สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. นพ.ชลิต ทองประยูร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3. นพ.ปราโมทย์ ศรีสาอางค์
รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4. นพ.ดนัย เจียรกูล
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6. นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7. นพ.เศวต ศรีศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
8. นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลวารินชาราบ
9. นพ.ธวัติ บุญไทย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
10. นพ.อุดม โบจรัส
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
11. นพ.ณัฐิกา วรรณแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
12. นพ.ชานนท์ พันธ์นิกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
13. นพ.ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
14. นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
15. นพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
16. นพ.เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาตาล
17. นพ.พัฒนา ตันสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
18. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสาโรง
19. นพ.วรุฒม์ เกตุศิริ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
20. นพ.สยาม ประสานพิมพ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
21. นพ.ลิต แสงแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย
22. นพ.อัครภูชิทย์ ผลานันต์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
23. นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้ายืน
24. นพ.คงทัช สิงขรานันต์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
25. นพ.จิรายุ สุวรรณศรี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน้าขุ่น
26. นพ.สุเมธ นิยกิจ
รองผู้อานวยการโรงพยาบาล๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
27. นางสุชญา สีหะวงษ์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลราชธานี
28. นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
29. นายอนันต์ พิลาภ
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
30. นางจรูญศรี มีหนองหว้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
31. นางลัดดาวัลย์ คุณวุฒิ
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
32. นางสาวกาญจนา มหาพล
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
33. นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
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34. นางสิริพร วงศ์ตรี
35. นายประทีป บุญธรรม
36. นางหรรษา ชื่นชูผล
37. นางราไพ สุวนาม
38. นางสาวอลิษา สุพรรณ
39. ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์
40. นายระวี แววศรี
41. นางสุภาภรณ์ อุตมัง
42. นายวิชิต พุ่มจันทร์
43. นายบดินทร์ บุญขันธ์
44. นายอดุลย์ วรรณชาติ
45. นายสมัย พูลทอง
46. นายยุรวัฒ ทองผา
47. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
48. นายธนายุทธ ศรไชย
49. นางศิวาพร เงินราง
50. นายณรงค์ แผลงศร
51. นายสัมพันธ์ กุลพร
52. นายไพรัช จันทพันธ์
53. นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
54. นายวานิช สายยืน
55. นายไพรัช จันทพันธ์
56. นายธานินทร์ ไชยานุกูล
57. นายทนงศักดิ์ หลักเขต
58. นายวินัย แก้วพรหม
59. นายสุทิน กมลฤกษ์
60. นายมัธยม สุพัฒน์
61. นายอุทัย นิปัจการสุนทร
62. นายชูวิทย์ ธานี
63. นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
64. นายพีระพล เดชบุญ
65. นายสมบัติ มูลศรี
66. นายชวน จันทร์เลื่อน
67. นายบัณฑิต สร้อยคา
68. นายอุทัย โมกข์ทิพย์
69. นายไชยา พรหมเกตุ
70. นายชนะ หอมจันทร์
71. นายเสถียร ปวงสุข
72. นายวรวิทย์ สอดศรี
73. นายประยงค์ สุดสุข

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
สาธารณสุขอาเภอเมืองอุบลราชธานี
สาธารณสุขอาเภอม่วงสามสิบ
สาธารณสุขอาเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอาเภอตาลสุม
สาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
สาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอาเภอศรีเมืองใหม่
สาธารณสุขอาเภอกุดข้าวปุ้น
สาธารณสุขอาเภอนาตาล
สาธารณสุขอาเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอาเภอเขมราฐ
สาธารณสุขอาเภอนาตาล
สาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ
สาธารณสุขอาเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอาเภอสาโรง
สาธารณสุขอาเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอาเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอาเภอนาเยีย
สาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
สาธารณสุขอาเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอาเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอาเภอน้าขุ่น
สาธารณสุขอาเภอน้ายืน
สาธารณสุขอาเภอสิรินธร
สาธารณสุขอาเภอทุ่งศรีอุดม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเมืองอุบลฯ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเขื่องใน
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเหล่าเสือโก้ก
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอตระการพืชผล
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอพิบูลมังสาหาร
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74. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสาโรง
75. นายอลงกต ตังคะวานิช
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
76. นายธีระยุทธ เผ่ากัณหา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอสว่างวีระวงศ์
77. นางดารณี เผ่าผา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
78. นายปัญญาวุธ ไพเราะ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
79. นายประวิทย์ศิริรังสรรค์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
80. นายรังสรรค์ ศรีล้วน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
81. นางศิริวรรณอินทรวิเชียรคชา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
82. นายชัยชาญ บุญคูณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
83. นางอุษณีย์ เกิดมี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
84. นางเยาวลักษณ์ โภคละทวีพงศ์นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
85. นางพรสิริ มณฑา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
86. นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
87. นางสาวนิฤมล กมุทชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
88. นางปภัสพร พันธ์จูม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
89. นายประพนธ์ บุญไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
90. นางสาวภูริดา พลศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
91. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
92. นายประสิทธิ์ คุณแสนใส จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
93. นางพัชราภรณ์ศิริคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
94. นางเนติภรณ์ สิมาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
95. นายสุรทิน หมื่นอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
96. นางจุฬาพร คารัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
97. นางจิรวัฒน์ สุสิงห์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
98. นางเพ็ญศรี สมชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
99. นายเอกชัย จรูญเนตร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
100. นางสาววรุณรัตน์ ชนะศรีรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
101. ภญ.ฑิฆัมพร พันธ์พินิจ เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
102. นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
103. นางกุลชาธนันท์พลินรัชต์ธนะเดชนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
104. นางวิชชุดา สืบสาย
เภสัชกรชานาญการ
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
105. นายพิทักษ์ ทองทวน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ
106. นางพัชรา เดชาวัตร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
107. นางอุไร สอนอาจ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
โรงพยาบาลตาลสุม
108. นายสุระ เสนาเทพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โรงพยาบาล๕๐ พรรษาฯ
109. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.ม่วงสามสิบ
110. นายภูริภัทร บรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลตาลสุม
111. นางสาวพัชรี ช่วงชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.ตาลสุม
112. นางเกตุศิรินทร์ ฉิมพลี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สสอ.เขื่องใน
113. จ.ส.อ จักรพันธ์ เนวลา
จพ.ธุรการชานาญงาน
โรงพยาบาลดอนมดแดง
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114. นางสาวสุภาภรณ์ พุฒผา นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
115. นางจินตนา พงษ์พิละ นักจัดการงานทั่วไป
116. นางศิริกัลย์ มะลัยทอง จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน
117. นายอานันท์ สิงคิบุตร นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
118. นางศิวะพรรณ ญาณะพันธ์นักจัดการงานทั่วไป
119. นายคมกริชพิมพะกัน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
120. นายจาลอง ผ่องจิต
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
121. นางชุติมันต์ สูนนานนท์ จพ.การเงินและบัญชีชานาญงาน
122. นายปรีดา จาปาเทศ
นักจัดการงานทั่วไป
123. นายพลังยุทธ เลิศแล้ว นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
124. นางพิชญสุดากานต์ รวมเหมาะ นักจัดการงานทั่วไป
125. นางจิระนันทร์ นาคา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
126. นางสุพัตรา อุทธา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
127. นายอังกูร แก่นกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
128. นายสุรศักดิ์ สุขสาย
จพ.สาธารณสุขอาวุโส
129. นายวิระ พวงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
130. นายสมภพ จันทร์เกษ
นักวิชาการสาธารณสุข
131. นายนิติชัย ทุมนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
132. นางบุษบา การกล้า
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
133. นางสาวจิรภัสษร สุระมุล นักวิชาการสาธารณสุข
134. นางพัชรี อมรสิน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
135. นางสาวยุพา กุลบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
136. นางสาวรัตชพร กาละปัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
137. นางสาวรัตติกาล ดวงสีดา นักวิชาการสาธารณสุข
138. นายพงศ์ภณ ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
139. นางสาวอุไรวรรณ สุขเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข
140. นางลาใย บุตรศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
141. นางยมลภัทร คลังแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
142. นส.ธิดารัตน์ รวมธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข
143. นางดวงจิตร กอมะณี
นักวิชาการสาธารณสุข
144. นายณัฐพล ศรีสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข
145. นายจิรศักดิ์ รักษ์มณี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
146. นายชานาญ เหลากลม นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
147. นายมรกต ลอยนวล
นักวิชาการสาธารณสุข
148. นายตรองทรัพย์ สายกนก นักวิชาการพัสดุ
149. นางสาวนภาพร ห่วงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
150. นายพิทักษ์ บุตรโท
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
151. นางสาวอรพรรณ สานุสันต์ นักวิชาการสาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

โรงพยาบาลตระการพืชผล
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
โรงพยาบาลเขมราฐ
โรงพยาบาลนาตาล
โรงพยาบาลวารินชาราบ
โรงพยาบาลสาโรง
โรงพยาบาลนาเยีย
โรงพยาบาลนาจะหลวย
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลน้ายืน
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
โรงพยาบาลน้าขุ่น
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
สสอ.เขื่องใน
สสอ.โพธิ์ไทร
รพ.นาตาล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.ตระการพืชผล
รพ.เขมราฐ
รพ.นาตาล
สสอ.นาตาล
สสอ.เดชอุดม
รพ.ศรีเมืองใหม่
สสอ.ศรีเมืองใหม่
รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.กุดข้าวปุ้น
รพ.โพธิ์ไทร
รพ.วารินชาราบ
สสอ.นาเยีย
สสอ.สาโรง
รพ.สาโรง
สสอ.สิรินธร
สสอ.โขงเจียม
รพ.โขงเจียม
สสอ.น้ายืน
รพ.น้ายืน
สสอ.น้าขุ่น
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1. สานักงานจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560
ข้อสั่งการ : ขอให้ สสอ.ทุกแห่งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ Non UC
2. รายงานผลการดาเนินงาน PA ไตรมาส 1
3. Primary Care Cluster (นัดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับ นพ.สุธี)
4. 27 มกราคม 2560 รมว.กระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. เรื่องจากศาลากลาง
5.1 การอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ ร.10
ข้อสั่งการ : เปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ใหม่ บริเวณโต๊ะหมู่บูชา
5.2 งานกาชาดประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2559 – 7 มกราคม 2560
5.3 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จังหวัดจัดพิธีดังกล่าว ณ วัดมหาวนาราม และวัดสุปัฎนาราม
5.4 เรื่องอื่นๆ คือ วันที่ 1 มกราคม 2560 ทาบุญตักบาตร ณ ทุ่งศรีเมือง
วันที่ 20 มกราคม 2560 วันครบกาหนด 100 วัน ร.9 เสด็จสวรรคต
วันที่ 3 มกราคม 2560 วันหยุด
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาติดตามในวาระประชุมของกลุ่มงาน/ฝ่าย
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนย์วิชาการ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากกลุ่มงานต่างๆในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5.1กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีวาระการประชุม

5.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5.2.1 แนวทางการดาเนินงานนโยบายของขวัญปีใหม่ 2560 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 1.Operation
60_gift 2.report_gift.xls
5.2.2 กาหนดการ นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 25 มกราคม 2560 ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : nited_60.pptx
5.2.3 การตรวจราชการกรณีปกติบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : book for
inspection60.pdf (รูปเล่ม) และ ไฟล์ present_inspection60.pptx
5.2.4 การบริหารงบ PP ตามประกาศกระทรวง ปี 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : PP 2559.pptx
5.2.5 งบประมาณ
- แนวทางการดาเนินงานงบค่าเสื่อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 1.invest2560.pdf
2. invest2560_221259.pdf
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบ Non Uc ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไฟล์ : 281259.pdf
5.2.6 อบรมหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย”
สานักงานเขตสุขภาพที่ 10 จะจัดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย” ของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบบันทึกสาเหตุการตาย จานวน 2 รุ่น วิทยากรจาก สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.
รุ่นที่ 1 : วันที่ 4 มกราคม 2560 เป้าหมาย จังหวัดยโสธร, อานาจเจริญ, มุกดาหาร ณ ห้องกระดุมเงิน
กระดุมทอง โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ มุกดาหาร
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รุ่นที่ 2 : วันที่ 5 มกราคม 2560 เป้าหมาย จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ณ ห้องวนารมย์
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี
เป้าหมาย : นายทะเบียนอาเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่งาน
สารสนเทศ โรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศระดับจังหวัดและรายละเอียด book_for death
report.pdf
2.5.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 2560-2564 (รูปเล่ม ดูรายละเอียด เพิ่มเติมตามไฟล์ :
yut ปี 60-64_final.pdf
5.3 กลุ่มงานควบคุมโรค
5.3.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CD_1 DHF.pdf
5.3.2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จาแนกรายอาเภอ ปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CD2_DHF
Ampour.xlsx
5.3.3 จานวนผู้ป่วยที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CD3_Servellance.pdf
5.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
5.4.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนพฤศจิกายน 2559 ข้อมูล สปสช. ร้อยละ 99.968
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Coverage UC 5911.PPt ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 99.998
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Coverage UC 5911.xls
5.4.2 สรุป CMI พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : CMI พย59.xlsx
5.4.3 สรุปข้อมูลได้รับจัดสรรงบผู้ป่วยในปี 60 ตามอัตราจ่าย Global budget เดือนพฤศจิกายน 59
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : IP.pptx
5.5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

5.6 กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
1. ผลการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี (เป้าหมายการบาบัดของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี 2560 จานวนทั้งหมด 6,800 ราย รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : file_kanpat.pdf
2. การควบคุมตัวยา/สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Originaldrugs.pdf
5.7 กลุ่มงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีวาระการประชุม

5.8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
งาน พอ.สว.
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาเดือนมกราคม 2560
- วันที่ 12 มกราคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองสีขา หมู่ที่ 5 ตาบลหนองอ้ม อาเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 26 มกราคม 2560 ออกปฏิบัติงาน ณ บ้านเทวัญ หมู่ที่ 5 ตาบลท่าหลวง อาเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี
5.9 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. งานทะเบียนใบอนุญาต
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1.1 กาหนดวันชาระค่าธรรมเนียม,ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดาเนินการ สถานพยาบาล และ ร้าน
ยาทุกประเภท/สถานที่ผลิตยา จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2560 สาหรับผู้รับอนุญาตฯสามารถรับบริการได้
ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
1.2 สรุปข้อมูล การต่อใบอนุญาตเกี่ยวกับยา อาหาร สถานพยาบาล และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้
ในปี พ.ศ. 2560 (ใบอนุญาตสิ้นอายุ 31 ธันวาคม 2559)
ลาดับที่ ประเภทใบอนุญาต
จานวนทั้งหมด (แห่ง)
ต่ออายุแล้ว (แห่ง)
1 ยา
374
274
2 อาหาร
49
38
3 สถานพยาบาล
647
380
4 ยาเสพติดให้โทษ (จาหน่ายยาเสพติดให้
30
27
โทษในประเภท 2 หมวด ก) รพ.รัฐ
***ข้อมูล นับจากเริ่มต่ออายุ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2559
2. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
2.1 กาหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล ประจาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 27
ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้า สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2.2 วันที่ 27 ธันวาคม 2559
09.00 – 16.00 น. ตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากสถานที่จาหน่าย ณ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.อบ.16.00 – 19.00 น. ตรวจวิเคราะห์ฟอร์มาลินในอาหารกลุ่มเสี่ยง ณ สถานที่จาหน่ายริมอ่าง
เก็บน้าห้วยวังนอง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
2.3 วันที่ 28 ธันวาคม 2559
09.00 – 16.00 น. ตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในผักจากสถานที่จาหน่าย ณ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคฯ สสจ.อบ.
2.4 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
09.00 – 15.00 น. สารวจเกลือบริโภคที่ใช้ในการผลิต ณ สถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ในอาเภอ
เมืองฯ
15.00 – 18.00 น. ตรวจสอบฉลาก และตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารที่จาหน่ายในแผงลอย
บริเวณงานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2560 (บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า อาเภอ
เมืองฯ)
18.00 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีเปิดงานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2560 (บริเวณ
หน้าศาลากลางหลังเก่า อาเภอเมืองฯ)
2.5 กาหนดการเก็บตัวอย่างผัก ณ ตลาดค้าส่ง
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลวารินชาราบ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ เทศบาลตาบลแสนสุข หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร
เขต 10 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กาหนดแผนการตรวจวิเคราะห์ผักผลไม้ ณ ตลาดค้า
ส่ง (ตลาดเจริญศรี อาเภอวารินชาราบ) ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2.6 กาหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนม
พาสเจอร์ไรส์
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อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ใน
ระหว่าง วันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนอุบลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อาเภอวารินชาราบ และ
บริษัทวารินมิลค์ จากัด อาเภอวารินชาราบ
โดยกลุ่มเป้าหมาย : ประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินชาราบ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวารินชาราบ โรงพยาบาล
เขื่องใน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขื่องใน รวม 20 คน
2.7 รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560 ตามที่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดงานมอบรางวัล
อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560
ตามที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้าน
สร้างมิ่ง เลขที่ 120 บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 7 ตาบลหนองเมือง อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทน
ของจังหวัด อุบลราชธานี
ผลการคัดเลือก จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2560
2.8 การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่การตรวจประเมินมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมาย
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงาน
เจ้าหน้าที่การ ตรวจประเมินมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมาย สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น โฮเทล
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นเวทีในการชี้แจงกฎหมาย และ นโยบายการดาเนินงานสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมถึงกระบวนการ และ เทคนิคการดาเนินงานให้สอดคล้องและมีมาตรฐานในทิศทาง
เดียวกัน
3. งานบริหารเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
3.1 งานพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์
เขตสุขภาพที่ 10 ได้จัดทาใบประกาศเขตสุขภาพ ที่ 10 ขึ้น เพื่อกาหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และหน่วย
บริการปฐมภูมิทุกแห่ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ (รายละเอียดตามหนังสือ ที่
อบ 0032.008/ว 9390 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559)
*** ขอให้โรงพยาบาล หรือ สานักงานสาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับใบประกาศฯ ดังกล่าว ติดต่อรับได้ที่กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อนาไปปิดประกาศในสถานพยาบาลทุกแห่ง ในที่เปิดเผย
3.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ กาหนดจัดการประชุม ให้ ความรู้ และชี้แจงตัวชี้วัดโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้
ยา อย่างสมเหตุผล ( RDU in Hospital ) ปีงบประมาณ 2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.สต.และ สสอ. ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมการ ใช่ยาสมเหตุผล ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.3๐ น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
3.3 ผลการคัดเลือกหมอพื้นบ้าน หมอไทย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และพื้นที่ต้นแบบดีเด่น
จังหวัดอุบลราชธานี
1) หมอพื้นบ้านดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นายสมภาร ทูลนอก อ . เมือง
2) หมอไทยดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นางอรพิน พิลาสันต์ อ . นาเยีย
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ลาใย สาธุวรรณ รพ .
ตระการพืชผล
4) พื้นที่ต้นแบบดีเด่น จังหวัดอุบลราชธานี
4.1 รพศ ./ รพท . ได้แก่ รพศ.
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4.2 รพช . ได้แก่ รพ . ดอนมดแดง
4.3 รพ.สต. ได้แก่ รพ. สต. เฉลิมพระเกียรติยางน้อย
5.10 กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม

5.11 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1. งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการพยาบาล
1.1 วันที่ 9 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการพยาบาลงาน ER LR ณ ห้องประชุม 2,4
สน.สสจ.อบ.
1.2 วันที่ 10 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการพยาบาลงานเวชปฏิบัติพยาบาลชุมชน
ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงพยาบาลวารินชาราบ
1.3 วันที่ 11 มกราคม 2560 กาหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการพยาบาลงานให้คาปรึกษา
งานวิสัญญี ณ ห้องประชุม 2,4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
1.4 วันที่ 12 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการพยาบาลงานบริหารการพยาบาล, IC
ณ ห้องประชุม 2,4 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ
1.5 โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สาหรับสถานพยาบาล ประจาปี 2560
2. งาน Service Plan
วันที่ 17-18 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทาง และคุณภาพการปฏิบัติงาน ในห้อง
ฉุกเฉินและ ระหว่างส่งต่อ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
หัวหน้าพยาบาล, หัวหน้า ER, ผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อประจาโรงพยาบาลและผู้รับผิดชอบศูนย์ COC ใน
สสอ.
3. งานพัฒนาบุคลากร
วันที่ 12 มกราคม 2560 ประชุมชี้แจงแนวทางการ นา Core Value MOPH ไปใช้ พัฒนาความสุขในองค์กร
และใน บุคลากร ณ ห้องประชุม 2 สสจ.อบ. เวลา 8.30-16.30 น. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนา
บุคลากรในสสอ./ รพช.ทุกแห่ง / และกลุ่มฝ่ายใน สสจ.อบ.
5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1. ผลการดาเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ณ เดือนธันวาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ : Ubdate
NCD_Dec2059.pptx
2. กาหนดจัดประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้บุคลากรในการดาเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม ในวันที่ 6 มกราคม
2560 ณ โรงแรงบ้านสวนคุณตา อาเภอวารินชาราบ กลุ่มเป้าหมาย สหวิชาชีพ ในคลินิกชะลอไตเสื่อม 25
อาเภอ รวม 260 คน
3. การดาเนินงานตาม พระราชบัญญัติควบคุม ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.1 การดาเนินงานตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
คณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมจึงมีมติเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนิน งาน โดยกาหนดให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและ
บังคับใช้
กฎหมายควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้
• ห้ามหน่วยงานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ใดๆในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ในกากับดูแล
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ของรัฐ จัดให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด ยกเว้นบ้านพักส่วนตัว
หรือสโมสร
• เจ้าของสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานที่อยู่ในกากับดูแลของรัฐ ที่อนุญาตให้บุคลภายนอกเช่า
สถานที่จัดงานใดๆ ห้ามให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด ยกเว้นบ้านพักส่วนตัว หรือ
สโมสร
• ห้ามสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่อยู่ในกากับดูแลของรัฐ โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.2 งานกาชาดปลอดเหล้า
จากข้อเสนอจากการประชุมของ คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ประธานการประชุม กาหนดให้การจัดงานกาชาดประจาปี 2560 เป็นงานกาชาดปลอดเหล้า และบุหรี่ โดย
มอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานหน่วยงานผู้จัดสถานที่ พิจารณาการกาหนด
พื้นที่ เป็นงานกาชาดปลอดเหล้า บุหรี่นั้น จากการตรวจสอบพื้นที่จัดงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี แล้ว พบว่า
สถานที่ จัดงานกาชาด มีพื้นที่ขนาดใหญ่ การกาหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ กระทาได้ยาก ดังนั้น ในการจัดงานกาชาด
ปี 2560 จึงขอกาหนดเป็นงานกาชาดปลอดเหล้า ส่วนเรื่องการสูบบุหรี่ในสถานที่จัดงาน ขอความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคี
เครือข่าย จะออกตรวจ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ภายในงานกาชาด ด้วย
5.13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

ไม่มีวาระการประชุม

5.14 ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร

ไม่มีวาระการประชุม

5.15 กลุ่มงานนิติการ
รายงานผลการดาเนินการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ :justice.pdf
5.16 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ
1. งานพัฒนาศักยภาพ อสม .
1.1 การประกวด อสม.ดีเด่นระดับภาค
การประกวด อสม.ระดับภาค ได้กาหนดจัดขึ้น ในวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ สานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 8 จังหวัดขอนแก่น
2. งานภาคีเครือข่ายสุขภาพ
2.1 สานักงานเขตสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
กาหนดจัดประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี (จังหวัด สสอ. และ รพช.
แห่งละ 1 คน) ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 อุบลราชธานี
2.2 การเปิดรับสมัครคณะกรรมการเขตสุขภาพประชาชน เขตสุขภาพที่ 10
ด้วยศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพภาคประชาชน เขตที่ 10 ได้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการเขต
สุขภาพภาคประชาชน เขต 10 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2560 สามารถ
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพภาคประชาชนที่ 10 ชั้น 3 อาคารไปรษณีย์จังหวัด
อุบลราชธานี
5.17 กลุ่มงานบริการสุขภาพ

ไม่มีวาระการประชุม
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5.18 ศูนย์ธรรมาภิบาล
1. ค่านิยมการให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2560
1.1 ให้บัตรอวยพร หรือลงนาม ในสมุดอวยพร แทนการให้ของขวัญ
1.2 งดเรี่ยไรหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อจัดหาของขวัญให้ผู้บริจาค
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ การป้องกันการ
ทุจริต และปราบปรามการทุจริต สนับสนุนแก่ สสจ.อบ./รพศ./รพช.และ สสอ.ทุกแห่งๆ ละ 1 ป้าย ติดต่อได้ที่
ศูนย์ธรรมาภิบาล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาล/สานักสาธารณสุขอาเภอ
6.1 โรงพยาบาลชุมชน
- นาเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนา เขื่องใน Model ซึ่งทุกอาเภอเริ่มดาเนินการขับเคลื่อนแล้ว
6.2 สาธารณสุขอาเภอ
- ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในพัฒนา รพ.สต ติดดาว
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไม่มีวาระการประชุม
ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ..................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางดารณี เผ่าผา)
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริพร วงศ์ตรี)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

