
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี 1/2550  วันท่ี 31 มกราคม 2550  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 ชั้น 3 สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

........................................... 

ผูเขาประชุม 
1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
2 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงเพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
3 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
4 นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
5 นายสมพงษ พงษชีวนิ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
6 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
7 นางปริญญา ผกานนท ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
8 น.ส.ไพรัส บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี 
9 นางศิริ วัฒนธีรรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
10 นางลัดดาวณัย คุณวุฒ ิ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
11 น.ส.ดวงเดือน จันทะโชต ิ แทน ผอ.สํานกังานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี 
12 น.ส.ไกรวัลย   มัฐผา แทน ผูอํานวยการศูนยอนามยัที่ 7 
13 น.ส.เครือมาส วรรณโคตร แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ

ประสงคอุบลราชธานี 
14 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
15 นายจรัญ ทองทับ หน.กลุมงานเวชกรรมสังคม 
16 นายพรเจริญ เจียมบุญศร ี ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
17 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
18 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
19 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
20 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
21 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลูมังสาหาร 
22 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
23 นายสุรศักดิ ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล 
24 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
25 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
26 นายธีวัฒน บุดดาวงศ ผูอํานวยโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
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27 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาที ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม 
28 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
29 นายตะวนั จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
30 นายพิทกัษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
31 นายวรายุทธ เลิศแลว แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
32 นายปฐมพงศ ยาพรหม แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
33 นายทวีศักดิ์  แพทยเพียร แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
34 นายครรชิต ศรีภักด ี แทน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
35 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอําเภอเมือง 
36 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
37 นายอดุลย วรรณชาต ิ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
38 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร 
39 นายประวิทย พันธจูม สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง 
40 นายลําพูน ฉวีรักษ สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน 
41 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอําเภอตระการพชืผล 
42 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร 
43 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 
44 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอําเภอสําโรง 
45 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอําเภอ.สิรินธร 
46 นายสัมพันธ กุลพร สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม 
47 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
48 นายสุพจน บุญทา สาธารณสุขอําเภอเดชอดุม 
49 นายสุทิน กมลฤกษ สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก 
50 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน 
51 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
52 นายชวน จันทรเล่ือน สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม 
53 นายชวูิทย ธานี สาธารณสุขกิ่งอําเภอน้ําขุน 
54 นายธนายุทธ ศรไชย สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
55 นายชัยณรงค สุวรรณกูฎ สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย 
56 นายสุพจน แสงสวาง สาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสอืโกก 
57 นายไพรัช จันทพันธ สาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล 
58 นายสิทธิชัย วิทิตถิรานันท แทน สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
59 นายอลงกต ตังคะวนิช แทน สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
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60 นายสุทธิพงษ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
61 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
62 น.ส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
63 นางรําไพ สุวนาม หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
64 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนาฝายควบคุมโรค 
65 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ 
66 นางหรรษา ช่ืนชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
67 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉนิ 
68 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานกจิการพิเศษ 
69 นางเพ็ญศรี สมชัย แทน  หวัหนาฝายอนามัย 
70 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหวัหนาฝายบริหารทั่วไป 
71 นางพิศมัย วรรณชาต ิ ผูชวยหวัหนาฝายการแพทยและสุขภาพจติ 
72 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ผูชวยหวัหนาฝายควบคุมโรค 
73 น.ส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหวัหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 
74 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหวัหนาฝายคุมครองผูบริโภค 

 
ผูไมเขาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)  

1 ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 
2 ผูอํานวยการศูนยวศิวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี 
3 ผูอํานวยศนูยสุขภาพจิตที่ 7  
4 ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
5 ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่ (อุบลราชธานี) 
6 ผูอํานวยการกองอนามัยส่ิงแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี 
7 ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
8 ผูชวยหวัหนาฝายการแพทยและสุขภาพจติ 
9 หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
10 หัวหนาฝายอนามัย 
11 ผูชวยหวัหนาฝายควบคุมโรค 

 
 
 
 
 



 4

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 
 นายแพทยวุฒไิกร  มุงหมาย  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในการประชมุ
และดําเนินการตามระเบียบวาระการดังนี ้
 

พิธีกอนการประชุม 
 พิธีมอบใบประกาศสนับสุนนกิจกรรม Health Fair ใหศิลปน ป.ฉลาดนอย (นายฉลาด  สงเสริม) 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
      1.1.1 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุบลราชธานี ในวันท่ี 30 มกราคม 2550 

1.1.1.1 ผลการประกวดการดําเนินงานระบบการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉิน (EMS) (หนวยกูชีพ
เฉลิมราชย  60 ป) ที่จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุบลราชธานี  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  “ความมุงมั่นการพัฒนาระบบ
บริการ” 

1.1.1.2 วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและพฤติมิชอบในภาค
ราชการ  ใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติใหเรียบรอย 

1.1.1.3 ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข มี 5 ยุทธศาสตร ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดป 2548 - 2551 ได
สอดคลองกับยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ขอใหฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข ไดปรับแผนปฏิบัติราชการของ
สาธารณสุขใหสอดคลองกับยุทธศาสตรอยูดีมีสุข รายละเอียดมอบใหฝายยุทธศาสตรดําเนินการ และแจงให
ทุกหนวยทราบตอไป 

1.1.1.4 เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการในทุกหมูบาน โดยการฝกอบรมวิทยากรครู ก. เพื่อขยายผลให
หมูบาน จะดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ 2550 ขอใหไดบูรณาการแผนงานสาธารณสุขเขารวมกับการ
ฝกอบรมการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ Healthy Thailand รายละเอียดมอบใหฝายยุทธศาสตร
ดําเนินการ และแจงใหทุกหนวยทราบตอไป 

1.1.1.5 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไมตองดําเนินการจัดเอกสารสงเพิ่มเติมใหสํานักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษา  

1.1.1.6 จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงอยูในภาวะการประกาศ “กฎอัยการศึกษา” ขอใหเครงครัดการอยู
เวรยามรักษาสถานที่ราชการ  

 

      1.1.2 ผลการประชุมกระทรวงสาธารณสุข  ในวันท่ี 29 มกราคม 2550 
1.1.2.1 การจัดพิธีทําบุญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงในวโรกาสเจริญ              

พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  
1.1.2.2 การประกาศวาระแหงชาติในดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและ

พฤติมิชอบในภาคราชการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล รายละเอียดกระทรวงจะได
ใหทราบตอไป 
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1.1.2.3 ธารน้ําใจสูชาวสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยขอทีมอาสาสมัครของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแตละจังหวัด สมัครใจเพื่อลงไปชวยงานในโรงพยาบาล 3 จังหวัด และ 4 อําเภอในจังหวัด
สงขลา ระยะเวลา 1 สัปดาห 

1.1.2.4 การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือเจาหนาที่สาธารณสุขภาคใต ติดตามแจงรายชื่อและบริจาคเงิน
สมทบทุนที่ผายสนับสนุนการสุขภาพ 

1.1.3 นโยบายจิตอาสา 
1.1.4 การดําเนินการจัดทํา “สวมเพื่อผูพิการ” ขอใหทุกโรงพยาบาลไดดําเนินการดวย 
1.1.5 วัฒนธรรมองคกรแหงคุณธรรม 

1.1.5.1 วัฒนธรรมการบริหารงานบุคคล ในการแตงตั้งโยกยายที่โปรงใส จะยึดหลักความสามารถ
และเปนธรรม 

1.1.5.2 วัฒนธรรมการใหบริการที่รวดเร็ว รับผิดชอบ อยางเอื้อเฟอเสมอกันทุกระดับ มีเมตตา 
ออนโยน เอื้ออาทรและใสใจในความเปนมนุษย 

1.1.5.3 วัฒนธรรมการทํางานรวมกัน ดวยความสมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติตอกันดวยความมีน้ําใจ 
เหมือน พี่-นอง ครู-ศิษย ใชสรรพนาม ถอยคํา พฤติกรรมและการติดตอสัมพันธที่เปนกันเอง ไมเนนพิธีรีตอง
จนเกินควร 

1.1.5.4 วัฒนธรรมการตอนรับที่เรียบงายเปนกันเองเมื่อไปราชการ 
1.1.5.5 วัฒนธรรมการแสดงความยินดีในโอกาสสําคัญตางๆ ดวยน้ําใจ แทนการใหวัตถุ เนนการ

ประหยัด ไมฟุมเฟอย 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2549 วันที่ 8 มกราคม 2550  
 ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02/ว         ลงวันที่   
กุมภาพันธ  2550 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่  8 มกราคม 2550 และ Upload ไวที่ 
www.phoubon.in.th เพื่อผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 
มติท่ีประชุม   รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2549 
 ไมมี 
มติท่ีประชุม   ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 
      4.1.1 การรับนักศึกษาในหลักของกระทรวงสาธารณสุขของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิ
ประสงคอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2550 ประกอบดวย หลักสูตรพยาบาลศาสตร 4 ป และหลักสูตร     
เวชกิจฉุกเฉิน  วิธีการรับออกเปน 2 สวน  สวนวิธีที่ 1 คือการรับตรงซึ่งดําเนินการโดย วิทยาลัยพยาบาลฯ สวน
วิธีการที่ 2 คือ รับตรงจากสวนกลาง รายละเอียดติดตอสอบถามไดที่ วพบ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี  

 ปการศึกษา 2550 จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับโควตา จํานวน 41 คน โดยเรียนที่ วพบ.นนทบุรี 12 คน 
และเรียนที่ วพบ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี จํานวน 29 คน 
      4.1.2 พื้นที่บริการของ วพบ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี ประกอบดวย 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี   
ศรีสะเกษ  ยโสธร และอํานาจเจริญ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
4.2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
      4.2.1 ปการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กําลังดําเนินการรับตรง
นักศึกษา จํานวน 16 คน โดยการรับตรงทั่วไป และจากโควตาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชุดอม 
จํานวน 1 คน และทุนบุตร อสม. จํานวน 3 คน โดยมีหลักสูตรประกอบไปดวย 3 หลักสูตร ดังนี้ 

  (1) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน (2) ทันตสาธารณสุข (3) เทคนิคเภสัชกรรม รายละเอียดจะได
ประสานงานจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 
4.3 สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
      4.3.1 การแขงขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คร้ังที่ 28 ประจําป 2550 กําหนดการจัดการแขงขันกีฬาในระดับ
กระทรวง โดยกําหนดวันที่ 10 มีนาคม 2550 เปนวันเปดการแขงขัน จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2550 สํานักงาน
สาธารณสุขเขต 14 จะไดประสานการแขงขันกีฬาระดับเขตและระดับภาคเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันระดับกระทรวงตอ สําหรับในระดับเขตกําหนดการจัดการแขงขันระหวางวันที่ 24–25 กุมภาพันธ 2550 
โดยมีจังหวัดศรีสะเกษเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันระดับเขต  สวนการแขงขันระดับภาคกําหนดใน
ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2550 โดยจังหวัดศรีสะเกษเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันระดับภาค
เชนกัน สําหรับรายละเอียดกระทรวงจะไดประชุมและแจงใหจังหวัดทราบอีกครั้ง  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติท่ีประชุม   ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องจากฝายตาง ๆ  
ฝายบริหารงานทั่วไป 
 1. งานตรวจสอบพัสดุ หนวยงานที่ยังคางสงรายงานตรวจสอบพัสดุ ประจําป 2549 ขอใหหนวยงานที่
ยังไมไดรายงานตรวจสอบพัสดุ ประจําป 2549 ดําเนินการสงงานพัสดุ ฝายบริหาร โดยดวน 
 2. แจงใหเจาหนาที่ในสังกัดมารับเหรียญจักรพรรดิมาลา  ดังนี้ 
    ประจําป 2546 
   1. นายธีรพงษ  มุทรพัฒน  สสอ.บุญฑริก 
   2. นางสุชาดา ปานรอด สสอ.สิรินธร 
  ประจําป 2547 
   1. นายประกาศ อําพันธ  สสก.นาเยีย 
   2. นางอําไพ ศรแผลง  สสอ.เขื่องใน 
   3. นางหอมอวล เปาทอง  สสอ.เดชอุดม 
   4. นางพิศมัย ศิริมา  สสอ.ตาลสุม  
  ใหมาติดตอขอรับไดที่ งานเจาหนาที่บริหารทั่วไป ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 
 3. งานการเจาหนาที่ไดตรวจสอบรายชื่อขาราชการที่มีคุณสมบัติในการจัดทําแบบประกอบการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตาม ว10/48 และไดแจงใหหนวยงานทราบแลว ทางเว็บไซด 
http://ubo.phoubom.in.th/weblink/ssj/ssj01/html/vor10_48.htm  
 4. แจงผลการดําเนินการปดบัญชีประจําป 2549  ศูนยเฝาระวังการเงินการคลัง ฝายบริหารทั่วไป ได
รวบรวมรายงานการเงินของสถานบริการทุกแหงและไดจัดสงงบการเงินภาพรวมของจังหวัดใหกระทรวง
เรียบรอยแลว และขอแจงใหสถานบริการทุกแหงสํารองขอมูลงบการเงินที่ถูกตองและเปนขอมูลที่จังหวัดได
สงกระทรวง ไดที่ Web ศูนยเฝาระวังการเงิน ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 หรือสํารองขอมูลไดที่ ศูนยเฝา
ระวังการเงินการคลัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใชเปนขอมูลยกยอดในปงบประมาณ 
2550 ตอไป 
 5. การสงรายงานการเงินประจําเดือน จากการตรวจสอบ พบวามีสถานบริการหลานแหงที่ยังไมไดสง
รายงาน 0110 รง.5 ที่ Web กรมสนับสนุนบริการ (โรงพยาบาลชุมชน , สถานีอนามัย) และงบทดลอง
ประจําเดือน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ) ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2549 ขอใหทานรับ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
 6. แจงความกาวหนาการดําเนินการในเรื่องการใชโปรแกรม Express ในการบันทึกบัญชี ขณะนี้ศูนย
เฝาระวังทางการเงินการคลัง ไดอยูระหวางตรวจสอบขอมูลบัญชีแยกประเภทใหถูกตอง ตรงกับแยกประเภท
ของกระทรวง โดยจะดําเนินการออกติดตั้งและทดสอบโปรแกรม ใหแก สสอ. , สอ. ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2550 ที่เครือขายน้ํายืน , ทุงศรีอุดม , วันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 ที่เครือขายพิบูลมังสาหาร และศรีเมืองใหม สวน
เครือขายที่เหลือจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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 7. สรุปแผนการเงินการคลัง ป 2550 จากขอมูลสรุปแผนการเงินการคลังของสถานบริการ ป 2550 
พบวา มีแผนการเงินการคลังของเครือขายที่ไดรับอนุมัติและสามารถนําไปควบคุมกํากับเพื่อใหเปนไปตาม
แผน จํานวน 15 เครือขาย ไดแก เครือขายสรรพสิทธิประสงค , วารินชําราบ , เขมราฐ , พิบูลมังสาหาร , ดอน
มดแดง , กุดขาวปุน , โพธ์ิไทร , โขงเจียม , สิรินธร , ตาลสุม , สําโรง , บุณฑริก , นาจะหลวย , น้ํายืน และทุง
ศรีอุดม อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติแผน จํานวน 5 เครือขาย ไดแก เครือขายเดชอุดม , เขื่องใน , ตระการ
พืชผล , มวงสามสิบ และศรีเมืองใหม และอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแผน จํานวน 1 เครือขาย ไดแก 
เครือขาย 50 พรรษา สวนเครือขายที่จะตองปรับปรุงแผนเพิ่มเติมไดแก เครือขายศรีเมืองใหม ซ่ึงในแผนการ
เงินการคลัง ไมมีแผนการเงินของลูกขาย และเครือขายตระการพืชผล แผนการเงินการคลังลูกขายยังไมสมบูรณ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายควบคุมโรค 
 1. สถานการณโรคไขเลือดออก (1 ม.ค. - 24 ม.ค.    ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค  
 2. สถานการณโรคไขหวัดนก (1 ม.ค. - 24 ม.ค. 2550)    ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค  
 3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนมกราคม 2550  ดูรายละเอียด
ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 
 4. สรุปผลการดําเนินงานควบคุมวัณโรค  ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ 
ฝายควบคุมโรค 
 
 5. การรณรงคเพื่อการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดสในวันวาเลนไทน 
     ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ไดมีการติดตามผลรายงานผูปวยเอดสจากสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซ่ึงมีแนวโนนสูงขึ้นในประชากรหลายกลุม โดยเฉพาะโรคหนองในและซิฟลิส
ในกลุมวัยรุน เนื่องจากมีคานิยมในการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน และไมมีการปองกันอยางถูกวิธี ซ่ึงในวันที่ 
14 กุมภาพันธ  “วันวาเลนไทน” ที่จะถึงนี้ จึงเปนโอกาสในการสรางกระแสความตื่นตัวของสังคมไทย ในการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส และเพื่อใหกลุมเปาหมายตางๆ ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
เกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และตระหนักถึงการระบาด โดยมีคําขวัญในการรณรงคปนี้คือ “เยาวชน
ไทย เกงที่ความคิด ใชชีวิตอยางสรางสรรค รวมกันปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส” ซ่ึง
เยาวชนไทยสามารถ รักได รักใหเปน ใหปลอดภัย ตองสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง และทางสํานักงานสาธาณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ประกอบดวยแผนพับโปสเตอรรณรงค ส่ือ
โปสเตอร และถุงอนามัย อําเภอละ 1,000 ช้ิน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ฝายประกันสุขภาพ 
1. มอบรางวัลคุณภาพการสงขอมูลการบริการผูปวยในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ป 2549 

ประเภทหนวยงานขนาด  120  เตรียงขึ้นไป 
อันดับที่  1  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  จังหวัดอุบลราชธานี 
อันดับที่  2  โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 
อันดับที่  3  โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 
ประเภทหนวยงานขนาด  60 - 120  เตียง 
อันดับที่  1  โรงพยาบาลวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
อันดับที่  2  โรงพยาบาลกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ 
อันดับที่  3  โรงพยาบาลขุนหาร จังหวัดศรีสะเกษ 
ประเภทหนวยงานขนาดนอยกวา 60 เตียงขึ้นไป 
อันดับที่  1  โรงพยาบาลน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
อันดับที่  2  โรงพยาบาลหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
อันดับที่  3  โรงพยาบาลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

2. National Coverage เดือนธันวาคม 2549  ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ 
ฝายประกันสุขภาพ 
 3. แจงโอนเงิน เดือน มกราคม 2550 

3.1 งบลงทุน  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  จํานวน 1,202,000 บาท 
3.2 คาตอบแทนปฏิบัติงานรถสงตอกลาง ลวงหนา (ม.ค. – มี.ค. 2550 ) จํานวน 1,242,000 บาท  
       คาตอบแทนปฏิบัติงานศูนยสงตอ (รพศ.) ลวงหนา (ม.ค. – มี.ค. 2550 ) จํานวน 135,000 บาท 
3.3 ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
      - คาอุปกรณ + ครุภัณฑสนับสนุน 10 ทีม  จํานวน 688,150  บาท 
      - คาอุปกรณ + ครุภัณฑสนับสนุน 15 ทีม  จํานวน 1,025,145 บาท 
      - คาดําเนินการหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 16 ทีมลวงหนา (ม.ค. – มี.ค. 2550)  จํานวน 

1,362,240 บาท 
4 .  เป าหมายการตรวจสุขภาพตาม  ชุดสิทธิประโยชนหลัก  ป  2550   ดูรายละเอียดไดที่ 

www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ 
5. แผนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจําเดือน กุมภาพันธ 2550 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 

หรือสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ 
6. สรุปผลการตรวจสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชนหลัก ไตรมาสแรก (ต.ค.-ธ.ค. 2549) ดูรายละเอียด

ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ 
7. แนวทางการตรวจสุขภาพและประกนัสขุภาพแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและ

กัมพูชา ดังนี ้
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7.1 ดําเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ทั้งกลุมบัตรประกันสุขภาพ
หมดอายุวันที่ 30 มีนาคม 2550 และกลุมบัตรประกันสุขภาพหมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ตั้งแตวันที่ 8 
มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 อัตราคาตรวจสุขภาพ 600 บาท คาประกันสุขภาพ 1,300 บาท การ
ตรวจสุขภาพแรงงานตางดาวสามารถตรวจไดที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดภาครัฐ กระทรวง
สาธารณสุขทุกแหง 

7.2 ออกใบรับรองแพทยใหแรงงานตางดาว ภายใน 3 วันทําการ นักจากวันตรวจสุขภาพ ใบรับรอง
แพทยมีอายุ 60 วัน กรณีผลการตรวจสุขภาพเปนประเภท 3 ใหประทับตรายางสีแดงวาตองสงกลับใน
ใบรับรองแพทยและใหการรักษาทันที่ แลวแจงสถานีตํารวจทองที่และสํานักงานตรวจคนเขาเมืองพื้นที่
ใกลเคียง เพื่อดําเนินการผลัดสงกลับ 

7.3 ออกบัตรประกันสุขภาพ   
      7.3.1 ใหโรงพยาบาลที่ทําการตรวจสุขภาพ ออกบัตรประกันสุขภาพ โดยกําหนดหนวยบริการ

ประจําให ตามพื้นที่หนวยบริการดูแลตามที่อยูของสถานประกอบการ 
      7.3.2 กลุมบัตรประกันสุขภาพเดิม   
               - หมดอายุวันที่ 30 มีนาคม 2550 วันออกบัตรคือวันที่ 1 มีนาคม 2550 วันหมดอายุบัตร คือ

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 
               - หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2550 วันออกบัตรคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 วันหมดอายุบัตร 

คือวันที่ 28 มิถุนายน 2551 
7.4 รายงานผลการตรวจสุขภาพ ทั้ง 2 กลุม สงกลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุบลราชธานี ทุก 2 สัปดาห โดยแยกแบบสรุปผลการตรวจสุขภาพเปนแตละกลุม งวดแรกสรุปผลการ
ตรวจตั้งแตเร่ิมตรวจถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 สงกลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2550 สําหรับงวดตอไป สรุปทุก 2 สัปดาห สงภายในวันพุธสัปดาห 
ถัดไปและใหสงรายงานจนกวาสิ้นสุดการตรวจสุขภาพ 
 8. แจงผลการสงขอมูลผูปวยใน ป 2550 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2549) 
     - บริหารจัดการขอมูล IPD 
     - การสงขอมูล 

9.  ขอตกลงการปฏิบัติในการสงตอผูปวย  จังหวัดอุบลราชธานี  ป  2550 ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 
 1. การดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
     ตัวช้ีวัดการดําเนินงานเมืองไทยแข็งแรงจังหวัดบูรณาการ ตามคํารับรอง ก.พ.ร. ปงบประมาณ 2550 
กําหนดพื้นที่ดําเนินการ ผลสําเร็จ 2 ตําบล นั้น 
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    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยยึดพื้นที่
บูรณาการรวมกับโครงการความรวมมือแกไขปญหาความยากจน ซ่ึงสนับสนุนโดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จํานวน 26 ลานบาท สําหรับพื้นที่เปาหมาย
กองทุนประกันสุขภาพ สู อบต. 3 ตําบล ของ สปสช. กําหนดเปนพื้นที่เปาหมายการดําเนินงานเมืองไทย
แข็งแรงจังหวัดบูรณาการ อําเภอละ 3 ตําบล โดยจังหวัดจะประเมินตําบลที่ดีที่สุด อําเภอละ 2 ตําบล ทั้งนี้ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดกําหนดพื้นที่ในแตละอําเภอ ใหเปนเปาหมายการดําเนินงาน
เรียบรอย  ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 

เปาหมายการดําเนินงานป 2550 ดําเนินการอําเภอละ 3 ตําบล  โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
(1) หมูบานในตําบลเปาหมายเกณฑตัวช้ีวัดระดับหมูบาน 8 ขอ ทุกหมูบาน 
(2) ตําบล เปาหมายผานเกณฑตัวช้ีวัดระดับตําบล 7 ขอ   
จังหวัดจะประเมิน 2 ตําบลที่ดีที่สุด 

ประธาน : การกําหนดเปาหมายในแตละอําเภอจะตองดูขนาดของอําเภอเล็กอําเภอใหญ สรุปจะตองดําเนินการ
อยางนอยครึ่งของตําบลทั้งหมดในอําเภอหรือ 50%ของตําบลทั้งหมดของอําเภอ (แตตองไมต่ํากวา 2 ตําบล) 
ยกตัวอยางเชน อําเภอตระการพืชผล มีทั้งหมด 23 ตําบล ตองดําเนินการ 11 ตําบล ตองผานการประเมิน 2 
ตําบล  สามารถดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 

2. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานครั้งที่ 1/2550 
    กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน คร้ังที่ 1/2550 ระหวางวันที่ 13 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม 

2550 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายอนามัย 
 1. งาน พอ.สว. 

    วันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2550 รณรงคผาตัดตอกระจก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดย
คณะจักษุอาสา พอ.สว.  จํานวน 27 ทาน และจะดําเนินการผาตัดผูปวยตาตอกระจก จํานวน 163 ราย  

    วันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 ออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. บานกุดไกแกว หมูที่ 8 ตําบล
กุดเรือ อําเภอทุงศรีอุดม 

    วันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. บานคํากาว หมูที่ 3 ตําบล
เหลางาม  อําเภอโพธิ์ไทร 

    วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. บานแดงหมอ ตําบลแดง
หมอ อําเภอเขื่องใน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 1. ประชุม “รานขายยาอุบล รวมใจเทิดไทพอของแผนดิน” ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมเนวาดา 
จังหวัดอุบลราชธานี วันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2550 
 2. ประชุมอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัดอุบลราชธานี ณ หองประชุมสํานักงานสาธารรสุข
จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ 2550 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ฝายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
 1. ตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะไดดําเนินการตามโครงการสัมมนาสื่อมวลชน
และศิลปนทองถ่ินเพื่องานสาธารณสุข ประจําป 2550 เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงานสาธารณสุขใหส่ือมวลชนทุกแขนงไดรับทราบ และมีเจตนคติที่ดีตองานสาธารณสุข ตลอดจน
เปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานสาธารณสุขและสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
กิจกรรมที่ดําเนินงานในโครงการ คือ การจัด RALLY’07 สูสามพันโบกและหาดสลึง ซ่ึงมีเสนทางจาก
จุดเริ่มตนบริเวณหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อําเภอเมืองอุบลราชธานี กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 3-4 
กุมภาพันธ 2550 โดยมีกลุมเปาหมายคือส่ือมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอุบลราชธานี นั้น 
     ในการนี้ จึงใครขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการ , ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุข
อําเภอทุกอําเภอ หัวหนาฝายและหัวหนางานทุกทาน รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานดังกลาว ในวันเสารที่ 3 
กุมภาพันธ 2550 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของ อสม. และชุมชนใน
การปองกันและเตรียมความพรอม รองรับการระบาดของโรคไขหวัดนก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
รวมมือระหวางเครือขายสุขภาพ ทั้งภาครัฐและประชาชนในการเฝาระวังโรคไขหวัดนก สงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพของ อสม. และชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาโรคไขหวัดนก และเพื่อสนับสนุน
การเตรียมพรอมของ อสม. ชุมชน เจาหนาที่ และผูเกี่ยวของในการซอมแผนปฏิบัติการรองรับการระบาดของ
โรคไขหวัดนกในชุมชน โดยในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ใหดําเนินโครงการๆ ทุกอําเภอๆละ 1 ตําบล 
(อําเภอคัดเลือก) รวม 25 ตําบล และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
โครงการฯ อําเภอละ 10,000 บาท นั้น 
    ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง ดําเนินโครงการฯ และเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อสงเบิกเงินที่ฝาย
สนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
หรือสอบถามไดที่ ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
 1. การรับรางวัลชนะเลิศ ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินดีเดนระดับประเทศ 

    กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดการสัมมนาระดับชาติ เร่ือง ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ที่จังหวัด
ขอนแกน ระหวางวันที่ 16-19 มกราคม 2550 ที่ผานมา และในการประชุมดังกลาว กระทรวงสาธารณสุข ได
กําหนดใหมีการประกวดผลงานวิชาการ และนําเสนอ “ผลการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินดีเดน” นั้น 

     จังหวัดอุบลราชธานี โดยความรวมมือระหวาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ไดนําเสนอรูปแบบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของหนวยกู
ชีพเฉลิมราชย 60 ป ในที่ประชุม และจากการผลการประกวดผลงานวิชาการ คณะกรรมการและที่ประชุมมีมติ
ให ผลงานของจังหวัดอุบลราชธานีไดรับโลรางวัลชนะเลิศ “ความมุงมั่นในการพัฒนาระบบบริการ” จาก        
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. คอนเสิรต เพื่อหารายไดสมทบกองทุน หนวยกูชีพเฉลิมราชย 60 ป 
    ตามที่  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กําหนดการจัดคอนเสิรตในครั้งนี้ ไดรับการ

สนับสนุนศิลปน นักรอง นักแสดงจากบริษัทท็อปไลน มิวสิค อาทิ ศิลปนวงหงสทอง หงษา , ไกรศร เรืองศรี , 
ดอกรัก ดวงมาลา , ศักดิ์ภูเวียง  การจัดคอนเสิรต จะมีขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2549 ณ สนามหนาศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป บัตรราคา 20 บาท มีจําหนายที่ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัยทุกแหง และ อสม.ทุกคน โดยมีเปาหมายการจําหนายบัตร 
หมูบานละ 100 บัตร 

      จากการดําเนินงานมีรายไดจากการจําหนายบัตร รวม 3,441,800 (สามลานสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
แปดรอยบาทถวน) และมีจํานวนรางวัล ทองคํา เสนละ 1 สลึง ทั้งสิ้น 137 รางวัล สามารถตรวจสอบรางวัลไดที่ 
http.//ems/phoubon.in.th 
ประธาน : การบริหารเงินกองทุนหนวยกูชีพเฉลิมราชย 60 ป เปนบทบาทของแตละอําเภอจะตองชวยกันคิดถา
จะจาย 500 บาทตอราย จะเพียงพอหรือไม โดยมีขั้นต่ํา คือ 2 รายตอวัน ถาแตละกองทุนไมสามารถบริหารตาม
ขั้นต่ําได จะตองประเมินตนเองวากองทุนแตละอําเภอมีบกพรองอยูตรงไหน ในสองประเด็น กลาวคือ 
ประเด็นที่ 1 : ถาประชาชนในพื้นที่ยังไมทราบถึงระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน (ออนประชาสัมพันธ)
อําเภอจะตองการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงบริการของ EMS  ประเด็นที่ 2 : แตถายังทําไมถึงขั้น
ต่ําไมไดอําเภอนั้นๆ จะตองประสานงานกับองคการปกครองสวนตําบล (อบต.) ในการขอรับสนับสนุน
กองทุนฯ  แตถายังทําทั้งสองประเด็นอําเภอนั้น ๆ อาจจะตองยุบระบบบริการในอําเภอนั้น แลวนํามาบริหาร
จัดการเปนระบบกลุมอําเภอเพื่อลดคาใชจายและลดจํานวนบุคลากร สรุปฝากใหแตละอําเภอไดประเมินผล
ตนเองในชวงระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2549 เปนอยางไรบางเพื่อวิเคราะหการดําเนินงานตอไป  

แนวทางการแกไขปญหางบประมาณ ซ่ึงจังหวัดจะไดประสานองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อหารือ
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยกําหนดการหารือในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 และขอนัดหมาย
กรรมการบริหารกองทุนฯ ประชุมหารือในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 เพื่อกําหนดทิศทางตอไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. การแจงขาวประชาสัมพันธผานระบบ SMS ของโทรศัพทมือถือของผูบริหาร และระบบการแจง
ขาวทั่วไปโดยสงผาน E-mail   กลาง (โดยขอตั้งผูรับผิดชอบเช็ดMail ทุกวัน วันละ 2 คร้ัง เวลา 08.30 น. และ 
เวลา 13.30 น. เมื่อไดรับMail แลว ก็ขอใหตอบกลับทันที) 

2. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน 1 ตุลาคม 2549 – 30 มกราคม 2550  
ผลการตรวจ อําเภอ ปชก.15+ ป เปาหมาย 80% 

จํานวนคน จํานวนครั้ง 
% คนเทียบ
เปาหมาย 

เมือง 134,831 107,865 19,869 19,869 18.42 
ดอนมดแดง 19,196 15,933 1,985 2,049 12.46 
เขื่องใน 86,547 69,238 6,759 7,280 9.76 
มวงสามสิบ 64,300 51,400 6,601 6,601 12.83 
ตระการพืชผล 90,577 72,462 5,246 5,246 7.24 
กุดขาวปุน 30,060 24,048 6,609 6,609 27.48 
เขมราฐ 56,749 45,399 1,178 1,178 2.59 
โพธ์ิไทร 30,817 24,657 736 745 2.99 
นาตาล 25,861 20,689 655 658 3.17 
วารินชําราบ 121,247 96,998 700 955 0.72 
สําโรง 39,167 31,334 746 839 2.38 
ศรีเมืองใหม 48,604 38,883 5,860 5,860 15.07 
โขงเจียม 23,274 18,619 7,555 8,226 40.58 
สิรินธร 34,752 27,802 3,737 3,810 13.44 
พิบูลมังสาหาร 95,985 76,788 1,142 1,142 1.49 
ตาลสุม 23,431 18,745 2,549 2,549 13.60 
สวางวีระวงศ 22,671 18,137 657 657 3.62 
นาเยีย 18,664 14,931 2,276 2,276 15.24 
เดชอุดม 128,134 102,507 15,381 15,381 15.00 
ทุงศรีอุดม 20,174 16,139 5,818 5,818 36.05 
น้ําขุน 22,729 18,183 3,834 3,870 21.09 
บุญฑริก 64,447 51,558 21,443 24,144 41.59 
นาจะหลวย 39,605 31,684 11,250 11,280 35.51 
น้ํายืน 50,161 40,129 6,363 6,710 15.86 

รวม 1,312,264 1,049,811 140,248 145,051 13.36 
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 3. สรุปผลการสงขอมูล 18 แฟม 
มกราคม 2550 อําเภอ PCU ท้ังหมด ต.ค. 2549 

(%) 
พ.ย. 2549 

(%) 
ธ.ค. 2549 

(%) จํานวน รอยละ 
เมือง 23 100 100 95.65 23 100 
ศรีเมืองใหม 17 76.47 82.35 100 17 100 
โขงเจียม 22 81.82 90.91 90.91 10 90.91 
เขมราฐ 11 90.91 100 100 11 100 
เดชอุดม 28 100 100 0 28 100 
นาจะหลวย 10 100 100 100 8 80.00 
น้ํายืน 14 100 78.57 78.57 14 100 
บุณฑริก 17 88.24 100 94.12 1 5.88 
ตระการพืชผล 29 34.48 100 93.10 27 93.10 
กุดขาวปุน 9 33.33 33.33 66.67 5 55.56 
มวงสามสิบ 24 100 100 100 24 100 
วารินชําราบ 19 0 5.26 94.74 4 21.05 
พิบูลมังสาหาร 20 0 5.00 5.00 0 0 
ตาลสุม 8 87.50 87.50 100 6 75.00 
โพธ์ิไทร 11 10 100 100 11 100 
สําโรง 13 84.62 92.31 84.62 13 100 
ดอนมดแดง 5 80.00 80.00 0 5 100 
สิรินธร 8 100 100 100 8 100 
ทุงศรีอุดม 7 85.71 100 100 7 100 
นาเยีย 5 40.00 80.00 80.00 0 0 
นาตาล 6 0 100 17 5 83.33 
เหลาเสือโกก 6 100 100 100 6 100 
สวางวีระวงศ 6 0 0 100 0 0 
น้ําขุน 6 83.33 100 100 3 50.00 

รวม 344 72.67 77.03 79.07 267 77.62 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
7.1 การดําเนินงานของหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่
ประธาน : เนื่องจากโครงการนี้ยังไมมีการเปดอยางเปนทางการ รอการมาตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข อาจจะเปนประมาณเดือนมีนาคม 2550 เพราะวาโครงการนี้ดําเนินในป 2550 ซ่ึงปเฉลิม
ฉลองในวโรกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา อีกทั้งในการตรวจสอบที่ผานมา 2-3 ป ไมสามารถดําเนินไดตาม
เปาหมาย ปนี้จะไดจัดทําโครงการหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ขึ้นมา สําหรับการดําเนินงานของแตละอําเภอได
ดําเนินการอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับตัวเลขเพื่อใหไดผลงานที่มากแตไมมีการดําเนินการจริง ขอใหแตละ
อําเภออยาไดดําเนินการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
7.2 ผลการคัดเลือกแพทยสภา 
ประธาน : การคัดเลือกปนี้ ผูที่ไดรับการคัดเลือกยังคงเปนกลุมแพทยที่อยูสวนกลางหรือเปนอาจารยแพทย ซ่ึง
ยังไมมีสวนของแพทยที่มาจากจังหวัดเทาที่ควร ดังนี้จะมีการฝากใหองคแพทยของจังหวัดจะตองชวยกันใน
การผลักดันใหมีตัวแทนของผูที่ทํางานระดับพื้นที่จริงเขาในแพทยสภา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
7.3 ตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย (เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 7)  
ประธาน : จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับ 2 ตําแหนงใหแกผูเกษียณราชการ และมีการแตงตั้งผูที่จะไปดํารงแทน
แลว 
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม : จากการประสานไดรับขอมูลจากงานการเจาหนาที่ของกระทรวง พบวามีคําสั่ง
ออกมาลาสุดมีเพียง 18 จังหวัดที่ไดรับตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย (ระดับ 7) ไมมีจังหวัดอุบลราชธานี  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

 
      (นายสุรพงษ  จารุแพทย) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 
          ผูบันทึกการประชุม 

 
 


