
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งท่ี 2/2562 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น.เปนตนไป 

ณ  หองประชุม 1 ช้ัน 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

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

ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

1. นพ.สุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

2. นพ.พิทักษพงษ  จันทรแดง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

3. นพ.ภิรักษ  รุงพัฒนาชัยกุล รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

4. นายอดุลย  วรรณชาติ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5. นพ.วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

6. นพ.สมชัย  โชคพัฒนาพงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 

7. นางนภาพร  จันทนบ หัวหนากลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต 

8. นายประทีป  บุญธรรม หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 

9. นางทิพวรรณ  โรจนศตพงศ หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

10. นางหรรษา  ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 

11. นายวิโรจน  เซมรมัย หัวหนากลุมงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

12. นางสุภาภรณ  อุตมัง หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 

13. นายชัยสิทธิ์  เรืองโรจน หัวหนากลุมงานบริการสุขภาพ 

14. นายบดินทร  บุญขันธ หัวหนากลุมงานบริการการแพทยฉุกเฉิน 

15. นางธิดารัตน  บุญทรง หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

16. นางภัลลภา โสติสวัสดิ์ หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 

17. นางฉัฐฉว ี ใจแกว หัวหนาศูนยธรรมาภิบาล 

18. นพ.ประจักษ  สีลาชาติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

19. นพ.สาโรช  สมชอบ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเข่ืองใน 

20. นพ.วศรัญ  วัฒนธีรางกูล ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

21. พญ.ธรรมพร  ปรัสพันธ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

22. นพ.อุดม โบจรัส ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 

23. นพ.ณัฐนนท พีระภาณุรักษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

24. นพ.พัฒนา  ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

25. นพ.สุรศักดิ์  เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 

26. นพ.สิทธิพงษ อุนทวง ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

27. นพ.สยาม  ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางวีระวงศ 

28. นพ.ทนง  คําศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
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29. นพ.คงทัช  สิงขรานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

30. นพ.ชัยวัฒน  ดาราสิชฌ ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

31. นพ.จิรายุ  สุวรรณศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ําขุน 

32. นพ.สุเมธ  นิยกิจ            รองผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

33. นายทนงศักดิ์  หลักเขต สาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

34. นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 

35. นายยุรวัฒ  ทองผา สาธารณสุขอําเภอเข่ืองใน 

36. นายบัณฑิต  สรอยคํา สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 

37. นายธนายทุธ  ศรไชย สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

38. นางศิวาภรณ  เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

39. นายณรงค  แผลงศร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 

40. นายไพรัช  จันทพันธ สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

41. นายสัมพันธ  กุลพร สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 

42. นายชัยณรงค  สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 

43. นายวรวิทย  สอดศรี สาธารณสุขอําเภอนาตาล 

44. นายธานินทร  ไชยานุกูล สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ 

45. นายวานิช  สายยืน สาธารณสุขอําเภอสําโรง 

46. นายอุทัย  นิจปจการสุนทร สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

47. นายไชยา  พรหมเกษ สาธารณสุขอําเภอสิรินธร 

48. นายจิตร  ม่ังมี สาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

49. นายมัธยม  สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 

50. นายชวน  จันทรเลื่อน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 

51. นายอุทัย  โมกขทิพย สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 

52. นายสมบัติ  มูลศรี สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน 

53. นายอลงกต  ตังคะวนิช ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

54. นายถนอม  ผิวหอม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 

55. นายเสถียร  ปวงสุข ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก 

56. นายสันติ  ฝกทอง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 

57. นายสรพงษ  ขลุยเงิน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

58. นายอุทยาน จันทรโสภา ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาตาล 

59. นายจํารัส  พรมบุญ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

60. นายอําพล  พิมพพรม                    ผูชวยสาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน  

61. นายสันติ  ศรัทธาพันธ ผูชวยสาธารณสุขพิบูลมังสาหาร 

62. นายธนศักดิ์  ธงศรี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
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63. นายวุฒิชัย  ลิมปทีปราการ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ 

64. นายพรทวี  สุวรรณพรม        ผูชวยสาธารณสุขอําเภอนาเยีย 

65. นางอุษณีย  เกิดมี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

66. นายวีรพันธ  ซ่ือสัตย     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

67. นางดารณี  เผาผา      จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

68. นางศิริวรรณ  อินทรวิเชียรคชานักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

69. นายปญญาวุธ  ไพเราะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

70. นายประวิทย  ศิริรังสรรคกุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

71. นายรังสรรค  ศรีลวน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

72. นายชัยชาญ  บุญคูณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

73. นายอดิศักดิ์  ชามาตย     จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน        สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

74. นายพิทักษ  มูลประดับ  นิติกรปฏิบัติการ         สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

75. นายจักรพันธ  บุญสง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

76. นางสาวอุบลรัตน  บุญทา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

77. นางเยาวลักษณ  โภคละทวีพงศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ           สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

78. นางรัชนีพร  เชื้อสระคู     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

79. นางสาวทฤตมน  ทองเรือง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

80. นายสมบัติ  ขัดโพธิ์     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

81. นายพิบูลย  พิมพจําปา     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

82. นายสุระ  เสนาเทพ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ 

83. นางสาวกุลธิดา  เรืออาจ     นักวิชาการสาธารณสุข         โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

84. นางสาวอังศุมาลิน  นาคํา     นักวิชาการสาธารณสุข         โรงพยาบาลตาลสุม 

85. นางสุรภารัชต  ทองหิน     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        โรงพยาบาลเหลาเสือโก 

86. นายนิติชัย  ทุมนันท     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             โรงพยาบาลตระการพืชผล 

87. นางทิพยสุดา  มณีเนตร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ        โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

88. นางรัฏฏิกรษ  ศรีสมบูรณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ             โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

89. นางอรอุมา  พลเขต     เจาพนักงานธุรการ         โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

90. นายวรพงศ  หงษทอง         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลเขมราฐ 

91. รินทรดารัตน  สมมีชัย     นักวิชาการสาธารณสุข         โรงพยาบาลนาตาล 

92. นางยมลภัทร  มะลิเลิศ     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

93. นายจิรศักดิ์  รักษมณี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       โรงพยาบาลสําโรง 

94. นายตรองทรัพย  สายกนก     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        โรงพยาบาลโขงเจียม 

95. นางมาลัย  พลสิมมา     จพ.เวชสถิติชํานาญงาน        โรงพยาบาลนาเยีย 

96. นายกฤษณะ  บัวเขียว         นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ       สสอ.เมืองอุบลราชธานี   
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97. นายกิตติพงษ  เสนาะพิณ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สสอ.มวงสามสิบ 

98. นางสาวพัชรี  ภูธร               นกัวิชาการสาธารณสุข       สสอ.ตาลสุม 

99. นางพิษธพร  เติมบุญ     นักวิชาการสาธารณสุข        สสอ.กุดขาวปุน 

100. นางสาวยุพา  กุลบุตร     นักวิชาการสาธารณสุข                           สสอ.นาตาล 

101. นายณัฐพล  ศรีสงคราม     นักวิชาการสาธารณสุข                           สสอ.สําโรง 

102. นางสาวภานุชนารถ  สายบัว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      สสอ.นาเยีย 

103. นายเกียรติคุณ  มูลทรา      นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.โขงเจียม 

104. นายชํานาญ  เหลากลม        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สสอ.สิรินธร 

105. นางสาววีราภรณ  คําศรี     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สสอ.นาจะหลวย 

106. นางสาวอรพรรณ  สานุสันต  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        สสอ.น้ําขุน 

107. นายวณิกเกียรติ  ยิ่งพันธ     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        สสอ.อุบลราชธาน ี

108. นายวิษณุ  รุงเรือง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ            สสอ.ตระการพืชผล 

109. นางสุพัตรา  อุทธา     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                 โรงพยาบาลเข่ืองใน     

110. นางทองพรรณ  ภักดี     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       โรงพยาบาลมวงสามสิบ 

111. นางพัชรา  เดชาวัตร     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       โรงพยาบาลเหลาเสือโกก 

112. จ.ส.อ.จักรพันธ  เนวลา     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                 โรงพยาบาลดอนมดแดง 

113. นางอุไร  สอนอาจ     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       โรงพยาบาลตาลสุม 

114. นางสุภาภรณ  พุฒผา     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       โรงพยาบาลตระการพืชผล 

115. นางจินตนา  พงษพิละ     จพ.ธุรการชํานาญงาน        โรงพยาบาลศรีเมืองใหม 

116. นางศิริกัลย  มะลัยทอง     จพ.การเงินการบัญชีชํานาญงาน      โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

117. นางอรทัย  มุสิกา      นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

118. นายคมกริช  พิมพะกัน     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ พิเศษ      โรงพยาบาลวารินชําราบ 

119. นายวิษณุ  จํารูญพงษ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

120. นายจําลอง  ผองจิต     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      โรงพยาบาลสําโรง 

121. นายณรงคชยั  วรรณโคตร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       โรงพยาบาลสิรินธร 

122. นายเอกพจน  อินโสม     จ.สาธารณสขุอาวโุส        โรงพยาบาลบุณฑริก 

123. นายปรีดา  จําปาเทศ     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                โรงพยาบาลนาจะหลวย 

124. นางจิระนันท  นาคํา     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                โรงพยาบาลทุงศรีอุดม 

125. นางพีรดาพัฒน  พงษศิริ     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ      โรงพยาบาลดอนมดแดง 

126. นางศศิธร  คงสกุล     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ      โรงพยาบาลตาลสุม 

127. นางกัญญวรา  อุปนิสากร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ      โรงพยาบาลตระการพืชผล 

128. นางพัชรี  อมรสิน     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ      โรงพยาบาลนาตาล 

129. นางปยนาถ  สารินทร     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ      โรงพยาบาลนาเยีย 

130. พญ.อมรรัตน  เทพากรณ     หัวหนากลุมเวชกรรมสังคม      โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
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131. นางสุทชยา  แสงรุง      แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

132. นางศุภวรรณ เกตุอินทร      แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 10 

133. นางรุงอรุณ  กระมุทการณ     แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ    

เรื่องจากศาลากลาง 

1.1 ขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลในวันนี้ 

1.2 เรื่องจากศาลากลาง 

 1.2.1 ขาราชการยายมาใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) 

 1.2.2 ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี กําชับ การเลือกตั้งลวงหนาวันท่ี 17 มีนาคม 2562  

โดยกําหนดเปาหมายบัตรเสียไมเกิน รอยละ 2 พรอมนี้ใหขาราชการวางตัวเปนกลาง และประชาสัมพันธให

ประชาชนออกไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง 

 1.2.3 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานีจะดําเนินการจัดพิธีสวดมนตถวายแดสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 ทุกวันท่ี 28 ของทุกเดือน กอนถึงกําหนดวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 1.2.4 นโยบาย Smart City จงัหวัดอุบลราชธานีจะดําเนินการท่ีจุดชองเม็ก อ.สิรินธร 

 1.2.5 หลักราชการ 10 ประการ ประกอบดวย 

  1.มีความสามารถ(สมรรถนะ) 

  2.ความเพียร 

  3.ไหวพริบ  

4.รูเทาทันถึงการณ (คาดการณอนาคต) 

  5.ซ่ือตรงตอหนาท่ี 

  6.ซ่ือตรงตอคนท่ัวไป 

  7.รูจักตนเอง 

  8.ผอนผัน ยืดหยุน 

  9.ม่ันคง ชัดเจน 

  10.จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

1.2.6 กําหนดการสําคัญในเดือน มีนาคม 2562 

1. วันท่ี 6 มีนาคม 2562 รับการตรวจเยี่ยม สอน.ไรใต อ.พิบูลมังสาหาร  

โดย ทานผูหญิงปรียา  เกษมสันต ณ อยุธยา และคณะ  

2. กําหนดประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 28 มีนาคม 

2562 เวลา 09.00 น.เปนตนไป 

1.2.7 ประชาสัมพันธงาน สา,สุข ชวนวิ่ง 

 เปาหมาย 2,000 คน กําหนดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
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1.2.8 สรุปผลการนําเสนอประเด็นปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

ปญหา :  

1.ตองมีความตอเนื่องในการพัฒนาตามประเด็น พชอ. ซ่ึงจากการนําเสนอประเด็นปญหา พชอ.โดยสาธารณสุข

อําเภอท้ัง 25 อําเภอ พบวา สวนใหญไมสามารถตอบคําถามไดวา ความสําเร็จในการพัฒนาคืออะไร 

จะดําเนินการใหสําเร็จเม่ือไหร 

2.การขับเคลื่อนประเด็นตาม พชอ.ตองมีทีม (working team) ซ่ึงประกอบดวยหลายภาคสวน เพ่ือการขับเคลื่อน

ในแตละประเด็น นอกจากนี้การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) ไมควรนําไปรวมกับ

ท่ีประชุมประจําเดือนของอําเภอ ควรแยกกันใหชัดเจน ตลอดจนตองทบทวน วางแผน ดําเนินการ ปรับปรุงและ

คัดเลือกประเด็นท่ีทุกภาคีเครือขายมีสวนรวมในการแกไขปญหา เชน ประเด็นขยะ ตองกําหนดบทบาทใหชัดเจน 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ แมนยํา เพ่ือใหการกํากับ ประเมินผล ท่ีมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) ควรมองประเด็นการพัฒนาในกลุมเปราะบางในมิติกาย ใจ สังคม ดวยวามีแนวทางการ

จัดการอยางไร 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 

3.1 สถานการณการเงินการคลัง  

  รายละเอียดตามไฟล : 212888_Present_CFO_Jan62.pdf 

3.2 TB รายละเอียดตามไฟล : TB1.3 620227 กวป.ก.พ.62_TB.pdf 

3.3 ความกาวหนาในการเบิกจายงบฯคาบริการทางการแพทยท่ีเบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสื่อม) 

3.3.1 ผลการดําเนินงานคาเสื่อม ป 60 รายละเอียดตามไฟล : yut02.รายงานคาเสื่อมป60_อุบล.xls 

3.3.2 ผลการดําเนินงาน คาเสื่อม ป 61รายละเอียดตามไฟล : yut04รายงานงบคาเสื่อมป62_อุบล.xlsx 

3.3.3 แบบสรุปผลการดําเนินงานป 2560-2562 รายละเอียดตามไฟล : yut_ผลงานคาเสื่อมกวป.27กุมภาพันธ

62.pdf 

3.4 Best Practice รายละเอียดตามไฟล : 213571_การขับเคลื่อนพัฒนาการเด็ก_1.pdf 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจงการประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข/ศูนยวิชาการ  

4.1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

นําเสนอ อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ เขตสุขภาพท่ี 10  

4.2 ศูนยสุขภาพจิตท่ี 10 

กรมสุขภาพจิต ประชาสัมพันธ แนวทางการแกไขปญหาการคบซอน โดยเชิญชวนดาวนโหลด ไดท่ีหนา Website 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องจากกลุมงานตางๆในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

5.1 กลุมงานบริหาร  

1.งานการเงิน 

1.1 ติดตามการสงงบทดลองประจําเดือน มกราคม 2562 หนวยงานท่ียังไมสง / สงงบทดลองไมครบ / งบไม

สัมพันธ รายละเอียดตามไฟล : Summary_สรุปสงงบทดลอง.xls 
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โซน 1  

- แมขาย สงครบ  

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ  

- สสอ. สงครบ 

โซน 2  

- แมขาย สงครบ  

- ลูกขาย (รพ.สต.) สงครบ 

- สสอ. สงครบ 

โซน 3  

- แมขาย สงครบ 

- ลูกขาย(รพ.สต) สงไมครบ พิบูลมังสาหาร 

- สสอ. สงครบ 

โซน 4  

- แมขาย สงครบ สงครบ 

- ลูกขาย (รพ.สต) สงไมครบ/งบไมสัมพันธเดชอุดม น้ํายืน น้ําขุน 

- สสอ. สงครบ 

1.2 งบทดลอง ระบบ GFMIS รายละเอียดตามไฟล : สรุปนําสงบช.11.xls 

สรุปการนําสง บช.11 ประจําเดือนตุลาคม – มกราคม 2562 รพท. รพช.สงครบทุกแหง 

ขอเสนอแนะ 

ขอใหกํากับ ติดตาม การสง บช.11 โดย...ดําเนินการจัดทําและสงงบ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2562 ภายในวันท่ี 

12 มีนาคม 2562 เพ่ืองานการเงินฯ สสจ. จะไดตรวจสอบและนําเขาระบบ GFMIS ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

1.3 การเฝาระวังการเงินการคลัง  

1.3.1 แจงผลการเฝาระวังการเงินการคลังของโรงพยาบาล ตามเกณฑ FAI 7 ระดับ ประจําเดือนมกราคม 2562 มี

ผลการประเมินดังนี้ รายละเอียดตามไฟล : FAI62.xlsx 

เดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ และวารินชําราบ โรงพยาบาลท่ีมีความ

เสี่ยงระดับ 2 คือ สําโรง 

เดือน มกราคม 2562 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 3 คือ ๕๐พรรษาฯ  

โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 2 คือ วารินชําราบ  

โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงระดับ 1 คือ ตาลสุม ศรีเมืองใหม โขงเจียม และสําโรง 

1.3.2 รายงานสถานะการเงินของโรงพยาบาลประจําเดือน มกราคม 2562 รายละเอียดตามไฟล : cfo.xlsx 

แจงสถานการณ การเงินการคลัง ของเครือขาย ณ 31 มกราคม 2562 เปรียบเทียบกับ กันยายน 2561 ดาน เงิน

บํารุงคงเหลือ เจาหนี้การคา ทุนสํารองสุทธิ คาใชจายจําเปน เพ่ือเปนขอมูลใหเครือขาย มีการประเมิน การเงิน 

การคลัง ตนเองเพ่ือการกํากับ ติดตาม การบริหารการเงินการคลัง 

จากขอมูลเดือน มกราคม 2562 พบวา กลุมโรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนลบ มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ 
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โซน 3 วารินชําราบ - 60.31 ลานบาท 

โซน 1 50พรรษาฯ - 56.62 ลานบาท 

โซน 3 นาเยีย - 7.80 ลานบาท 

โรงพยาบาลท่ีมีทุนสํารอง เปนบวก คือ เดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย เข่ืองใน และน้ําขุน 

โรงพยาบาลท่ีมีเจาหนี้การคา มากท่ีสุดเรียงตามลําดับ คือ  

โซน 3 วารินชําราบ 147.77 ลานบาท 

โซน 1 ๕๐ พรรษาฯ 115.87 ลานบาท 

โซน 4 เดชอุดม 74.89 ลานบาท 

โซน 2 ตระการพืชผล 51.84 ลานบาท 

1.4 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมคงเหลือ รายละเอียดตามไฟล : สรุปลูกหนี้620227(ประชุม กวป.).xls 

สถานการณ ลูกหนี้เงินยืมราชการ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 ท่ีเกินกําหนดชดใชเงินยืม จํานวนท้ังสิ้น 

11,370,100.00 บาท มีผูยืมปฏิบัติงานสังกัดตามหนวยงานตางๆ ขอใหทานได กํากับ ติดตาม เรงรัดใหผูยืม  

สงหลักฐานชดใชเงินยืมโดยดวน 

1.5 การยื่นภาษีเงินได ประจําป 2561 

- ขอให สสอ./รพ. แจงผูมีเงินไดบุคคลธรรมดา ในสังกัด ยื่นภาษีเงินไดประจําป 2561 ทางระบบออนไลน 

สรรพากรเขตพ้ืนท่ี ระหวาง 1 มกราคม- 9 เมษายน 2562  

- ขอใหผูเก่ียวของติดตอขอรับหนังสือรับรอง กบข. ท่ีงานการเงินฯ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป (เฉพาะผูท่ีไมไดแจง  

และลงทะเบียน E-mail กับ กบข) สวนผูท่ีลงทะเบียนแลว ให Down load ทาง mail 

- ประชาสัมพันธ ใหสมาชิก กบข.สมัคร App. กบข. เพ่ือดําเนินการและรับทราบขาวสาร สิทธิประโยชนตางๆ 

ของ กบข. 

2.งานบริหารทรัพยากรบคุคล 

เงิน 0.1% (รอบ 1 ต.ค. 61) ยังไมไดรับการจัดสรรคืนจาก ผวจ.อบ 2561 เม่ือไดรับการจัดสรรคืนจาก  

จ.อุบลราชธานี ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดสรรคืนใหหนวยงาน เพ่ือจัดสรรใหขาราชการ 

ตอไป  

2.1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562  

2.1.1สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดแจงใหหนวยงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 

(1 ตุลาคม 2561 -31 มีนาคม 2562 ) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2562 วงเงินท่ีแตละหนวยใชในการเลื่อน

เงินเดือน ภายใต วงเงิน 2.9% ของฐานเงินเดือนขาราชการ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 และสงผลการประเมินการ 

ปฏิบัติราชการและผลการเลื่อนเงินเดือน ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี อบ 0032/ว. 

ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562 และไดแจงเวียนระบบ

ไปแลวนั้น 

2.1.2 ฐานเงินเดือนขาราชการ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 กลุมบริหารงานทรัพยากรบุคคล สสจ.อบ เตรียมฐาน 

ขอมูลเงินเดือนจากโปรแกรม HROPS สงเขา Mail หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป รพช. และกลุมผูชวยสาธารณสุข
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อําเภอ เพ่ือใหทางหนวยงานตรวจสอบ คนปฏิบัติจริง และเงินเดือน ถาไมถูกตองใหแกไขขอมูล ใหถูกตอง หากมี

ขอสงสัย ใหประสานกับผูรับผิดชอบกลุมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

2.1.3 วงเงิน 0.1% รอบ 1 ตุลาคม 2561 ขาราชการรายใดไดรับการจัดสรรเลื่อนเงินเดือนเพ่ิม ใหนําจํานวนเงินมา 

บวกเขาในวงเงินท่ีจะใชท่ีจะใชในการเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2562 

2.1.4 หลักเกณฑการประเมิน ไดจัดแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน ๕ ระดับ ดังนี้ รายละเอียดตามไฟล : 

HRMกง.บริหารท่ัวไป.pdf 

-กลุมคะแนนผลประเมินระดับ ดีเดน คะแนน 90.00 –100.00%  

-กลุมคะแนนผลประเมินระดับ ดีมาก คะแนน 80.00 -89.99 % 

-กลุมคะแนนผลประเมินระดับ ดี คะแนน 70.00 -79.99 %  

-กลุมคะแนนผลประเมินระดับ พอใช คะแนน 60.00 -69.99 %  

-กลุมคะแนนผลประเมินระดับ ตองปรับปรุง คะแนนต่ํากวา 60% จะไมไดเลื่อนเงินเดือน 

2.พิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ท่ีคณะกรรมการบริหาร

หนวยบริการหรือหนวยงานในสังกัดเสนอมา  

ผูขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวน ตามหลักเกณฑ วิธีการ  

และเง่ือนไขการจายคาตอบแทน แนบทายขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข วาดวย การจายเงินคาตอบแทน

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 เริ่มขอรับ 1 มีนาคม 

2562 เปนตนไป จํานวน 2 ราย มีรายชื่อดังนี้ 

1.น.ส.จิตตเขมณิช รัตนภูริธนกุล ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.50 พรรษาฯ  

2.น.ส.สุภัชฌา คําแผน ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ รพ.วารินชําราบ  

ผูขอยกเลิกการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษฯ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร จํานวน 4 ราย มีรายชื่อดังนี้ 

1.นางกีรตาพันธ บุญแนน ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.เข่ืองใน มีความประสงค ขอยกเลิกตั้งแต 1 มีนาคม 

2562 เปนตนไป 

2.น.ส.ปุญชรัสม์ิ ทองสุทธิ์ ตําแหนง ทันตแพทยปฏิบัติการ รพ.น้ํายืน มีความประสงค  

ขอยกเลิกตั้งแต 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป  

3.นายปรเมศร ชณกธรรม ตําแหนง เภสัชกร รพ.50 พรรษาฯ มีความประสงค  

ขอยกเลิกตั้งแต 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป 

4.น.ส.ชริตา สิรเมธี ตําแหนง นายแพทยปฏิบัติการ รพ.วารินชําราบ มีความประสงค  

ขอยกเลิกตั้งแต 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป 

3.สรุปสาระสําคัญของหนังสือแจงเวียนใหสวนราชการเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

5.2.1 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี กําหนดแผนตรวจเยี่ยม สถานีอนามัย 

เฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ไรใต อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

ในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 โดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯไดแจงรายละเอียดใหพ้ืนท่ีทราบและเตรียมการแลว  

โดยคณะผูนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน โซนท่ี 3 จะลงพ้ืนท่ีเตรียมการในวันท่ี 1 มีนาคม 2562 (ครั้งท่ี 3) 
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ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : Agenda_yut.pdf 

5.2.2 ตามท่ี สสจ.อบ.ไดกําหนดแผนการออกประเมินผล (Ranking) รอบท่ี 1 ในหวงเดือนมีนาคม 2562 นั้น ขอ

แจงเปลี่ยนแปลงงดการออกพ้ืนท่ี โดยกลุมงานจะเก็บขอมูลผลการดําเนินงาน จากฐานขอมูล HDC และ

แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของตามนิยามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในเลมยุทธศาสตร สสจ.อบ. ตัดขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

5.3 กลุมงานควบคุมโรค 

5.3.1 สถานการณ โรคไขเลือดออก ดูรายละเอียดตามไฟล : CD1_สถานการณโรคไขเลือดออก.pdf 

       ขอสั่งการ นพ.สสจ.อุบลราชธาน ีเรื่องการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ป 2562  

ดูรายละเอียดตามไฟล : CD 2_ขอสั่งการ นพ.สสจ.การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก ป 2562.pdf 

5.3.2 ผลการดําเนินงานวัณโรค ดูรายละเอียดตามไฟล : TB1.3 620227 กวป.ก.พ.62_TB.pdf 

5.4 กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย  ไมมีวาระการประชุม 

5.5 กลุมงานประกันสุขภาพ 

405.5.1 40สรุปCMI ปงบประมาณ 2562 จําแนกรายเดือน รายรพ. ดูรายละเอียดตามไฟล :  

1. CMI.pptx 

2. CMI _ปงบประมาณ2562.xlsx 

5.5.2 ขอมูลผูปวยใน ปงบประมาณ 2562 จําแนกรายเดือน ราย โรงพยาบาล 

ขอมูลผูปวยใน จังหวัดอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2562 ดูรายละเอียดตามไฟล :  

1.IP.pptx  

2.IPท้ังหมด__อุบล.xlsx 

5.5.3 การบริหารเงินกองทุนประกันสังคม ดูรายละเอียดตามไฟล : Prakan_ประกันสังคม.pptx 

5.5.4 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ เดือนมกราคม 2561  

ขอมูลสปสช. รอยละ 99.966 ดูรายละเอียดตามไฟล : coverageUC6201.pptx ขอมูลจังหวัดอุบลราชธานี  

รอยละ 99.989 ดูรายละเอียดตามไฟล : coverageUC6201.xls 

5.6 กลุมงานทันตสาธารณสุข. 

5.6.1 ผลการดําเนินงานตาม The must งานทันตสาธารณสุข ปงบประมาณ 2562 (ขอมูลจากระบบ Health 

Data Center (HDC) จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562) 

- เด็ก 0-2 ป ไดรับการเคลือบฟลูออไรด รอยละ 30.6  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก ทุงศรีอุดม, นาตาล และมวงสามสิบ  

ผลงาน 3 อันดับสุดทาย ไดแก โพธิ์ไทร, ศรีเมืองใหม, เหลาเสือโกก 

- เด็ก 9 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก/ซอมเคลือบรองฟน รอยละ 25.8  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก มวงสามสิบ, น้ําขุน, เดชอุดม  

ผลงาน 3 อันดับสุดทาย ไดแก ศรีเมืองใหม, กุดขาวปุน, สวางวีระวงศ 

- ผูสูงอายุไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก รอยละ 48.0  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก น้ําขุน, กุดขาวปุน, สําโรง   
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ผลงาน 3 อันดับสุดทาย ไดแก น้ํายืน, ดอนมดแดง, นาเยีย  

ผูสูงอายุไดรับการใสฟนเทียม จํานวน 787 ราย 

5.6.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพชองปาก 

- รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพชองปากท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ (เกณฑ รอยละ 60) รอยละ 15.7  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก น้ําขุน, กุดขาวปุน, มวงสามสิบ  

- อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี (เกณฑ รอยละ 40) รอยละ 37.6  

ผลงาน 3 อันดับแรก ไดแก ทุงศรีอุดม, เดชอุดม, เมืองอุบลราชธานี 

5.6.3 งาน พอ.สว.  

1 วันท่ี 14 มีนาคม 2562 ออกปฏิบตัิงาน ณ โรงเรียนบานหนองเทา หมูท่ี 5 ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน  

จังหวัดอุบลราชธานี  

2 วันท่ี 28 มีนาคม 2562 ออกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนศิษยเกาวังหลังวัฒนา บานโคกสะอาด หมูท่ี 12  

ตําบลโคกสะอาด อําเภอน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

5.7 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

5.7.1.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย แผนตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพ และอบรมวิชาการดาน

มาตรฐาน แกงานเทคนิคการแพทย ป 2562 

ลําดับท่ี วันท่ี เปาหมาย 

1 1 มี.ค. 2562 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

2 6 มี.ค. 2562 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

3 19 มี.ค. 2562 โรงพยาบาลกุดขาวปุน 

4 21 มี.ค. 2562 โรงพยาบาลเขมราฐ 

5 22 มี.ค. 2562 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 

6 29 มี.ค. 2562 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 

 

5.7.2. งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานรังสีเทคนิค  

แผนการออกเยี่ยมประเมินและสนับสนุนวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ป 2562 

ลําดับท่ี วันท่ี เปาหมาย 

1 28 มี.ค. 2562 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร (เชา) 

โรงพยาบาลกุดขาวปุน (บาย) 

2 28มี.ค. 2562 โรงพยาบาลน้ํายืน (เชา) 

โรงพยาบาลน้ําขุน (บาย) 

หมายเหตุ 

 - โรงพยาบาลท่ีรับการตรวจประเมินเตรียมผลการตรวจประเมินและผลการพัฒนาตามแผน OFI ป 2561 และผล

การตรวจประเมินตนเองในป 2562 ใหคณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาดวย 
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 - โรงพยาบาลยังไมผาน LA จะตองดําเนินการตรวจประเมินท้ัง 2 มาตรฐาน (LA และ MOPH) 

5.7.3. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  

 -  การบันทึกขอมูลในโปรแกรม Gis-Health กระทรวงสาธารณสุข  ให รพ.สต.และหนวยบริการปฐมภูมิทุกแหง

บันทึกขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลหนวยงานและภาพกิจกรรม ขอมูลบุคลากร ขอมูลครุภัณฑและสิ่งกอสราง ขอมูล

การเงินการคลัง ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 มี.ค.62 

- ทีมพ่ีเลี้ยงระดับอําเภอลงพ้ืนท่ีพัฒนา รพ.สต. สนับสนุนวิชาการ และทรัพยากรตามสวนขาด ในหวงเดือนก.พ. – 

มี.ค.62 และทีมประเมินอําเภอประเมิน หวง มี.ค.62 สงผลใหจังหวัด วันท่ี 31 มี.ค. 62 

5.7.4. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

1. โรงพยาบาลสวางวีระวงศ ไดรับการเยี่ยมสํารวจจาก สรพ.แลว และอยูระหวางการสงเอกสารเพ่ิมเติมให สรพ. 

ขอใหรีบดําเนินการใหทันภายใน 28 กุมภาพันธ 2562   

2. โรงพยาบาลข้ัน 2 ไดแก รพ.นาตาล ตองสงเอกสารขอรับการประเมิน ข้ัน 3 ภายใน 28 กุมภาพันธ 2562    

3. โรงพยาบาลข้ัน 2 ไดแก รพ.นาเยีย และ รพ.เหลาเสือโกก ตองสงเอกสารขอรับการประเมินข้ัน 3ภายใน 30 

มีนาคม 2562   

4. โรงพยาบาลท่ีจะรับการ Re-accredit ใหสงเอกสารกอนวันหมดอายุลวงหนากอนวันหมดอายุภายใน 6 เดือน   

4.1 รพ.เข่ืองใน หมดอายุรับรอง 22 ก.พ.62 สงเอกสารให สรพ. แลว จะรับการ Re-acc ในเดือน

เมษายน 2562 

 4.2 รพ.สําโรง หมดอายุรับรอง 13 มิ.ย.62 สงเอกสารให สรพ. แลว 

 4.3 รพ.วารินชําราบ หมดอายุรับรอง 11 ก.ค.62 สงเอกสารให สรพ. แลว 

 4.4 รพ.นาจะหลวย หมดอายุรับรอง 20 มิ.ย.62 ขอใหสงเอกสารภายใน 28 ก.พ. 2562 

 4.5 รพ.เขมราฐ หมดอายุรับรอง 10 ตค.62 ขอใหสงเอกสารภายใน 30 เม.ย. 2562   

 4.2 โรงพยาบาลน้ําขุน ข้ัน 1 จะตองสงเอกสารขอรับการประเมิน ข้ันท่ี 2 ภายใน 10 เม.ย.2562 

 4.3 กําหนดแผนการดําเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและพัฒนา

ศักยภาพ QRT โดยกระบวนการ QLN ประจาํปงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

 วันท่ี 8 มี.ค. 2562  ท่ี รพ.นาเยีย 

 วันท่ี 18 มี.ค. 2562 ท่ี รพ.เหลาเสือโกก 

 วันท่ี 1 เม.ย. 2562 ท่ี รพ.น้ําขุน 

 วันท่ี 22 เม.ย. 2562 ท่ี รพ.สวางวีระวงศ 

 วันท่ี 22 พ.ค. 2562 ท่ี รพ.นาตาล 

  4.4 แจงประชาสัมพันธการประชุมวิชาการประจําป HA National Forum ครั้งท่ี 20 “Change & 

Collaboration for Sustainability” ณ ศูนยการประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ระหวางวันท่ี 12-15 

มี.ค. 2562   

  1. เชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูแทนโรงพยาบาล รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ

สถานพยาบาล รพ.กุดขาวปุน, รพ.บุณฑริก,รพ.โขงเจียม, รพ.โพธิ์ไทร ,รพ.ทุงศรีอุดม ณ หอง Grand Diamond 

Ballroom ในวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เตรียมพรอมเวลา 13.00 น.เปนตนไป 

  



13 

 
 2. เชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูแทนโรงพยาบาล รับประกาศนียบัตร สถานพยาบาลท่ีผานการ

รับรองตออายุการรับรอง สถานพยาบาลท่ีผานกระบวนการพัฒนาข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 1 ณ หอง Grand Diamond 

Ballroom ในวันท่ี 15 มี.ค. 2562 เวลา 11.00 น . – 12.00 น. 

5. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล (QA) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบบริการพยาบาลระดับหนวยงาน เปาหมายคือ ผูรับผิดชอบงาน 

ANC และ LR วันท่ี 4 มี.ค. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 2 และหองประชุมริมน้ํา สสจ.

อุบลราชธานี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบบริการพยาบาลระดับหนวยงาน เปาหมายคือ ผูรับผิดชอบงาน 

IPD และ IC วันท่ี 5 มี.ค.2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 2 และหองประชุมริมน้ํา สสจ.

อุบลราชธานี 

6. งาน service Plan 

การอบรมทีมเลขาฯ สปส. และผูรับผิดชอบงานใน รพช. เรื่องการใชโปรแกรม HDC ในงาน Service 

Plan วันท่ี 7 มี.ค.62 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมพรหมเทพ สํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 10  
 

5.8  กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

5.8.1 คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและอาหารปลอดภัย  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : KOBOSOR_วาระ.pdf  

1. กําหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลฯ ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30–

16.30 น. ณ หองประชุมริมน้ํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสถานพยาบาล ท่ีเขาพิจารณาเพ่ือ

อนุญาตรายใหม และแจงเลิกกิจการ  

2.กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมริมน้ํา 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

5.8.2 บริหารเวชภัณฑ 

2.1 มาตรการในการดําเนินงานดานบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ประจําปงบประมาณ 2562  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : KOBOSOR 2.1 มาตรการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑ.pdf 

2.2 ปรับปรุงคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ท่ี 173/2561 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง 

มอบหมายการอนุมัติปรับแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาทุกประเภท ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 

KOBOSOR 2.2 ปรับแผน29.62ลว.6.2.62.pdf 

2.3 สรุปผลการดําเนินงาน RDU และ AMR ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล :  

KOBOSOR 2.3 บริหารเวชภณัฑ27.2.62Service Plan RDU – AMR.pptx 

2.4 สรุปผลการจัดซ้ือรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ไตรมาส 1/2562 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : KOBOSOR 2.4 

ไตรมาส1.62สรุปผลการดําเนินการซ้ือรวมยาและวมย.ppt 

2.5 เรงรัดการชําระหนี้องคการเภสัชกรรม เพียง ณ วันท่ี 31 มกราคม 2562 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : 

KOBOSOR 2.5 หนี้ GPO ณ 31 มค.62.xlsx 
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5.9 กลุมงานนิติการ  ไมมีวาระการประชุม 

5.10 7กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ  

1.การจดักิจกรรมรณรงค “วนัไตโลก (World Kidney Day)” ประจาํป 2562  

วันพฤหัสบดีท่ี 2 ของเดือนมีนาคมของทุกป เปนวันท่ีสมาคมโรคไตนานาชาติ ไดกําหนดใหเปน“วันไตโลก” 

(World Kidney Day) ปนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 14 มีนาคม 2562 จึงขอเชิญชวนใหสถานพยาบาลทุกแหง 

รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคเดือนลดเค็มวันไตโลก ตลอดเดือนมีนาคม 2562 ภายใตคําขวัญ “ทุกคนท่ัวไทย ไต

แข็งแรง” หรือ “Kidney Health for Everyone Everywhere”เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคไต โดยมุงเนน

ใหประชาชนตื่นตัว ลดการบริโภคเค็ม ลดการเติมเครื่องปรุง และสรางความตระหนักถึงอันตรายของโรคไต 

2.กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร NCD Clinic & CKD 

Clinic ระดับอําเภอและตําบล (Mini CM NCD&CKD) รุนท่ี 4 – 5  

รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม CK A2-4 ชั้น 4 สุนียทาวเวอร 

รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม CK A2-4 ชั้น 4 สุนียทาวเวอร  

กลุมเปาหมาย คือ นักวิชาการสาธารณสุข หรือเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จาก รพ.สต. ทุกแหงของ จังหวัด

อุบลราชธานี แหงละ 1 คน (รุนละ 120 คน) ซ่ึงรุนท่ี 1 – 3 ไดดําเนินการจัดประชุมเสร็จเรียบรอยแลว 

5.11  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

5.11.1รายงานการกรอกขอมูล HPI และ Happinometer 

-สรปุผลการตอบกลับ HPI และ Happinometer ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : feedback HPI Happinometer  

23 กพ 62.xlsx 

-ขอมูลการตอบ HPI และ Happinometer ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : HPI+Happinometre.pdf 

-เครื่องมือ HPI ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : tool HPI_สังเคราะห 62.pdf 

การประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารกําลังคน ประจําปงบประมาณ 2562 

5.11.2 กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกําลังคนเพ่ือพิจารณาขอมูลการ 

ลาศึกษาตอและฝกอบรมของบุคลากรในสังกัด /หลักเกณฑ กระบวนงานและทบทวนคําสั่งกรรมการฯ 

ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมพรหมเทพ สคร.10 

5.11.3 การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูอํานวยการสงเสริมสุขภาพตําบล ประจําป 2561  

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลขอความอนุเคราะหใหทุกหนวยงานแจงผอ.รพสต.ทุกแหงตอบแบบสํารวจ 

ความตองการในการฝกอบรมในกลุมผอ.รพ.สต. ผาน Google ฟอรม เพ่ือประกอบการจัดทําหลักสูตรอบรม 

โดยจะดําเนินการอบรมชวงปลายเดือนมีนาคมหรือตนเดือนเมษายนเปนตนไป ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : QR 

Code Training Need.jpg  

5.11.4 การอบรม Smart อวช. 

กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กําหนด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะสงเอกสารสิทธิ 

ในการทํา อวช. เพ่ือความกาวหนาในสายงานในชวงสัปดาหท่ี 3 ของเดือนมีนาคม 2562 กําหนดจํานวนเปาหมาย 

80 คน โดยจะมีการคัดกรองรายชื่อจัดกลุมวิชาชีพตางๆเพ่ือคัดกลุมเปาหมายตามปญหาและความเรงดวน ซ่ึงจะมี

หนังสือแจงวันเวลา พรอมรายชื่อแนบภายหลัง ในเบื้องตน...ขอความรวมมือจากทุกหนวยงานไดแจงบุคลากรใน
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สังกัดตรวจสอบรายชื่อผูมีคุณสมบัติดังกลาว ตามหนังสือท่ี อบ 0032.19/ว 1936 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 

เรื่อง ขอใหหนวยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพ่ือสงเอกสารประเมินบุคคลและผลงานตาม ว 10/48 เพ่ือประโยชนตอ

การพัฒนาความกาวหนาในสายงานใหทันในชวงเวลาท่ีกําหนด 

5.12. กลุมงานการแพทยฉุกเฉินและสาธารณภัย ไมมีวาระการประชุม 

5.13 ศูนยเทคโนโลยีและการส่ือสาร  

รายงานผลงานตามเกณฑ QOF ณ 25 ก.พ.62 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : IT.pptx 

5.14 กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  ไมมีวาระการประชุม 

5.15 กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต   

5.15.1 ผลการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : Drugs.pptx 

5.15.2 วาระประชุมการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : ToBeNumberOne 

ก.พ.62.pptx 

5.16 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข 

สรุปผลการดําเนินงาน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : AEC.pdf 

5.17 กลุมงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน  

5.17.1 ขอเชิญประชุมวิทยกร ครู ข อสค. บูรณาการงานสุขภาพภาคประชาชน ปงบประมาณ 2562 กําหนดจัด

ประชุม วันท่ี 5 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมชั้น 4 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี (ท่ีตั้ง 

สํานักงานแหงใหม หลังโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี) กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบงานฯ ระดับอําเภอ ตําบล 

หมูบาน รวม 140 คน 

5.17.2 การดําเนินการจายเงินคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ผานระบบบูรณาการ

ฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Socail Welfare) ปงบประมาณ 2562 (อสม. e-Payment) 

1. ตามปฏิทินการดําเนินงานสําหรับการจายเงินคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ผาน

ระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (e-Socail Welfare) ปงบประมาณ 2562 (ดําเนินการรอบเดือน

มีนาคม 2562) 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : E-Payment ป 2562.jpg 

2.การเบิกจายเงินคาปวยการ อสม. ตามมติคณะรัฐมนตรี (4 ธันวาคม 2561) รับเงินคาปวยการ อสม.เพ่ิมจาก 

600 บาท เปน 1,000 บาท ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : SOSOMOR_แนวทางการเบิกจายคาปวยการ 

อสม_1,000 บาท_ธ.ค.pdf 

5.18 กลุมงานบริการสุขภาพ  ไมมีวาระการประชุม 

5.19 กลุมงานสงเสริมสุขภาพ  ไมมีวาระการประชุม 

5.20 ศูนยธรรมาภิบาล   ไมมีวาระการประชุม 

5.21 กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5.21.1 ประชาสัมพันธโครงการสา'สุข อุบล ชวนวิ่ง ครั้งท่ี 1 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : RUN_นําเสนอสาสุขชวนวิ่ง.pptx 
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5.21.2 ขอเชิญสมัครเขารวมวิ่งโครงการสาสุขอุบล ชวนวิ่ง ครั้งท่ี 1 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไฟล : Register_จํานวนขอเชิญสมัครเขารวมวิ่งโครงการสาสุขอุบล ชวนวิ่ง ครั้งท่ี 1.xlsx 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องจากโรงพยาบาล/สํานักสาธารณสุขอําเภอ  

6.1 ผูอํานวยการโรงพยาบาล  

- ปญหาการจัดซ้ือยารวมระดับเขต 

6.2 สาธารณสุขอําเภอ 

ตัวแทนประกวดสถานบริการสาธารณสุขดีเดน ประจําป 2562 

- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ไดแก สสอ.กุดขาวปุน 

- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดแก รพ.สต.กลางใหญ อ.เข่ืองใน   

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  

7.1 การเลื่อนระดับ 

7.2 ประเมินความดีความชอบ 

7.3 ตําแหนง จ.18 

7.4 การโยกยาย 

7.5 การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ขอสั่งการ: การดําเนินกิจกรรมวัน อสม.ใหดําเนินการหลัง 24 มีนาคม 2562 

ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 

   ลงชื่อ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม  

        (นางดารณี  เผาผา) 

       กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

    ลงชื่อ...................................................ผูตรวจรายงานการประชุม  

       (นางสิริพร  วงศตรี) 

             หวัหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
 

    ลงชื่อ...................................................ผูรับรองรายงานการประชุม  

               (นายสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร)        

     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี            

                  ประธานการประชุม 
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