สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 10/2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
1. นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชลิต ทองประยูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
3. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นายลําพูน ฉวีรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายประวิทย พันธจูม
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ
8. นพ.มนตชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
9. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
10. นพ.พัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
11. นพ.อุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
12. นายสุทธิพงษ ภาคทอง หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป
13. นางสิริพร วงศตรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
14. นางนภาพร จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
15. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
16. นายระวี แววศรี
หัวหนากลุมงานนิติการ
17. นางสาวกาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ
18. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
19. นางรําไพ สุวนาม หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
20. นางสาวอลิษา สุพรรณ
หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
21. นายระวี แววศรี หัวหนากลุมงานนิติกร
22. นางสุภาภรณ อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23. นายปรีชา ทองมูล หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ
24. นายวิชิต พุมจันทร หัวหนากลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
25. นายชัยสิทธิ์ เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ
26. นางลําดวน ศรีขาว หัวหนางานการเงิน กลุมงานบริหารทั่วไป
27. นายบดินทร บุญขันธ หัวหนากลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
28. นพ.ธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
29. พญ.ณัฐิกา วรรณแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
30. นพ.ชานนท พันธนิกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
31. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
32. นพ.ณัฐนนท พีระภานุรักษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
33. นพ.ศุภฤกษ ศรีคํา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน

34. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
35. นพ.ทนง คําศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
36. นพ.สยาม ประสานพิมพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ
37. นพ.พิสิษฐ เวชกามา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
38. นพ.พิทักษพงษ จันทรแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
39. นพ.อัครภูชิทย ผลานันต ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
40. นพ.วรุตม เกตุสิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
41. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน
42. นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
43. นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
44. นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
45. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์ สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
46. นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
47. นางศิวาพร เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
48. นายไพรัช จันทพันธ
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
49. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
50. นายวานิช สายยืน สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
51. นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
52. นายไพรัช จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอนาตาล
53. นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอ
สิรินธร
54. นายวินัย แกวพรหม สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
55. นายอุทัย นิปจการสุนทร
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
56. นายชูวิทย ธานี สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
57. นายพีระพล เดชบุญ สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
58. นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
59. นายบัณฑิต สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
60. นายไชยา พรหมเกษ
ผช.สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี
61. นายชนะ หอมจันทร ผช.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
62. นายเสถียร ปวงสุข
ผช.สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
63. นายเกรียงไกร พื้นทอง
ผช.สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
64. นายวรวิทย สอดศรี
ผช.สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
65. นายสรพงษ ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
66. นายสันติ ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
67. นายสันติ ฝกทอง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
68. นายณัทกร วิทิตถิรานันท
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
69. นายประยงค สุดสุข
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
70. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง
71. นายพลกฤต วรสันต
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร
72. นายรัชพล ตังคะวานิช
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
73. นายสากล สีทากุล
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย

74. นายพรทวี สุวรรณพรม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
75. นายประจักษ สุพรหม
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
76. นางดารณี เผาผา
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
77. นายปญญาวุธ ไพเราะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นายประวิทย ศิริรังสรรคกลุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นายรังสรรค ศรีลวน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นางอุษณีย เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางสาววนิดา ชัยเวชสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางเยาวลักษณ โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางพรสิริ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางปภัสพร พันธพินิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นายประพนธ บุญไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางสาวภูริดา พลศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางสาวเสาวลักษณ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางพัชราภรณ ศิริคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางเนติภรณ สิมาพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นายสุรทิน หมื่นอินทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางจุฬาพร คํารัตน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นางจิรวัฒน สุสิงห
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสาววรุณรัตน ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. ภญ.ฑิฆัมพร พันธพินิจ
เภสัชกรชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางสิริพร แกวมหาวงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางกุลชาธนันท พลินรัชตธนะเดช นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลตาลสุม
105. นายสุระ เสนาเทพ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ
106. นางเนตรนภิส พันธวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลมวงสามสิบ
107. นายกิตติพงษ เสนาะพิ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.มวงสามสิบ
108. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลตาลสุม
109. นายธีระยุทธ เผากัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เหลาเสือโกก
110. นางสาวพัชรี ชวงชัย นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.ตาลสุม
111. นางเกตุศิรินทร ฉิมพลี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เขื่องใน
112. นางอรทัย มุสิกา
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
113. นางจินตนา พงษพิละ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม

114. นางศิริกัลย มะลัยทอง จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน โรงพยาบาล
กุดขาวปุน
115. นางศิวะพรรณ ญาณะพันธ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนาตาล
116. นายจําลอง ผองจิต
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
โรงพยาบาลสําโรง
117. นางชุติมันต อินญาพงษ จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน
โรงพยาบาลสวางวีระวงศ
118. นายวรายุธ เลิศแลว
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลสิรินธร
119. นายเอกพจน อินโสม
จพ.สาธารณสุขอาวุโส โรงพยาบาลโขงเจียม
120. นายปรีดา จําปาเทศ
นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลนาจะหลวย
121. นางพิชญสุดากานต รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลน้ํายืน
122. นางสุพัตรา อุทธา
นักวิชาการการเงินและบัญชี โ
รงพยาบาลน้ําขุน
123. นายอังกูร แกนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
124. นางวิลาวัลย หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
125. นายสุรศักดิ์ สุขสาย จพ.สาธารณสุข อาวุโส สสอ.เขื่องใน
126. นายภูริภัทร บรรจง นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ตาลสุม
127. นางสาวรัชนี สวางเนตร นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.ตาลสุม
128. นายวิระ พวงจันทร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สสอ.โพธิ์ไทร
129. นายสมภพ จันทรเกษ นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.นาตาล
130. นายนิติชัย ทุมนันท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ตระการพืชผล
131. นางบุษบา การกลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ตระการพืชผล
132. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
รพ.เขมราฐ
133. นางพัชรี อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.นาตาล
134. นางสาวยุพา กุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.นาตาล
135. นางสาวรัตชพร กาละปตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.นาเยีย
136. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ศรีเมืองใหม
137. นายพงศภณ ศรีสมบูรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ศรีเมืองใหม
138. นางสาวแพรพิลาส ผองแผวนักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ รพ.กุดขาวปุน
139. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.กุดขาวปุน
140. นางลําใย บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.กุดขาวปุน
141. นางยมลภัทร คลังแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ รพ.โพธิ์ไทร
142. นางสมาพร มนตรีโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.วารินชําราบ
143. นส.ธิดารัตน รวมธรรม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.วารินชําราบ
144. นายกีรติ เสริมศรี
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สสอ.พิบูลมังสาหาร
145. นางดวงจิตร กอมะณี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.นาเยีย
146. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สําโรง
147. นายจิรศักดิ์ รักษมณี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สําโรง
148. นายชํานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สิรินธร
149. นายมรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.โขงเจียม
150. นายตรองทรัพย สายกนก นักวิชาการพัสดุ รพ.โขงเจียม
151. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.น้ํายืน

152. นายพิทักษ บุตรโท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.น้ํายืน
153. นางสาวอรพรรณ สานุสันต นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.น้ําขุน
154. นางพีรดาพัฒน พงษสร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ดอนมดแดง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงใหทราบ
1. แนะนํารองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีคนที่ 5 นายประวิทย พันธจูม
2. ในหวงวันหยุดปใหม เริ่มวันที่ 29 ธันวาคม – 5 มกราคม 2559 ขอใหทุกพื้นที่เฝาระวังอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะกรณีจุดเสี่ยงของจังหวัด(ทั้งจังหวัดมี 138 จุด) ที่กําหนดไว 5 จุด ไดแก
1.1 หนาโรงน้ําแข็งใกลจุด U-turn รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชริราลงกรณ
1.2 ถนนชยางกูร จุด U-turn บานดามพรา อ.เมือง
1.3 โรงงานแลคตาซอย อ.วารินชําราบ
1.4 ทางโคงบานบัววัด ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ
1.5 หนา รพร.เดชอุดม ถึงหวยตําแยหนาวิทยาลัยเทคนิค อ.เดชอุดม
ขอเสนอแนะ : 1. ติดตั้ง CCTV ในจุดเสี่ยง
2. จะทราบขอมูลการตายดวยอุบัติเหตุจากระบบ 43 แฟมใหทราบอยางไร
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา(รับรองรายงานการประชุม) รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผานมาติดตามในวาระประชุมของกลุมงาน/ฝาย
สถานการณการเงินการคลังเครือขาย รายละเอียดตามเอกสาร ไฟล: CFO_Nov58
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ
4.1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
1. โครงการวิจัยและการปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง โดย...นพ.ปริญญา ชํานาญ
2. เชิญชวนรวมงานวันครบรอบ 80 ป รพศ.สรรพสิทธิประสงค ในวันที่ 7 มกราคม 2559
(นพ.ปราโมทย ศรีสําอางค)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1 กลุมงานบริหาร
งานการเงิน
1.การสงงบทดลอง
1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 หนวยงานที่ยังไมสง / สงงบทดลองไม
ครบ
โซน 1 - แมขาย สงครบ แต ดอนมดแดง งบไมสัมพันธ
- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ
- สสอ. สงครบ
โซน 2 - แมขาย สงครบ

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ
- สสอ. สงครบ
โซน 3 - แมขาย สงครบ แต โขงเจียม งบไมสัมพันธ
- ลูกขาย (รพ.สต) สงครบ
- สสอ. สงครบ
โซน 4 - แมขาย สงครบ
- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ เดชอุดม
- สสอ. สงครบ
1.2 แจงผลคะแนนของแมขาย (รพช.) และลูกขาย (รพ.สต.)
- ขณะนี้โปรแกรมการประมวลผลการใหคะแนนทางอิเลคทรอนิกส ยังไมสามารถใชได
อยูระหวางกลุมประกันสุขภาพ สป. ปรับปรุงโปรแกรม คาดวาจะประมวลผลคะแนนไดภายในเดือนมกราคม
2559
ขอเสนอแนะ
1. ขอให
ผอ.รพ.ดอนมดแดง และ รพ.โขงเจียม กําชับผูเกี่ยวของสอบทานขอมูลบัญชี ให เเปนไปตาม
คุณภาพ / ผังรายการบัญชี กอนนําสงงบประจําเดือน และควบคุม กํากับ ระบบการบันทึกบัญชี เกี่ยวกับ ระบบ
ขอมูลเงินสด เงินฝากธนาคาร ขอมูลดานรายได ดานลูกหนี้ ทุกสิทธิ ขอมูลเจาหนี้การคา โดยกํากับ ติดตามขอมูล
ตรวจสอบคุณภาพขอมูล ทั้งกอนและหลังการบันทึกบัญชี
2. ขอให รพ.สต. เครือขายเดชอุดม ติดตาม กํากับ ใหผูรับผิดชอบในการสงรายงานงบทดลอง ใหทันตาม
กําหนด
2. การเฝาระวังการเงินการคลัง
2.1. แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือน ตุลาคม 2558 –
พฤศจิกายน 2558 มีผลการประเมินดังนี้ (FAI58.xlsx)
เดือนตุลาคม 2558 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 4 แหง คือ 50 พรรษาฯ ศรีเมือง
ใหม วารินชําราบ นาเยีย และทุงศรีอุดม
ซึ่งจากเดิมเดือนกันยายน 2558 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน 6 แหง 50พรรษาฯ
ศรีเมืองใหม โขงเจียม วารินชําราบ สวางวีระวงศ และทุงศรีอุดม
เดือนพฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงระดับ 7 จํานวน จํานวน 6 แหง คือ เขื่องใน
50พรรษาฯ ศรีเมืองใหม สิรินธร วารินชําราบ และนาเยีย
2.2.รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 (สถานะการเงิน.xlsx )
2.2.1 แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 30 กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับ
ตุลาคม 2558 –พฤศจิกายน 2558 เกี่ยวกับ เงินบํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพื่อ
เปนขอมูลใหเครือขายมีการประเมินการเงินการคลังตนเองในการกํากับ ติดตามการบริหารการเงินการคลัง
จากขอมูลเดือนตุลาคม 2558 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียง
ตามลําดับ คือ
โซน 3 วารินชําราบ
-38.66 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
-35.73 ลานบาท
โซน 4 เดชอุดม
-11.27 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
- 7.89 ลานบาท

คือ

เดือนพฤศจิกายน 2558 พบวา กลุมโรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนลบ มากที่สุดเรียงตามลําดับ

โซน 3 วารินชําราบ
-49.18 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
-43.67 ลานบาท
โซน 4 เดชอุดม
-28.35 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
-21.31 ลานบาท
โรงพยาบาลที่มีทุนสํารอง เปนบวก คือ บุณฑริก เขมราฐ น้ํายืน และ มวงสามสิบ สวน
โรงพยาบาลที่มีเจาหนี้การคา มากที่สุดเรียงตามลําดับ คือ
ตุลาคม 2558
โซน 4 เดชอุดม
107.24 ลานบาท
โซน 3 วารินชําราบ
71.44 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
66.06 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
63.50 ลานบาท
พฤศจิกายน 2558
โซน 4 เดชอุดม
96.04 ลานบาท
โซน 3 วารินชําราบ
74.62 ลานบาท
โซน 2 ตระการพืชผล
65.28 ลานบาท
โซน 1 50พรรษาฯ
63.07 ลานบาท
ขอเสนอแนะ
1. ขอใหโรงพยาบาลเฝาระวังระวังการเงินการคลัง มีการวิเคราะหขอมูล ทั้งดานรายไดและคาใชจาย เพื่อ
หาสาเหตุวารายการใดที่ไมเปนไปตามแผนบาง โดยเฉพาะดานรายได ตองวิเคราะหจํานวนเงินที่ไดรับจริง
สอดคลองกับผลงานการใหบริการหรือไม สวนดานรายจาย ใหมีการควบคุม กํากับการใชจายใหเปนไปตาม
แผนการเงินการคลัง อยางเขมงวด
2. ขอใหโรงพยาบาล มีการกํากับ ควบคุม การสอบทานคุณภาพบัญชี ใหเปนไปตามผังบัญชีที่กําหนด มี
การกํากับ ติดตามขอมูล การตรวจสอบโดยเฉพาะขอมูลดานรายได ขอมูลดานลูกหนี้ เปนการสม่ําเสมอ
3. เรื่องอื่นๆ
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ Non Uc สวนที่จัดสรรเปนFix cost ใหกับ สสอ. แหงละ 350,000บาท
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2558

5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
1.เรงรัดดําเนินงานตามแผนการใชงบประมาณตามภารกิจพื้นฐานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตามแผนฯภายใน
เดือนธันวาคม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงตองเบิกจายงบประมาณ ใหไดอยางนอย 100,000 บาท ซึ่งผล
การดําเนินงาน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามไฟล Summary_Non Uc )
2.รายงานความกาวหนา โครงการของขวัญปใหม และวันเด็ก ป 2559 ไตรมาสที่ 1 (รายละเอียดตามไฟล
Report_PA.xls)
3. รายงานความกาวหนา ผลการดําเนินงานPA จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามไฟล Report_PA.xls)
4. การบริหารจัดการคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
4.1 แจงการดําเนินการขยายเวลากอหนี้ผูกพัน คาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
หรือคาเสื่อมป 2558 ตามมติของคณะอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพแหงชาติเขตพื้นที่( อปสข. )เมื่อ วันที่ 4
กันยายน 58 ใหขยายเวลาการกอหนี้ผูกพันจาก 30 กันยายน ออกไปถึง 30 ธันวาคม 58 นั้น
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จากขอมูลของ สปสช.เขต 10 พบวา การจัดหาครุภัณฑทางการแพทยของหนวยบริการ โดยเฉพาะครุภัณฑ ใน
กลุมที่มีราคาสูง ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดได อปสข. จึงมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 58 ให
ขยายเวลาในการกอหนี้ผูกพัน จาก 30 ธันวาคม 58 ออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2559
4.2 การดําเนินงานคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุนหรือคาเสื่อม ป 2559 สปสช.
ไดจัดสรรและโอนงบประมาณไปที่หนวยบริการแลว วันที่ 25 ธันวาคม 58 โดยมีกรอบในการดําเนินงาน
สําหรับหนวยบริการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง ใหเสนอแผนผาน คปสอ.>>สสจ>> สปสช.เขต รวบรวมเสนอ
อปสข.เพื่อพิจารณา อนุมัติ ( ดูรายละเอียด เพิ่มเติมไฟล longtun.pdf)
4.3 รพ.รัฐนอกสังกัด และ เอกชน และ สสจ.(ในสวน10%) จะดําเนินการเบิกโอนเมื่อแผนไดรับอนุมัติ
จาก อปสข.แลว สวนกระบวนการ ดําเนินงานและหลักเกณฑในการจัดทําแผนดังกลาว กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร จะ เชิญประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 หนวยบริการที่
ดําเนินการแลว ใหรายงานผลการจัดซื้อ/จัดหา ผานทาง Website ของ สปสช.ที่ WWW.nhso.go.th เลือกเมนู
บริการออนไลน >หมวด NHSO Budget >เลือก “ระบบรายงานการใชจายงบคาเสื่อม”( ดูรายละเอียด เพิ่มเติม
ไฟล
5. เตรียมรับ รมว. 7 มกราคม 2559 รายละเอียด การเตรียมความพรอมในเวปไซต http://GIS
Health.moph.go.th : รูป ผอ.รพ.สต. ภาพสถานบริการ ดานหนา ขาง ภาพกิจกรรม ขอมูลผลการดําเนินการ
ตามนโยบายสําคัญ เชน โครงการของขวัญปใหมและวันเด็ก ป 2559 ผลการดําเนินงาน PA ปญหาสาธารณสุข ใน
พื้นที่และแนวทาง แกไข ความตองการสนับสนุนฯ
6. กําหนดการตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2559
รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 22-24 มีนาคม 2559
พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 โขงเจียม รพ.สต.นาโพธิ์ใต
พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 กุดขาวปุน รพ.สต.แกงเค็ง
รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2559
พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 1 อ.เดชอุดม รพ.สต.ทุงเทิง
พื้นที่รับตรวจราชการ ทีมที่ 2 อ.เขื่องใน รพ.สต.หัวดอน
7. แจงปฏิทิน กําหนดวัน นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
กําหนดการนิเทศงานผสมผสาน
รอบที่ 1 วันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ 2559 เปาหมาย คือ รพ.สต.ที่ทุกอําเภอสงรายชื่อรับการตรวจเยี่ยมโดย รมว.
รอบที่ 2 วันที่ 14 – 23 มิถุนายน 2559 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล roporsotor_301158)
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5.3 กลุมงานควบคุมโรค
1.
2.
3.
4.

สถานการณโรคไขเลือดออก (รายละเอียดตามเอกสารfile : No.1_DHF.pptx)
อัตราปวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายอําเภอ (รายละเอียดตามเอกสารfile : NO.2_DHF_Ampour )
สถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา (รายละเอียดตามเอกสารfile : No. 3_CD.pdf)
สรุปผลการฉีดวัคซีนโปลิโอ : IPV (ของขวัญปใหม) (รายละเอียดตามเอกสารfile : No. 4 Gilf_CD.xlsx)

5.4 กลุมงานประกันสุขภาพ
1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือน พฤศจิกายน 2558
ขอมูล สปสช. รอยละ 99.948 (ดูรายละเอียดตามเอกสาร ไฟล coverage uc 5811.pptx) ขอมูลจังหวัด
อุบลราชธานี รอยละ 99.985 (ดูรายละเอียดตามเอกสาร ไฟล coverage uc 5811.xlsx)

2. ขอมูลจํานวนบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ จําแนกรายรพ./อําเภอ และรายเดือน (ดูรายละเอียดตามเอกสาร
ไฟล file: prakan.pdf
3 รายงานตนทุนตอหนวยบริการแบบ Quick method ไตรมาส 4/2558 (ดูรายละเอียดตามเอกสาร ไฟล
unitcost.xlsx)
4. แผนการเงินการคลังป 2559 สามารถ download file ที่ Upload file www.phoubon.in.th รับขอมูล
งานประกัน ใหแมขายและลูกขายถือเปน Single Plan ใชในการควบคุมกํากับรายได-รายจายใหเปนไปตาม
แผน
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5.5 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ ไมมีวาระการประชุม
5.6 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
5.6.1 ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เปาหมายการบําบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ป 2559 จํานวนทั้งหมด 6,300 ราย) จากระบบตางๆดังนี้
1) ระบบสมัครใจ เปาหมาย 2,000 ราย
ดําเนินการได 277 ราย คิดเปนรอยละ 13.85 รายละเอียดดังนี้
- จิตสังคมบําบัด ในโรงพยาบาล หลักสูตร 4 เดือน จํานวน
- คายบําบัดฯ

72 ราย

จํานวน 205 ราย

2) ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 4,000 ราย
ดําเนินการได 452 ราย รอยละ 11.13
3) ระบบตองโทษ เปาหมาย 300 ราย
ดําเนินการได 218 ราย รอยละ 72.66
รวมทุกระบบ จํานวน 947 ราย
5.6.2 การควบคุมตัวยาและสารเคมี รายละเอียดตามไฟล : Report_Drugs.pdf
5.7 กลุมงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
สรุปขอสั่งการการดําเนินงานอุบัติเหตุทางถนน
สาธารณสุข
1.ให สสอ.เปนเลขานุการรวม
2.ใหบูรณาการขอมูล 3 ฐาน
3.กําหนดจุดเสี่ยง ดานชุมชน
4.ดําเนินการภายใต DHS
5. จัดตั้ง Trauma & Emergency Administation Unit (รพ.A,S,M1+4อ.)
6.สอบสวนอุบัติเหตุโดยทีมสหวิชาชีพ
มหาดไทย

1.ตั้ง คปถ.ระดับอําเภอ/ทองถิ่น
2.ใหบูรณาการขอมูล 3 ฐาน
3.ใหจัดตั้งจุดตรวจ ดานชุมชน
4.รณรงค มาตรการ 10 รสขม
5.เนนอําเภอทองเที่ยว/ทองเที่ยวทางน้ํา
6.กิจกรรม “สวดมนตขามป”
Quick win....
1.จุดเสี่ยง 5 จุดถูกนําเสนอ/แกไขผาน DHS
2. ระดับชุมชน : ดานชุมชน/มาตรการชมชน
3.พฤติกรรมเสี่ยง : บังคับใชกฎหมาย/มาตรการองคกร
5.8 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. งานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย
1.1) วันที่ 5 มกราคม 2559 ประชุมคณะทํางานพัฒนารานอาหาร แผงลอย บริเวณหนา ม.อุบลฯ เตรียมงาน
กันเกราเกมส ณ หองประชุมสภา เทศบาลตําบลเมืองศรีไค
1.2) วันที่ 9 มกราคม 2559 รวมพิธีเปด จัดนิทรรศการ และตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ ในการแขงขัน กีฬา
กันเกราเกมส
1.3) วันที่ 9 - 18 มกราคม 2559 ตรวจเฝาระวังสารปนเปอนในอาหาร ณ สถานที่จําหนาย ภายใน ม.อุบลฯ
2. งานบริหารเวชภัณฑยาและเวชภัณฑมิใชยา
2.1 ขอใหทุก รพ. สงรายงานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ ที่มิใช ยา ทุกประเภท (วัสดุการแพทย วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุ
ทันตกรรม วัสดุเอกซเรย) และการจัดซื้อรวมยา และเวชภัณฑ ที่มิใชยา (วัสดุการแพทย วัสดุวิทยฯ) ไตรมาส 1
ปงบประมาณ 2559 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
2.2 ขอให รพ. นํารอง และ ทุก รพ. ที่เขารวมโครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาสมเหตุผล สงรายงาน ตัวชี้วัด
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2559
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5.9 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. ใหทุกอําเภอตรวจสอบฐานขอมูลหอกระจายขาว (ดูรายละเอียดตามเอกสารไฟล DATA_PR) ป 2559 พรอม
ทั้งประเมินมาตรฐานหอกระจายขาว (ดูรายละเอียดตามเอกสารไฟล DATA_hoo.docx) สงกลุมงานสนับสนุน
บริการสุขภาพภายในวันที่ 22 มกราคม 2559
2. เรียนเชิญทานผูบริหารระดับจังหวัดและผูบริหารระดับอําเภอ เยี่ยมชมและใหกําลังใจ ในการออกราน ประจําป
และงานกาชาด ป 2559 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณศาลากลาง หลังเกา ใน
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 7 มกราคม 2559
5.10 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. งาน PMQA
สํานักงาน ก.พ.ร. เปดรับสมัครรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม -5 กุมภาพันธ 2559
เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสวนราชการอยางตอเนื่อง จึงขอแจงสสอ.และ รพช. ทุกแหง

สงผลงานเขารวมประกวด โดยรางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ (Thailand Public Service Awards) แบงเปน 5
ประเภท ไดแก
1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เปนเลิศ
2. รางวัลบูรณาการการบริการที่เปนเลิศ
3. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เปนเลิศ
4. รางวัลการพัฒนาบริการที่เปนเลิศ
5. รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ทุกหนวยงานสามารถยื่นสมัครขอรับรางวัลฯดาวนโหลดเอกสารไดที่เว็บไซค www.moph.go.th และจัดสง
เอกสารสมัครขอรับรางวัลมายังกลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ ภายใน วันที่ 18 มกราคม 2558 เพื่อประชุม
พิจารณาคัดกรองในเบื้องตนกอนนําสงสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
2. งาน HA
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ลงเยี่ยมประเมินงาน HA ในรพ. ขั้น 3 เพื่อตออายุการ
รับรอง กระบวนการคุณภาพ (HA - reaccreditation) ที่ รพ. เขมราฐ ในวันที่ 12-13 มกราคม 2559 และ รพ.
เขื่องใน วันที่ 14-15 มกราคม 2559
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5.11 กลุมงานทันตสาธารณสุข
1. ผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัด Service plan สาขาสุขภาพชองปาก Quick Win อัตราการเขาถึงบริการ
สุขภาพชองปาก (คนใหม) รอยละ 30 ผลงานจังหวัดอุบลราชธานีไตรมาสที่ 1 รอยละ 11.3 (เปาหมายไตรมาสที่
1 รอยละ 7.5) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2558 มีขอสังเกต คือ ผลงานรายตําบลกระจุก อยูในเขตตําบลที่ตั้งของ รพ.
สวนตําบลที่ตั้งของ รพ.สต.ยังมีผลงานต่ํา ซึ่งจะมีปญหาในการประเมิน รพ.สต./ศสม.คุณภาพการจัดบริการ
สุขภาพชองปาก (3 องคประกอบ) รายละเอียดตามเอกสารไฟล : Summmary_dent.xlsx) และ ไฟล : Mapping
dent.pdf
2. ผลการดําเนินงาน QOF ป 2559 ขอมูลหญิงมีครรภไดรับการตรวจชองปากไมนอยกวารอยละ 90 (ประเมินผล
จากหญิงคลอด ไตรมาสที่ 3-4 ป 58 จากฐานขอมูล 43 แฟม) ผลงานจังหวัดอุบลราชธานีรอยละ 68.20 ในการนี้
ขอใหทุกอําเภอตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และการดําเนินสงขอมูลภายในวันที่ 20 มกราคม
2559 รายละเอียดตามเอกสารไฟล : Summary_Quarter3-4.pdf
3. ผลการดําเนินงานฟนเทียมพระราชทาน ป 2559 ตั้งแตตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 รอยละ 15.83 ขอให
ทุกอําเภอตรวจสอบความถูกตองในเวปฟนเทียมพระราชทาน รายละเอียดตามเอกสารไฟล : complete
denture 2559.doc.pdf
4.งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจําเดือนมกราคม 2559
o
o

วันที่ 14 มกราคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บานหนองโน หมูที่ 6 ตําบลสําโรง อําเภอตาลสุม
วันที่ 21 มกราคม 2559 ออกปฏิบัติงาน ณ บานอี่เติ่ง หมูที่ 7 ตําบลหัวนา อําเภอเขมราฐ

5.12 กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
1. สมพันธเครือขายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กําหนดจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ สมาพันธฯ จังหวัดอุบล
ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ณ เวทีกลาง งานกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 43 ซึ่ง คณะกรรมการ
สมาพันธฯ 5 ทาน นําทีมโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณแพทยหญิงสมศรี เผาสวัสดิ์ เดินทางมารวม กิจกรรม และ
คณะศิลปน ดารารวมกิจกรรม
ขอเชิญ... ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ เขารวมกิจกรรมดังกลาว
2. สรุปขอมูลการดําเนินงาน DM HT CA ณ ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารไฟล : Update data DM
HT CA.pptx
5.13 กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
1.แจงมติของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
1.1 การติดตามการออกขอบัญญัติทองถิ่น ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ติดตามและรายงานผลการ ออก
ขอบัญญัติของทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน และใหนําเขาวาระการประชุมครั้งที่ 2/2559
1.2 การเฝาระวังการจัดการสิ่งปฏิกูล ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จัดการฐานขอมูลผูประกอบการใหถูก
ตอง นําขอมูลและแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อน ในระดับอําเภอในวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการ และ
ใหติดตามตอเนื่องและรายงานจังหวัด
1.3 การออกคําสั่งทางปกครอง กรณีเสียงรบกวน ตามคําสั่ง คสช.ที่ 22/2558 มติที่ประชุม หนวยงานที่เกี่ยวของ
เสนอเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนาม
2. การเฝาระวังการจัดการสิ่งปฏิกูลและการเฝาระวัง บอขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุบลราชธานี มีผูประกอบการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 58 ราย มีการจดทะเบียนขนสง
ถูกตอง 16 ราย(20 คัน) การกําจัดสิ่งปฏิกูลของทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญไมถูกหลักสุขาภิบาล
ทองถิ่นที่มีการกอสรางบอหมักที่ถูกหลักสุขาภิบาล 2 แหงคือ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมือง
วารินชําราบ ทองถิ่นอื่นไมมีสถานที่ทิ้งที่ถูกหลักสุขาภิบาล เอกชนที่รับจางดูดสิ่งปฏิกูล ไมมีการจัดการ สถานที่ทิ้ง
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล
บอขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สํารวจโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด พบวา มีบอขยะทั้งหมด 51 บอ ถูกหลักสุขาภิบาล 2 บอ(พิบูล วาริน) ที่เหลือเปนการเทกองรวม เผา ฝง
กลบ
แนวทางการดําเนินการ...ใหทุกอําเภอเฝาระวังและประสาน การดําเนินงานในระดับพื้นที่ผาน เวที
ประชุม หัวหนา สวนราชการระดับอําเภอ มีการติดตามและรายงานผล โดยใชอํานาจและหนาที่ของ เจาพนักงาน
สาธารณสุข ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 รายละเอียดตามเอกสารไฟล : Present_PA preecha.pdf
5.14 ศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร
1.การปรับปรุงขอมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณ ตามตัวชี้วัด QOF งวดที่ 1 ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จ กอน
วันที่ 15 มกราคม 2559
2. เนื่องจากพบการใหบริการในคนที่เสียชีวิตแลว ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 6,457 ครั้ง จึงขอใหทุกหนวย
บริการ ปรับปรุงระบบการบันทึกขอมูล ดังนี้
2.1 ขอใหดําเนินการบันทึกขอมูลตามที่ใหบริการจริง ภายหลังใหบริการโดยเร็วที่สุด

2.2 ดําเนินการปรับปรุงขอมูลคนเสียชีวิต รายละเอียดตาม File ขอมูลที่แจกใหในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
รายละเอียดตามเอกสารไฟล : file_IT.xlsx
5.15 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานฯ

ไมมีวาระการประชุม

5,16 กลุมงานบริการสุขภาพ
1.การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43
ขอเชิญตัวแทนผูออกปฏิบัติงานหนวยปฐมพยาบาล ประจําสนามแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัย จากทุก
โรงพยาบาล, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี, สํานักงานสาธารณสุข อําเภอวารินชําราบ เขารวม
ประชุม ในวันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
ไมมีวาระการประชุม
6.2 สาธารณสุขอําเภอ
รายละเอียดตามเอกสารไฟล: Sosoor.pdf
ขอสั่งการ :
• ขอทราบตารางการประชุมระดับอําเภอ และขอสรุปการประชุม คปสอ.
• ในวันพรุงนี้ ขอทราบรายละเอียดขอมูลการเงินการคลัง พรอมรองนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดทุกทาน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไมมีวาระการประชุม
ปดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผาผา)
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศตรี)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสุรพร ลอยหา)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานการประชุม

