สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2552
วันที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------------------------เปดประชุมเวลา 13.45 น.
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นายวุฒิไกร มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
2. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
3. ท.พ.ญ.น้ําเพชร ตั้งยิ่งยง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
4. นางปริญญา ผกานนท
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
5. น.ส.ไพรัช บุญจรัส
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
6. นายณัฏฐพงศ ผองแผว
ผูชวยนายแพทย สาธารณสุขจังหวัด
สสจ.อบ.
7. นางพัชนี สิทธิคุณ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
8. น.ส.ละออ จันสุตะ
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
9. นายภรต โทนแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
10.นายปญญา สิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
11.นายปรีดา สืบสิงห
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
12.นายธวัช บุญไทย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
13.นายดนัย เจียรกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
14.นายโคมทอง ปตุจาตุรนต ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
15.นายชนะจิต ศรีภัคดิ์
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
15.นายสิทธาคม ผูสันติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
16.นายอุดม โบจรัส
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
17.นายสยาม ประสานพิมพ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
18.นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
19.นายประวีร คําศรีสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร
20.น.ส.นพรัตน ดั่งฐากูร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
21.นายพิทกั ษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
22.น.ส.จุไรรัตน ทุมนันท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
23.นายพิสิษฐ เวชกามา
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
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24. นายภิรกั ษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
25. น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
26. น.ส.รับพร ทักษิณวราจาร ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
27. นางสุมาลี โพธาราม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
28. นายธานินทร ไชยานุกูล
สาธารณสุขอําเภอเมือง
29. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
30. นายสุพจน แสงสวาง
สาธารณสุขอําเภอเหลาเสือโกก
31. นายสัมพันธ กุลพร
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
32. นายรัชพล ตังควานิช
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
33. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
34. นายณรงค แผลงศร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
35. นายชูวิทย ธานี
สาธารณสุขอําเภอนาตาล
36. นายทองอินทร ชัยธานี
สาธารณสุขอําเภอสวางวีระวงศ
37. นายอดุลย วรรณชาติ
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
38. นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
39. นายมัธยม สุพัฒน
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
40. นายบัณฑิต สรอยคํา
สาธารณสุขอําเภอนาเยีย
41. นายประวิทย พันธจูม
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
42. นายชวน จันทรเลื่อน
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
43. นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
44. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุขอําเภอน้ําขุน
45. นายสุพจน บุญทา
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
46. นายธนายุทธ ศรชัย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
47. นายสุทิน กมลฤกษ
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
48. นายไพรัตน จันทรพันธ
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
49. นางศิริวิทย หลิ่มโตประเสริฐ หัวหนากลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
50. นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนากลุมงานสนับสนุนบริการสุขภา
51. นายสุทธิพงษ ภาคทอง
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป
52. น.ส.กาญจนา มหาพล
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค
53. นายประทีป บุญธรรม
หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ
54. นางรําไพ สุวนาม
หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ
55. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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56. นางภัลลภา โสตถิสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ 7
สสจ.อบ.
57. นางจิรวัฒน สุสิงห
พยาบาลวิชาชีพ 7
สสจ.อบ.
58. น.ส.อลิษา สุพรรณ
นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ.
59. นายอังกูร แกนกุล
นว.สาธารณสุข 7
สสอ.เมือง
60. นางคําปาน ชูรัตน
นว.สาธารณสุข 7
สสอ.เหลาเสือโกก
61. นายอิทธิพล เกิดมี
จนท.บริหารงานสาธารณสุข 6 สสอ.มวงฯ
62. นางเยาวลักษณ โภคะละ นว.สาธารณสุข 7
สสอ.เขื่องใน
63. นางเตือนจิตร สมเสนาะ
พยาบาลวิชาชีพ 7
รพ.ดอนมดแดง
64.นายชนะพงษ นาคใหญ
นักวิชาการสาธารณสุข 6 สสอ.ดอนมดแดง
65.นางจุฬาพร คํารัตน
นว.สาธารณสุข 7ว.
สสจ.อบ.
66.นายณัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ์ นว.สาธารณสุข 7ว.
สสจ.อบ.
67.น.ส.กิติยาพร จันทรชม
พยาบาลวิชาชีพ 7
รพ. ๕๐ พรรษา
68.นายสุพิศ โคตะมาศ
นว.สาธารณสุข 6
สสอ.ตาลสุม
69.นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชา นว.สาธารณสุข 6
สสอ.ตาลสุม
70.นายสุพล การกลา
พยาบาลวิชาชีพ 7
รพ.ตระการฯ
71.นายวิชา พวงจันทร
นว.สาธารณสุข 7
สสอ.โพธิ์ไทร
72.นางสุดาพรรณ ประคองพันธ จ.บริหารงานสาธารณสุข รพ.เขมราฐ
73.นายขจรจิตร ศรีภัคดี
นว.สาธารณสุข 6
รพ.โพธิ์ไทร
74.นายอรุณ บุญสราง
จพ.สสช.6
สสจ.อบ.
75.นายชยานันต ศรีธรรมมา นว.สาธารณสุข 7ว.
สสอ.กุดขาวปุน
76.นายสันติ ศรัทธาพันธ
นว.สาธารณสุข 7ว.
สสอ.ศรีเมืองใหม
77.นางภัทรา บุญเหลือ
พยาบาลวิชาชีพ 7
สสจ.อบ.
78.นางพัชราภรณ กิ่งแกว
นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ.
79.นางอรทัย มุสิกา
จนท.บริหารงานทั่วไป 6 รพ.โพธิ์ไทร
80.นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ
81.นางศิริพร แกวมหาวงศ
นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ.
82.นางสายใจ ชื่นใจ
นว.สาธารณสุข 7
สสอ.ตระการฯ
83.นางสายใจ นิปจการสุนทร นว.สาธารณสุข 7
สสอ.วารินฯ
84.นายวราทิพย ศรีทอง
นักเทคนิคการแพทย รพ.ตระการฯ
85.นายพิทกั ษ ทองทวน
จ.บริหารทั่วไป 7
รพ.พิบูลฯ
86.นางวัลภา อมรวงศ
พยาบาลวิชาชีพ 7
รพ.วารินฯ
87.นางพิชญาภา ฮงทอง
นว.สาธารณสุข 7 ว. สสอ.สําโรง

4

88.นายวิภาส สุระชัย
89.นายณรงคชัย อันชื่น
90.น.ส.อําไพ มาติวงศ
91.นายปรีชา ทองมูล
92.น.ส.รัศมี วัฒนานนท
93.นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
94.นายสิทธิชัย วิฑติ ถิรานนท
95.นายเกษมพล วรรณพงศ
96.น.ส.ฑิฆัมพร พันธพินิจ
97.น.ส.ผองนภา พันธพิพัฒน
98.นายธิดารัตน บุญทรง
99.นายประจักษ สุพรหม
100.นางทิพวรรณ โรจนศตพงค
101.นายสุวชัย กุมปรุ
102.นายอนุสรณ บุญทรง
103.นายสุวิทยชัย ทองกูล
104.น.ส.โสมนัสสา โสคําภา
105.นายกําแหง สมสุข
106.นางจุฬาพร คํารัตน
107.นายนัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ์

จ.บริหารงานสาธารณสุข 6 สสอ.วารินฯ
จ.บริหารงานทั่วไป
รพ.สําโรง
นว.สาธารณสุข 3
สสอ.พิบูลฯ
นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ.
เภสัชกร 5
สสจ.อบ.
ผช.สสอ.วารินฯ
สสอ.วารินฯ
ผช.สสอ.สําโรง
สสอ.สําโรง
นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ.
เภสัชกร 7
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ.
ผช.สสอ.บุณฑริก
สสอ.บุญฑริก
นว.สาธารณสุข
สสจ.อบ.
บุคลากร 6
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข 7
สสจ.อบ.
ผช.สสอ.ทุงศรีอุดม
สสอ.ทุงศรีอุดม
นว.สาธารณสุข 5
สสจ.อบ.
เภสัชกร 6
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข 7ว.
สสจ.อบ.
นว.สาธารณสุข 7ว.
สสจ.อบ.

กอนเขาวาระการประชุมไดประกาศรายชื่อผูที่ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ประธานกลาวแสดง
ความยินดีและเปดประชุม
-ประธานเชิญผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานีไดแนะนําตัวในที่
ประชุม
-การผลิตทันตาภิบาล คาดวาจะเปดใหทนั เดือนมีนาคม 25522 ผลิตปละ 50 คนรุนแรก
เปนรุนพิเศษ เรียนกับผูคัดเลือกตรง 10 คน วิทยาลัยเปนผูรับสมัครทั้งนี้ตองมีประกาศของ
กระทรวง ถือเปนความรวมมือเพื่อเปนการแกไขปญหาดานกําลังคนในตําแหนงทันตาภิบาลที่อยู
ในพื้นที่ ในอนาคตจะมีหลักสูตรทันตสาธารณสุขเกิดขึน้ ในโอกาสขางหนาความรวมมือก็จะมี
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
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วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
-การประชุมหัวหนาสวนราชการศาลากลางจังหวัด
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปฏิบัติการ 90 วันพนภัยยาเสพติด ทุก
พื้นที่ไดดําเนินการบําบัดผูส มัครใจครบทุกพื้นที่ รายงานตาง ๆ สรุปสงสวนกลางครบทุกพื้นที่
แลว
-โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน ฝากทุกอําเภอใหดําเนินการใหไดตามเปาหมาย
ของโครงการ
-การเสด็จพระราชดําเนินทรงเยื่ยมติดตามโครงการพระราชดําหริโรงเรียน ตชด. อําเภอสิ
รินธรและบุณฑริก ใหเตรียมในสวนทีเ่ กีย่ วของใหเรียบรอย ขอมูล ผลงานใหสมบูรณ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
วาระที่ 3 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่แลว
วาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
ไมมี
วาระที่ 5 เรื่องจาก รพช/สสอ.
ไมมี
วาระที่ 6 เรื่องจากฝายตาง ๆ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานควบคุมโรค
กลุมงานการแพทยและสุขภาพจิต
กลุมงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
กลุมงานประกันสุขภาพ
กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการ
กลุมงานทันตสาธารณสุข
งาน IT
ทุกกลุมงานไดแจงที่ประชุมตอนเชาแลว
วาระอื่น ๆ
สสอ.นาจะหลวย ประชาสัมพันธ อําเภอไดจัดภูจองนายอยมินิมาราธอน
ระยะทางไมเกิน 10 ก.ม. เรียนเชิญผูบริหารเขารวม และชวยประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค เพื่อประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยว และถวายเปนราชสักการะ
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หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไปไดชี้แจงเรื่องวันลากรณีศกึ ษาดูงานประเทศจีน ถา
กรณีไปราชการ ใหลาวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2552 ไมไดไปราชการ ลา 18-19-20 กุมภาพันธ
2552

ปดประชุมเวลา 16.35 น.

----------------------------------------------------------------

