ตั้งยิ่งยง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 



87. นางปภัสพร  พันธพินจิ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

88. นายประพนธ  บุญไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

89. นางสาวภูริดา  พลศักดิ ์  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

90. นางสาวเสาวลักษณ  ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

91. นายประสิทธ์ิ คุณแสนใส  จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัตกิาร สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

92. นางพัชราภรณ  ศิริคณุ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

93. นางเนติภรณ  สิมาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

94. นายสุรทิน  หม่ืนอินทร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

95. นางจุฬาพร  คํารตัน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

96. นางจิรวฒัน  สุสิงห  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

97. นางเพ็ญศรี  สมชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

98. นายเอกชัย  จรูญเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

99. นางสาวนิฤมล  กมุทชาต ิ    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

100. ภญ.ฑิฆัมพร  พันธพินจิ    เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

101. นางสิริพร  แกวมหาวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

102. นางกุลชาธนันท  พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     สนง.สาธารณสุขจังหวดัอุบลฯ 

103. นางเรียมรัตน  รักเสมอวงศ  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

104. นายสนธยา  การะเกษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

105. นางสาวรุงรัตน  พละไกร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

106. นางสาวทฤตมน ทองเรือง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

107. นางสาวมะลิวรรณ มานะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

108. นส.วีระสุดา  สวัสด ี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

109. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชานกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

110. นายประวิทย  ศิริรังสรรคกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

111. นายพรทวี  สุวรรณพรม    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ   สสอ.ตาลสุม 

112. นายอังกูร  แกนกุล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

113. นางวิลาวัลย หลักเขต    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.เมืองอุบลราชธานี 

114. นายสุรศักดิ์  สุขสาย    จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน   สสอ.เขื่องใน   

115. นายภูริภัทร  บรรจง    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.ตาลสุม 

116. นางสาวรัชนี  สวางเนตร   นกัวิชาการสาธารณสุข    สสอ.ตาลสุม 

117. นายวิระ  พวงจันทร    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.โพธ์ิไทร 

118. นายสมภพ  จันทรเกษ    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.นาตาล 



119. นายสุพล  การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 

120. นางบุษบา การกลา    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ตระการพืชผล 

121. นางสาวจิรภัสษร  สุระมุล นกัวิชาการสาธารณสุข    รพ.เขมราฐ 

122. นางพัชรี  อมรสิน    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.นาตาล 

123. นางสาวยุพา  กุลบุตร    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาตาล 

124. นางสาวรัตชพร  กาละปตร นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร  สสอ.นาเยีย 

125. นางสาวรัตตกิาล  ดวงสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.ศรีเมืองใหม 

126. นายพงศภณ  ศรีสมบูรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ศรีเมืองใหม 

127. นางสาวแพรพิลาส  ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 

128. นางสาวอุไรวรรณ  สุขเพ็ง   นกัวิชาการสาธารณสุข   รพ.กุดขาวปุน 

129. นางลําใย  บุตรศร ี    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.กุดขาวปุน 

130. นางยมลภัทร  คลังแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ   รพ.โพธ์ิไทร 

131. นางสมาพร  มนตรีโพธ์ิ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.วารินชําราบ 

132. นส.ธิดารัตน รวมธรรม    นักวิชาการสาธารณสุข    รพ.วารินชําราบ 

133. นายกีรติ  เสริมศรี           จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน     สสอ.พิบูลมังสาหาร 

134. นางดวงจติร  กอมะณ ี    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.นาเยีย 

135. นายณัฐพล  ศรีสงคราม    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.สําโรง 

136. นายจิรศักดิ์  รกัษมณ ี    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สําโรง 

137. นายชํานาญ  เหลากลม    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.สิรินธร 

138. นายมรกต  ลอยนวล    นักวิชาการสาธารณสุข    สสอ.โขงเจียม 

139. นายตรองทรัพย  สายกนก นักวิชาการสาธารณสุข     รพ.โขงเจียม 

140. นายวิษณุ  จํารญูพงษ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.พิบูลมังสาหาร 

141. นางสาวนภาพร  หวงสุขสกุล  นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.น้ํายืน 

142. นายวีระศักดิ์  อุดมด ี        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสอ.ทุงศรีอุดม 

143. นายพิทักษ  บุตรโท        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.น้ํายืน 

144. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต   นกัวิชาการสาธารณสุข                    สสอ.น้ําขุน 

145. นางพีรดาพัฒน  พงษสร        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.ดอนมดแดง 

146. นางเนตรนภิส  พันธวรรณ     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   รพ.มวงสามสิบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหทราบ 
 

           1. แนะนําหัวหนาสวนราชการคนใหม ดร.ปทมา  ผองศิริ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี



 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผานมา  (รับรองรายงานการประชุม) 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตามจากการประชุมคร้ังที่ผานมา ติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย 

3.1 วิเคราะหสถานการณการเงนิการคลงั ตามรายละเอียดไฟลแนบชื่อPresent_CFO_29_12_57 

                      

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ 

 

รพ.พระศรีมหาโพธิ์  

  แจงแผนออกตรวจสุขภาพจิตผูตองขัง เรือนจําอุบลราชธานี 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธปิระสงค  

  การเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2558 แบงเปน 3 ประเภท 

1.รับตรง  ไมมีดําเนนิการในปการศึกษา 2558 

2.สอบตรง 

3.สอบสวนกลาง 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองจากกลุมงานตางๆในสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี

  

5.1  กลุมงานบริหาร 
 

1.การสงงบทดลอง 

       ติดตามการสงงบทดรองประจําเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗ 

         2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน ตุลาคม  2557  

มีผลการประเมินดังนี้  

                     1. โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 7   จํานวน 5 แหง คือ 

       -โซนท่ี 1  ๕๐ พรรษา ฯ  ตาลสุม     

               -โซน 2   ศรีเมืองใหม   

               -โซน 3   สําโรง   วารนิชําราบ     

        2. โรงพยาบาลท่ีมีความเส่ียงระดับ 7 จํานวน 3 แหง คือ ศรีเมืองใหม วารินชําราบ และเดชอุดม 

     



ขอเสนอแนะ  

 1. เฝาระวังระวังการเงินการคลัง วิเคราะหขอมูล ท้ังรายไดและคาใชจาย เพ่ือหาสาเหตุมีรายการใด ท่ีไม

เปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวเิคราะหวาจํานวนเงินท่ีไดรับจริง สอดคลอง กับผลงานการ

ใหบริการ หรือไม สวนดานรายจาย ใหควบคุม กํากับการใชจาย ใหเปนไปตาม แผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด

  

          2. ดําเนินการวางแผนบริหารหนี้สินอยางเหมาะสม แยกหนี้เกา หนีใ้หม มีระบบสอบทานหนี้รายตัว 

ใหเปน ปจจุบัน0 ความมีอยูจริงของหนี้สิน10ระหวางเอกสารการกอหนี้ ทะเบียนคุมเจาหนี้กับบัญชี 

แยกประเภทเจาหนี้แตละประเภท และรายงาน ให ผอก.รพ.รับทราบ 

          3. เครือขาย ดําเนินการตรวจสอบยอดเงินจัดสรรอยางสมํ่าเสมอ0 ตามเง่ือนไขขอตกลงระหวาง 

แมขาย และ ลูกขาย โดยยืนยนัยอดระหวางทะเบียนคุมเงินเครือขาย กับบัญชีแยกประเภท บัญชี 

เงินฝากธนาคาร รอจัดสรร     

 

3. รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือน ตุลาคม 2557  

    แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ  30  กันยายน0 2557   เปรียบเทียบกับ ตุลาคม0 2557 

เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหเครือขายประเมิน

สถานะ การเงินการคลังตนเอง จากผลการกํากับติดตามขอมูล เดือนตุลาคม 2557   พบวา... 

กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง0 เปนลบ0 มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ 

โซน 1   วารินชําราบ                 -20.37  ลานบาท 

โซน 1   50พรรษาฯ                  -16.89  ลานบาท 

โซน 3   สําโรง                          -14.15  ลานบาท 

โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง0 เปนบวก 0 คือ  เขื่องใน  กุดขาวปุน 

โรงพยาบาลท่ีมี7เจาหนี้การคา0 มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 

โซน 1   ๕๐ พรรษาฯ                 64.08  ลานบาท 

โซน 3   วารินชําราบ                  59.66  ลานบาท 

โซน 3   พิบูลมังสาหาร               38.65   ลานบาท   

 10ขอเสนอแนะ10... 

         1.เงินงบลงทุน (คาเส่ือมฯ) ขอใหดําเนินการตรวจสอบยอดคงเหลืองบลงทุนสอบยันระหวางทะเบียนคุม งบ

ลงทุน กับบัญชีแยกประเภทและบัญชีเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค (งบลงทุน) และหากมีเงินงบลงทุน คงเหลือ 

ใหเรงดําเนินการตามระเบียบพัสดุ และใชจายเงินตามแผนรายการท่ีไดรับอนุมัติ ตามหวงเวลา ตอไป0 หาม0 นํางบ

ลงทุนคาเส่ือม ไปใชจายโดยเด็ดขาดหากมีเงินเหลือจายงบลงทุนหรือตองการ เปล่ียนแปลงรายการ ใหเสนอขอ

อนุมัติตอ นพ.สสจ.กอนดาํเนินการทุกครั้ง 



          2. โรงพยาบาล ตองดําเนินการ กํากับ การบริหารการเงินการคลัง ใหเปนไปตามแผน การเงิน การคลังโดยมี

กระบวนการมีสวนรวมทุกสวน เพ่ือวางแผนแกไขปญหารวมกัน 

  3. กําชับการสงรายงาน ๔๐๗ ประจําสัปดาห เพ่ือติดตาม ควบคุม กาํกับ สถานะเงินบํารุงโรงพยาบาล โดย

ตรวจสอบขอมูลกอนสง เพ่ือความนาเช่ือถือ ความถูกตอง ใชขอมูลงบการเงินเปนหลัก มีผูตรวจสอบรับรอง

ขอมูลกอนสง 

           4. ขอใหโรงพยาบาล กํากับ ควบคุมอยางสมํ่าเสมอ  เกี่ยวกับการรับรูรายได  โดยเฉพาะการรับรูเงินโอน 

ธนาคาร ใหมีการ กํากับ  ติดตามขอมูล การตรวจสอบแหลงท่ีมาของเงินโอน เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน สงใหสวน

เกี่ยวของ และบันทึกบัญชีรับรูทันที  

4. เร่ืองอืน่ๆ 

       การจายตรงเงินเดือน 

       4.1  ขอให สสอ. / รพช. แจงผูเกี่ยวของดาวนโหลดขอมูลเงินเดือนจายตรง ประจําเดือน ท่ี website  

ศูนยเฝาระวังฯ เพ่ือนําไปประกอบการบันทึกบัญชี ภายในวันท่ี ๒๕ ทุกเดือนหากมีเจาหนาท่ีในสังกัดโยกยาย  

โปรดแจงใหงานการเงินงบประมาณ สสจ.อบ.ทราบเพ่ืออัพเดทขอมูลตอไป  

       4.2  ขอให สสอ. / รพช. แจงผูเกี่ยวของตรวจสอบขอมูลการโอนเงินเขาบัญชีหนวยงาน และโอนเงินเดือน 

จายตรงรายบุคคลทาง   Web  Site  Paymonth.phoubon.in.th รายละเอียดตาม หนังสือเวียน   อบ 0032.001./ว 

8958  ลว. 26  ธันวาคม  2557    

 

10งานการเจาหนาท่ี 

10       1.การยายหมุนเวียนแพทย  ทันตแพทยและเภสัชกร (เฉพาะการยายขามจังหวัด)0 ประจําป 2558 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหมีการยายขาราชการ ๓ สายงาน (แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร) 

เพ่ือใหสอดคลองกับระบบบรกิารสุขภาพ และมีการกระทรวงกําลังคนท้ัง 3  สายงาน อยางเหมาะสม โดยกําหนด 

เวลาดําเนินการขอยายผาน Website สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2  รอบ คือ 

- รอบท่ี 1        ตั้งแตวันท่ี   5 – 16  มกราคม  2558 

- รอบท่ี 2       ตั้งแตวันท่ี 23 – 27  กุมภาพันธ 2558 

ขอใหทุกหนวยบรกิาร  ดําเนินการดังนี้... 

1.1 ประชาสัมพันธใหขาราชการในหนวยงานของทาน (แพทยทันตแพทย และเภสัชกร) ท่ีมีความ

ประสงคขอยายขามจังหวัด สามารถเลือกสวนราชการท่ีขอยายได 2 อันดับ (สามารถ Download 

แบบขอยาย)  

1.2  เม่ือไดรับการพิจารณาใหยายแลว ตองปฏิบัติงานท่ีสวนราชการ ตามคําส่ังอยางเครงครดั  หาก

ประสงคจะเปล่ียนสถานท่ีปฏิบัติงาน ตองอยูปฏิบัติงานท่ีสวนราชการ เดิม ตามคําส่ังเปนเวลา ไม

นอยกวา 1 ป จึงจะขอยายตอไปไดอีก  สามารถตรวจสอบ รายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการยาย 



ไดท่ี  http://www.moph.go.th/ และ9ใหยื่นผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และรวบรวมแบบขอยาย

สงมาท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไป สสจ.อบ.0 ตามกําหนดการขางตน 

             1.3 เม่ือไดรับอนุมัติใหยายได ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีของ รพศ/สสจ. จะเปนผูลงทะเบียนใน 

Website ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

               1.4 ผูขอยายสามารถตรวจสอบความถูกตองของสวนราชการท่ีขอยายท่ี Website สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หากมีขอผิดพลาดตองใหแจง ใหผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี ของ รพศ./สสจ. เพ่ือ

แกไข ขอมูลความถูกตองในการขอยาย สําหรับการพิจารณา ขอยาย สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข จะ

ประกาศผลการพิจารณายาย  

                  รอบท่ี 1 วันท่ี  16  กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

                  รอบท่ี 2 (รอบสุดทาย)  วันท่ี 23 มีนาคม 2558  โดย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดําเนนิการ

ขอยายใหแลวเสร็จโดยมีผลไปรับงานท่ีใหม ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2558  และจะดําเนินการตัดโอน ตําแหนงและ

อัตราเงินเดือนตามตวัไปตั้งจายในภายหลัง 

      2.10 การพิจารณาการเบิกจายเงินเพ่ิมพิเศษแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการ0  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว 

           -พิจารณาคุณสมบัตขิองผูท่ีขอรับและขอยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับ แพทย ทันตแพทย  

และเภสัชกร ท่ีคณะกรรมการบริหารหนวยบรกิารหรือหนวยงานเสนอมา 

            ผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ ฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร จํานวน 5 ราย ดังนี ้

            1. นางสาวอาภาพร พรมโนภาศ   ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัด รพร. เดชอุดม 

                - ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2558  เปนตนไป 

           2. นางสรินยา  ทองพูนพันธ  ตําแหนง  นายแพทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวารนิชําราบ  

                - ตั้งแตวนัท่ี 1  ตุลาคม  2557  เปนตนไป 

           3. นายชัยพร  พรหมสิงห ตําแหนง ผอ.ศูนยอนามัยท่ี7 อุบลราชธานี สังกัดศูนยอนามัยท่ี 7  

               - ตั้งแตวนัท่ี  1  พฤศจิกายน 2557  เปนตนไป 

          4. นางสาวนภารตัน  แตสงเคราะห   ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ สังกดัรพศ.สรรพสิทธิประสงค 

               - ตั้งแตวนัท่ี  1 มกราคม  2557 เปนตนไป 

          5. นางสาววริศา  โสมรักษ  ตําแหนง  เภสัชกรปฏิบัติการ สังกดั รพ.สรรพสิทธิประสงค 

               - ตั้งแตวนัท่ี  1 มกราคม  2558  เปนตนไป 

 

10งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 

1 0            การกําหนดคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการ ในชวงเทศกาลปใหม 2558   

10มีวันหยุดราชการติดตอกันหลายวันปริมาณการใชรถใชถนนจึงมีเปนจํานวนมากมีโอกาส เกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ไดมากวาชวงปกติ ทําใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานตองรับภาระงานเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้น เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการ

http://www.moph.go.th/%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


ปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการชวงเทศกาลปใหม 2558   จึงขอแจงการกําหนดคาตอบแทน

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระหวางวันท่ี 30  ธันวาคม 2557 –  

5 มกราคม 2558  ตามขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข  วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับ 

หนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544  สามารถปรับคาตอบแทนเพ่ิมขึ้นไมเกิน 2 เทาของอัตรา 

ท่ีกําหนด และหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการจายเงิน คาตอบแทนแนบทาย ขอบังคับ กระทรวงสาธารณสุข 

วาดวยการจายเงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 

5)  

พ.ศ.2552 (ท้ังนี้ แลวแตสถานะทางการเงินและภาระงานของแตละหนวยงาน โดยอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร  

ตามขอกําหนดของระเบียบดังกลาว) 

 

5.2  กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

แผนปฏิบัติการเครือขาย ป๒๕๕๘ 

1.1 แผนปฏิบัติการ Non UC 

             ***3  อําเภอท่ียังไมสงลงนามอนุมัติโครงการ คือ ตระการพืชผล  สวางฯ  เดชอดุม 

อําเภอท่ีลงนามอนุมัติแผนฯแลวขอใหเรงดําเนินการวางฎีกาเพ่ือเบิกจายงบประมาณ 

1.2 แผนคาเส่ือมป 80 % ป 2559 

             ตองดําเนินการจัดทําแผนคาเส่ือม7เปนภาพเครือขาย7พรอมกับเรียงลําดับความสําคัญ ในแตละรายการ 

ท้ังในสวนอาคารส่ิงกอสรางและครุภณัฑ  

1.3 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

           รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 17 - 25 กุมภาพันธ 2558 

           รอบท่ี 2 กรกฎาคม 2558 

1.4 ตรวจราชการฯปงบประมาณ 2558 

         รอบท่ี 1 ระหวางวันท่ี 18 – 20  มีนาคม 2558  พ้ืนท่ี อําเภอเมืองฯ(๕๐ พรรษาฯ) 

         รอบท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1-3 กรกฎาคม  2558   พ้ืนท่ี อําเภอตระการพืชผล 

1.5 การถายทอดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานDHS ปงบประมาณ 2558  สูการปฏิบัติ โดยผูตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2557   ณ โรงแรมสุนีย แกรนด โดยมีสาระสําคญัและเนนย้ําถึง 

ความเช่ือมโยงกับการพัฒนาศักยภาพหนวยบรกิาร ตาม Service Plan 

       1.5.1  Profile DHS-PCA 

                - แบบประเมินตนเอง อําเภอท่ียังไมดําเนนิการสง 8 อําเภอ คือ ...เมือง ตาลสุม โพธ์ิไทร ตระการฯ 

ศรีเมืองใหม บุณฑรกิ นาจะหลวย น้ําขุน 

                - Profile อําเภอท่ียังไมดําเนินการสง คือ ...เมือง มวงฯ ตาลสุม โพธ์ิไทร ศรีเมืองใหม ตระการฯ  

สิรินธร และ ทุกอําเภอในโซนท่ี 4 



       1.5.2 พ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาService Plan เขื่อมโยง DHS 

ปงบประมาณ 2558  พ้ืนท่ีนํารองจํานวน 7 อําเภอ คือ เมือง มวงสามสิบ เขื่องใน ตระการพืชผล โขงเจียม วารนิฯ 

เดชอุดม 

 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

1. ผลการรณรงคฉดีวัคซีน dT ในประชาชนกลุม 20 - 50 ป รายละเอียดตามเอกสาร vaccine dt 

2. ผลการประกวดผลงานดานระบาดวิทยา ป 2557 รายละเอียดตามเอกสาร No.2 epidemiology 

3. สถานการณโรคติดตอ เดือนธันวาคม  2557 รายละเอียดตามเอกสาร No.3 Situation CD.pptx 

 

5.4  กลุมงานประกันสุขภาพ 

   1. ความครอบคลุมการมีหลักประกนัสุขภาพเดือน พฤศจิกายน 2557 

ขอมูล สปสช. รอยละ 99.89     ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 99.91 

๒.จํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อาํเภอ และรายเดือน 

 

5.5  กลุมงานสงเสริมสุขภาพ   

        1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี มีกําหนดเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณยีกิจ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ระหวางวันท่ี  5- 6 มกราคม  2558 

10วันท่ี 5 มกราคม 2557 

จุดท่ี 1  เสด็จไปโรงเรียน ตชด. บานศรีสวัสดิ ์ อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร 

จุดท่ี 2 เสด็จไปโรงเรียน ตชด. บานหนองใหม  อ. กันทรลักษณ  จ. ศรีสะเกษ 

*และประทับแรมคางคืนท่ีเขื่อนสิรินธร จ. อุบลราชธาน ี

10วันท่ี 6 มกราคม  2558 

จุดท่ี 1  เสด็จไปโรงเรียน ตชด.0 บานปากลา  อ. โขงเจียม10  จ. อุบลราชธาน ี

จุดท่ี 2 เสด็จไปโรงเรียน ตชด.0 บานดงนา  อ. หนามแทง10  จ. อุบลราชธาน ี

จุดท่ี 3 เสด็จไปโรงเรียน ตชด.0 บานโหงนขาม  อ. หนามแทง  จ. อุบลราชธาน ี

*ขอใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดเตรียมการรับเสดจ็ ตอไป 

        2. กําหนดการแขงขันกีฬาสาธารณสุขครั้งท่ี ๓๖ ท่ีกระทรวงสาธารณสุข กาํหนดวนัแขงขัน 9 -13 กุมภาพันธ 

2558  พิธีเปด-ปด  13 กุมภาพันธ  2558   

            *หวงเวลาเดือนมกราคม 2558  จะเปนการแขงขันกฬีาระดับเขต จ. อุบลราชธานี เปนเจาภาพ  

จะดําเนินการประสาน รายละเอียดกับผูเกี่ยวของตอไป 

 

 



๕.๖ กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

 

๑.การประกวดจังหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําป ๒๕๕๘ 

               1.   ดวยจังหวดัอุบลราชธานี ไดดําเนนิการคัดเลือกตัวแทนเขารวมการประกวดจังหวัด และ ชมรม  

TO BE NUMBER ONE ประจําป2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันท่ี 19 มกราคม 2558  ณ 

โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแกน  ดังนี้ 

                  1) ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE (ประเภทรักษามาตรฐานระดับเพชร ปท่ี 1) 

                  2) ประเภทTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) 

ตัวแทน คือ  

   - โรงเรียนปทุมพิทยาคม อําเภอเมือง (ประเภทรกัษามาตรฐานระดับทองปท่ี 1) 

   - ตัวแทนโรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา  อําเภอมวงสามสิบ (ประเภทดีเดน) 

          3) ประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ตวัแทนคือ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (ประเภทดีเดน) 

         4)  ประเภท TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  ตัวแทนคือ        

   - บริษัทกิจตรงยามาฮา อุบลราชธาน ี สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง 

   (ประเภทรกัษามาตรฐานตนแบบระดับเงิน ปท่ี 1) 

         5) ประเภท TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ตัวแทนคือ ชุมชนบานหนองขอน ตําบลหนองขอน  

อําเภอเมือง  (ประเภทดีเดนขอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดเตรียมความพรอมในการเขารวมประกวด 

ระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอไป 

 

๒.ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ / ติดยาเสพติดเปาหมายจังหวัดอุบลราชธานี 

       (เปาหมายการบําบัด 6,800  ราย ) 

  2.1 ) ระบบสมัครใจ  เปาหมาย 2,500  ราย 

         ผลการดําเนินการ  149  ราย    คิดเปนรอยละ 5.96  รายละเอียดดังนี ้

               - จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร  4  เดือน  จํานวน  149  ราย 

               - คายบําบัด   หลักสูตร 15 วัน       จํานวน   -   ราย 

  2.2 ) ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000  ราย 

              ดําเนินการได 1,278  ราย  คิดเปนรอยละ 31.95 

  2.3) ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย 

            ดําเนินการได   214 ราย  คิดเปนรอยละ 71.00 

            รวมทุกระบบ   จํานวน  1,639   ราย คิดเปนรอยละ  24.10 

 



 3.ผลการติดตามผูผานการบําบัดฯระบบสมัครใจ 

            เปาหมายติดตาม (ผูผานการบําบัดจากปงบประมาณ 2557  จํานวน   2,096  ราย) 

ไดรับการติดตาม 1844 ราย รอยละ 87.97 

เลิกได               1,732   ราย  รอยละ  93.92 

เสพซํ้า                   112 ราย   รอยละ   6.08 

 

๕.๗ กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

1.งานทะเบียนใบอนญุาต ิ

      1.1  กําหนดวันชําระคาธรรมเนียมประกอบกจิการและดําเนินการสถานพยาบาล ประจําป 2558  ณ 

กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีภายใน วันท่ี 30 

ธันวาคม 2557  เวลาราชการ อนึ่ง...  การชําระคาธรรมเนียมประกอบกจิการประจําปภายหลังวันท่ี 30 ธันวาคม 

2557  ตองชําระเงินเพ่ิม รอยละหาตอเดือน (เดือนละ 25.- บาท)  ตองชําระเงินเพ่ิมอีกรอยละหาตอเดือน  การตอ

อายุใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลภายหลังใบอนญุาตส้ินอายุ จะกระทํามิไดและหากขาด ตออายุ

ใบอนุญาตแลวยังคงดําเนนิการสถานพยาบาลตอไป ถือวาเปนการดําเนินการสถานพยาบาลโดยไมไดรับอนุญาต 

 

  1.2 กําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตขายยา ใบอนุญาตขายยาทุกประเภท (ใบอนญุาต 

ขย.1, ขย.2, ขย.3, ขยบ.,จําหนายซ่ึงยาเสพติดใหโทษ ประเภท 3, ขายวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือ ประเภท 4) 

ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตไดท่ีกลุมงานคุมครองผูบริโภค และเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั

อุบลราชธานี ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 เวลาราชการ 

 

10T2.งานผลิตภัณฑสุขภาพ 

10 T   2.1  การคดัเลือกรางวัล  อย.  ควอลิตี้   อวอรด   ดานผลิตภณัฑสุขภาพชุมชน  ป  2558   10Tสํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาจะจดังานมอบรางวัล  อย. ควอลิตี้  อวอรด   2558   ในชวงเดือนมีนาคม 

2558  ภายใตคําขวัญ  “คุณภาพ ปลอดภัย  ใสใจสังคม”   และใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณา 

คัดเลือกผูผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน    ท่ีจดทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชนและมีคณุสมบัติเหมาะสม  

จังหวัดละ   1  ราย  ใหแกกองสงเสริมงานคุมครอง ผูบริโภคดานผลิตภณัฑสุขภาพ ในสวนภูมิภาคและ 

ทองถ่ิน  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    เพ่ือมอบหมายทีมผูตรวจประเมินฯ    ลงพ้ืนท่ีตรวจประเมิน 

สถานท่ีผลิต   และพิจารณาคัดเลือกผูเหมาะสมเขารับรางวลัฯ เขตละ 1  ราย   ระหวางวันท่ี  12-16  

มกราคม  2557  โดยจังหวัดอุบลราชธานี   ไดคัดเลือกกลุมวิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจาก 

ปลาบานดานใหม  เลขท่ี 54 ถนนพรหมสิงห  หมูท่ี  2 ตําบลโขงเจียม  อําเภอโขงเจียม (ผลิตปลาสม และ 

น้ําพริก)  เปนตัวแทนของจังหวดัอุบลราชธานี   เพ่ือเขารับการคดัเลือกระดับเขตตอไป 



          2.2  กิจกรรมการประกวดเรยีงความเลาเรื่อง  ภายใตหัวขอ   “คนรุนใหม   หัวใจอินทรีย” คุมครองผูบริโภค

และเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี รวมกับมูลนิธิส่ือสรางสุข   จัดกิจกรรมการ

ประกวดเรียงความเลาเรื่อง   ภายใตหัวขอ “คนรุนใหม  หัวใจอินทรีย” เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุตรหลาน

ของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีถายทอดเรื่องราวการทําเกษตรอินทรียในครอบครัว/ชุมชน หรือแนวคดิการ

ทําเกษตรอินทรีย   เปนการประชาสัมพันธให ลด  ละ  เลิก การใชสารเคมี  สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบอาหารท่ี

ปลอดภัย   ท้ังนี ้  ผูสนใจสามารถสงผลงานการประกวดไดท่ีกลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัช

สาธารณสุข   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี โทร. 045-262699    โทรสาร. 045-

262699   อีเมลล   fdapv34@fda.moph.go.th  หรือ มูลนิธิส่ือสรางสุข   โทร.  045-242654   087-3786955อีเมลล

0 sangsook.ubon@gmail.com ภายในวนัท่ี  31 ธันวาคม  2557   โดยจะประกาศผลการประกวดฯ มอบรางวัล และ

ประชาสัมพันธผลงานท่ีไดรับรางวัล ในงานเทศกาล   กินสบายใจ  หางไกลโรค ป 3 ระหวางวันท่ี 16 – 18  

มกราคม 2558  ณ บริเวณช้ัน G ศูนยอาหาร หางสรรพสินคาซิตี้มอลล (หางสุนียฯ)  

3. งานบริหารเวชภณัฑยาและเวชภณัฑมิใชยา 

10    3.1  สรุปรายงานการจัดซ้ือยาและเวชภณัฑมิใชยารายไตรมาส และการปรับแผนการจดัซ้ือ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.1 แยกตามโรงพยาบาล) 

10    3.2  เรงรัดการจัดทําแนวทางปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซ้ือจดัหาและการสงเสริมการขายยา 

10และเวชภัณฑท่ีมิใชยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557  ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2557 

ตามหนังสือ ท่ี อบ 0032.008/ว 8586   ลงวันท่ี 11  ธันวาคม 2557   เรื่อง สงสําเนาแนวทางปฏิบัติตาม 

เกณฑ จรยิธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยา ของกระทรวง 

สาธารณสุข พ.ศ. 2557  

 

5.8   งานบริการการแพทยฉกุเฉิน 

        1.ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุใน 

ชวงเทศกาลปใหม 2558   เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดตอกันหลายวันและเปนชวงท่ีประชาชนเดินทางกลับ 

ภูมิลําเนา ทําใหเกิดการใชรถใชถนนมากขึ้น โดยกําหนดมาตรการเนนหนักตั้งแตวันท่ี 30 ธันวาคม 2557   ถึง

วันท่ี 5  มกราคม 2558  เปนชวงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบาย ใหทุกจังหวัด

ลด จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ลดจํานวนผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บลงใหไดมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับชวง

เดียวกันของปท่ีผานมา 

 

5.9  กลุมงานสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

1. แนวทางการพัฒนาทีมหมอครอบครัวเพ่ือเปนของขวัญปใหม   

2 .ขอเชิญรวมงานประจําปและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2558  ระหวางวันท่ี 28  ธันวาคม 

2557 – วันท่ี 6  มกราคม 2558    ณ  บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน ี(หลังเกา)  

mailto:sangsook.ubon@gmail.com


เพ่ือเปนการหารายไดใหเหลากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสาธารณกุศล และใน 

สวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี มีการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานของ  อสม.ดีเดน 

ระดับจังหวดั  นวดแผนไทย  และจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย  และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

3.ขอความรวมมือ ทุกอําเภอจัดงานวนัเด็กเพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหมีความพรอมตามวัยท่ีเหมาะสม 

และสอดคลองกับคําขวญัวันเดก็ป 2558   คือ ความรู  คูคณุธรรม นําสูอนาคต และเรียนเชิญรวมงาน วันเดก็ 

ประจําป 2558    ณ  สนามมลฑลทหารบกท่ี 22   คายสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี โดยสํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันเสารท่ี 10  มกราคม  2558 

5.10   กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 

แผนการแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารพยาบาล ปงบประมาณ 2558 

 

วัน เดือน ป สถานท่ี     เปาหมาย 

23 มกราคม 2558 รพ.เขมราฐ โรงพยาบาลทุกแหงในเขตบรกิารสาธารณสุข โซน 2 

27  มกราคม 2558 รพ.50 พรรษาฯ    โรงพยาบาลทุกแหงในเขตบรกิารสาธารณสุข โซน 1 

29 มกราคม 2558 รพ.วารินชําราบ โรงพยาบาลทุกแหงในเขตบรกิารสาธารณสุข โซน 3 

30  มกราคม 2558 รพร.เดชอุดม โรงพยาบาลทุกแหงในเขตบรกิารสาธารณสุข โซน 4 

 

การออกเยี่ยมประเมินและสนับสนนุวิชาการงานหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตรการแพทย

กระทรวงสาธารณสุข จังหวดัอุบลราชธานี ป 2558 

ครั้งท่ี วันท่ี โรงพยาบาล 

1 9  มกราคม 2558 ๕๐ พรรษาฯ 

2 21 มกราคม 2558 น้ํายืน 

3 21  มกราคม 2558 สําโรง 

4 21 มกราคม 2558 พระศรีมหาโพธ์ิ 

5 23 มกราคม 2558 ดอนมดแดง 

6 27 มกราคม 2558 นาจะหลวย 

 

5.11 กลุมงานทันตสาธารณสุข 

1.งานทันตสาธารณสุข 

แผนออกหนวยแพทย พอ.สว. 

- วันท่ี 15 มกราคม 2558  บานเจียด หมูท่ี 1   ต.เจียด อ.เขมราฐ 

- วันท่ี 22 มกราคม 2558  บานโนนสูง หมูท่ี 12 ต.โคกกอง อ.สําโรง 



5.12  กลุมงานควบคุมโรคไมตดิตอ 

1.งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตามท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานท้ังดานการปองกัน/ควบคุม 

และการรักษาพยาบาล ในชวงเทศกาลปใหม ดังนี ้

           1.1 ดําเนินการ/ประสานขอความรวมมือเครือขายในพ้ืนท่ี ประชาสัมพันธในเรื่องสถานท่ีและเวลาหามขาย

ลวงหนา อยางนอย 1 -2 สัปดาห 

           1.2  ประสานขอความรวมมือกับผูประกอบการเพ่ือปองกันการกระทําผิดเกี่ยวกับการจําหนายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอลรวมกับสินคาอ่ืน ในลักษณะการจัดกระเชาปใหมภายใตแนวคิด กระเชาปใหม ไรแอลกอฮอล 

           1.3 เฝาระวัง ตรวจเตือน ประชาสัมพันธและบังคับใชกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล พ.ศ.2551  และประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานท่ีหรือบริเวณหามบริโภค 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางพ.ศ.2555  โดยหามผูใดบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง ในขณะขับขี่ 

หรือโดยสารอยูในรถหรือบนรถ แกสถานประกอบการ รานคา และประชาชนท่ัวไป ในชวงกอนเทศกาล 

และในชวงเทศกาล ในการนี้ ขอความรวมมือใหหนวยงานของทาน ดําเนินการตรวจ เตือน/ประชาสัมพันธ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ.2551  แกสถานประกอบการ รานคา ประชาชน 

ท่ัวไป ในชวงกอน เทศกาลและในชวงเทศกาล และใหรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบ ฟอรมรายงาน 

การสํารวจ รานคา ขายสุรา ผิด กฎหมายในชวงเทศกาล ปใหม 2558  และสงมาดวยนี้ กลับกลุมงาน 

ควบคุมโรคไมติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันท่ี 12  มกราคม  2558 

เพ่ือรวบรวมเปนผลงานภาพรวมจังหวัดตอไป 

 

2.การดําเนนิงานตรวจคัดกรองมะเร็งตับและทอน้ําด ี

      สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอประสานแผนการดําเนนิงาน รวมตรวจคดักรองมะเร็งตับ และทอน้ํา 

ดีดัวยวิธีอัลตราซาวดในพ้ืนท่ี ดังนี ้

วันท่ี 13 มกราคม 2558          อําเภอนาตาล 

วันท่ี 20 มกราคม 2558          อําเภอเมือง (โรงพยาบาล๕๐พรรษาฯ) 

วันท่ี 27 มกราคม 2558        อําเภอเหลาเสือโกก 

 

5.13  กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย 

1.การดําเนนิงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย  ผลการประเมินการดําเนินงานตามตวัช้ีวัด 

 

 

 



ลําดับ   ช่ือตัวช้ีวัด จํานวน  

ท่ีผานเกณฑ 

1 อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 

ทุกจังหวดั ดําเนินงาน ตาม อํานาจ หนาท่ี 

ท่ีกําหนด 

1 

2 รอยละ ๕๐ ของเทศบาล ทุกระดับ มีระบบ 

บริการอนามัยส่ิงแวดลอม ไดมาตรฐาน 

12 อําเภอ 

(29 เทศบาล) 

3 อําเภอมีระบบฐานขอมูล 

สถานการณส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

ระบบเฝาระวังดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ 

5 

4 รอยละ 100 ของมูลฝอยติดเช้ือ 

ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

มีระบบควบคุม กํากับ การเก็บ ขน และกําจัด 

มูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกตอง 

21 

2.การพัฒนาศักยภาพดานกฎหมาย(KPI การบังคับใชกฎหมายใหเปนรูปธรรม) 

            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะจัดประชุมเพ่ิมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ดานการใช พรบ.การสาธารณสุข 

2535  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ในบทบาทของเจาพนักงานสาธารณสุขและเปนท่ีปรึกษาใหกับเจาพนักงาน 

ทองถ่ิน ในวันท่ี 23 มกราคม 2558  ณ หองประชุม 1 โดยวิทยากรจากสํานักบริหารกฎหมาย กรมอนามัย ทองถ่ิน

จังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด กลุมเปาหมายประกอบดวยผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ และ

นายกเทศมนตร ี

3.ความกาวหนาของการดําเนินงาน Road Map การจัดการขยะของรัฐบาล 

3.1 มาตรการดานกฎหมาย ท่ีเปนความรับผิดชอบของ สสจ./สสอ. 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดสํารวจการออกขอบัญญัติทองถ่ิน  ตาม พรบ.การ

สาธารณสุข 

พ.ศ.2535  พบวา มีการออกขอบัญญัตริอยละ 67.23  และกาํลังดําเนินการสํารวจเพ่ิมเติม ขอใหระดับอําเภอ 

ประสานและทําเปนฐานขอมูลดานอนามัยส่ิงแวดลอมระดบัอําเภอ สนับสนุนการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรและ 

Road Map การจัดการขยะของรัฐบาล 

3.2  การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ  ใหโรงพยาบาลเปนศูนยกลางการจดัการ จัดระบบการขนสงจาก รพ.สต. 

จัดทําเอกสารกํากับการขนสง (Manifest) และรายงาน 

 

 

 



5.14  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             ไมมี 

 

5.15  กลุมงานพัฒนารูปแบบบริการ 

              ไมมี 

5.16  กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ 

              ไมมี 

 

5.17  งานบริการสุขภาพ 

                ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองจากโรงพยาบาล/สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ 

6.1 สาธารณสุขอําเภอ  

จากขอสรุปการประชุมกลุมสาธารณสุขอําเภอ    

1. การนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

2. การบริหารงบ PP(สงเสริมปองกันควบคุมโรค) เสนอจัดประชุมระดับจังหวัดเพ่ือความเขาใจรวมกัน 

3. โควตาการกําหนดตําแหนงชํานาญการพิเศษ ของรพ.สต ซ่ึงขอกําหนดตําแหนง รอยละ 10 ขอเสนอ

จากท่ีประชุมกลุมคือ การบริหารจดัการ จ18 ภายในอําเภอ 

4. การบรรจุขาราชการใหม ขอความอนุเคราะหทานผูบริหาร ใหตัวแทนรพ.สต มีสวนรวมในการจัดทํา

ขอมูลเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะบรรจ ุ
                   

6.2 โรงพยาบาล     
       

 ประชาสัมพันธรวมทําบุญผาปาครุภัณฑทางการแพทย รพ.ตระการพืชผลวันท่ี 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอืน่ๆ 
 

7.1 การเพ่ิมคาตอบแทน 2 เทาชวงเทศกาลปใหม 

มต:ิ อนุมัติในหลักการ ขึ้นกับสถานะการเงินการคลังของหนวยบรกิาร 

7.2 ทานผูวาราชการจังหวดัอุบลราชธานี ส่ังการเตรียมพรอมรับอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 

 

 

 



7.3 เตรียมการรับเสดจ็สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 5-6 มกราคม 2558 
 

ปดการประชุม  เวลา 16.30 น. 

 

   ลงช่ือ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  

                       (นางดารณี  เผาผา) 

        กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

   

   ลงช่ือ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  

                               (นางสิริพร  วงศตรี) 

             หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

 

   ลงช่ือ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 

                 (นายสุรพร  ลอยหา) 

     นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

                                              ประธานการประชุม 
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