รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 2 / 2549 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
โรจนศักดิ์โสธร
2 นายสุวิทย
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นส.เบญจมาภรณ วงศประเสริฐ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
รุงรัศมีทวีมานะ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
6 นางอุมาพร
7 นายปริทัศน
เจริญชาง
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
8 นางจินตรีส
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9 นางกริ่งแกว
สอาดรัตน
แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
10 นางปริยากร
คุณสิริสิน
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
11 นส.เดือนธิดา
ศรีเสมอ
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
12 นายวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
13 นายรัชวี
ดําบรรพ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธานี
14 นางเปรมฤดี
เมืองเหนือ
แทนผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
15 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
16 นส.ไกลวัลย
มัฎผา
ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
17 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
18 นายปรีชา
ทองมูล
แทนหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
19 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
20 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
21 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
22 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
23 นายวิโรจน
เซมรัมย
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
24 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
25 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
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นางนภาพร
นางภูริดา
นายประทีป
นางหรรษา
นางขนิษฐา
นางจิติสุข
นายสมบูรณ
นางสาววชิรา
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นายกําแหง
นายวัฒนะ
นางทิพวรรณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นายปยะมิตร
นส.วีระสุดา
นางธิดารัตน
นางเรียมรัตน
นายสุวชัย
นายสิทธิชยั
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุรศักดิ์
นายศิริวุฒิ
นายภิรักษ
นายณัฐวุฒิ
นายพัฒนา
นส.อาทิตยา
นส.วิไลพร

จันทนบ
พลศักดิ์
บุญธรรม
ชื่นชูผล
แกวเสนา
กอนจันทร
เพ็ญพิมพ
เจริญศรี
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
สมสุข
ทองประเสริฐ
โรจนศตพงค
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
สมบูรณ
สวัสดี
บุญทรง
รักเสมอวงศ
กุมปรุ
วิทิตถิรานันท
บุญไทย
เจียรกุล
เกษมศิริ
โภคนันท
รุงพัฒนาชัยกุล
มณีขัติย
ตันสกุล
เครื่องพาที
วสุราพิจักษ

หัวหนางานการแพทย
แทนหัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
แทนหัวหนางานสุขาภิบาลฯ
หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉกุ เฉิน
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
งานเลขานุการกิจ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายควบคุมโรค
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
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นายณรงศักดิ์
นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายปญญา
นายพิสิษฐ
นส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายสุพจน
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ
นายประสพ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ

เข็มเพชร
จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ
เวชกามา
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญทา
วรรณชาติ
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
เงินราง
ออนเนตร
ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม
สารสมัคร
ศรศิริ
กุลพร
พูลทอง
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ
ผองแผว

ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
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88
89
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นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายสมบัติ
นายธีรวัฒน

สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
มูลศรี
วีระพันธ

สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
4 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
5 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
6 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
7 นส.วนิดา
ชัยเวชสกุล
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
8 นายคมกริช
ละคร
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
9 นส.พิมณฑิพา มาลาหอม
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
10 นายจตุรพิศ
สมหอม
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
11 นางเพ็ญศรี
เริงนิรันดร
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
12 นายสุทธินันท

พิธีการกอนการประชุม
- พิธมี อบใบรับรองสถานทีท่ ํางานนาอยู นาทํางาน แกสถานทีท่ ํางานที่ผา นการประเมินระดับ
ดีมาก (ระดับทอง) จํานวน 9 แหง

เริ่มการประชุมเวลา 13.50 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

5

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุบลราชธานี
(สวนที่เกีย่ วของกับงาน
ทางดานสาธารณสุข) ในวันที่ 27 ก.พ. 2549 ณ หองประชุมชั้น 7 ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1. แนะนําขาราชการที่ยา ยมาดํารงตําแหนงใหมในพืน้ ที่
- นายสมศักดิ์ เนติรังสีวัชรา ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
9 จังหวัดอุบลราชธานี
- นางสาวจริยา ตัง้ ตระกูล ดํารงตําแหนง ผูจัดการธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี
- นายชัยยศ หงสขจร ดํารงตําแหนง ผูจัดการคลังน้ํามันอุบลราชธานี ปตท.
2. เลื่อนกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันพลศึกษา
ในโครงการสมทบ ประจําป 2547-2548 เปนวันที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 2549 แตอาจมีการเลื่อนออกไป
อีกครั้งเนื่องจากวันที่ 2 เม.ย. 2549 อาจกําหนดใหเปนวันเลือกตั้งฯ
3. การเตรียมการรับกับปญหาสถานการณภัยแลง ขอใหทกุ หนวยเตรียมการปองกันและ
ควบคุมโรคตางๆที่อาจเกิดขึ้นในชวงฤดูแลง
จากการประชุมที่กระทรวง พบวา ทางกระทรวงมีนโยบายจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจะ
วิเคราะหตามผลงาน และกําหนดเกณฑมาตรฐานในการจัดสรร รายละเอียดจะไดแจงใหทราบอีกครั้ง
การพิจารณาคําของบประมาณเพื่อดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร จังหวัด CEO พบวา
มีการของบประมาณ 2 ทางดวยกันคือ จังหวัดหรือ สสจ.เปนผูขอ และอําเภอเปนผูขอโดยผานทาง
ทานนายอําเภอ นัน้ ขณะนีอ้ ยูในระหวางดําเนินการพิจารณา หากเปนงานตามตัวชี้วัด คงตองมีการ
ดําเนินงานใหไดตามเปาหมายแมวา อาจไมไดรับงบประมาณสนับสนุน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549 วันที่ 31 มกราคม 2548
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว. 1524 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมครัง้ ที่ 1 / 2549 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 254 9 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบริหารทัว่ ไป
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2549
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
1. การสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 4 ป ของเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 4 ป ของเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปการศึกษา 2549 มี
เจาหนาที่ของจังหวัดอุบลราชธานีสอบผานทัง้ หมด 12 คน ทัง้ นี้จะประกาศผลสอบใหทราบอยางเปน
ทางการในวันที่ 1 มี.ค. 2549
2. การสมัครและคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาหลักสูตรตางๆ ป 2549
ในปการศึกษา 2549 หลักสูตรตางๆที่มกี ารเปดรับสมัคร สถานที่รับสมัครของนักศึกษาในเขต
14 จะคือที่ วพบ.สรรพสิทธิประสงค โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับ
โควตา จํานวน 72 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับโควตา
จํานวน 1 คน รายละเอียดการรับสมัครและชุมใบสมัครสามารถ Download ไดที่ www.pbri.net หรือ
สอบถามไดที่ วพบ.สรรพสิทธิประสงค www.spsnc.com หรือ puntipa664@hotmail.com
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. การโยกยาย
โปรดแจงใหขาราชการและลูกจางประจํา ที่มีความประสงคขอยายไปปฏิบัติราชการยังสวน
ราชการแหงใหม ภายในจังหวัดอุบลราชธานี รอบที่ 1/2549 ใหสงคําขอยายและรวบรวมสงงานบริหาร
บุคคล ฝายบริหารทัว่ ไป ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 (วันนี้)
2. การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) ประจําป 2549 สําหรับโควตาโดย วิธีการคัดเลือก
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จํานวน 12 คน ศึกษาที่ วิทยาลัยพยาบาลนครพนม โดยกําหนดการรับสมัครในวันที่ 1 – 17 มีนาคม
2549 และใหหนวยงานเปนผูรวบรวมใบสมัคร สงใหฝา ยบริหาร ในวันที่ 17 มีนาคม 2549
3. โควตาเขาศึกษาสูตรตางๆประจําป 2549
ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดแจงและจัดสรรโควตาเขาศึกษาสูตรตางๆประจําป 2549 และได
มีการ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
สรุปการจัดสรรโควตาเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ปการศึกษา 2549
ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดสรรโควตาเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ปการศึกษา 2549 ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 8
หลักสูตร ดังนี้
ลํา
ชื่อหลักสูตร
ดับ
1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2 สาธารณสุขศาสตร 4 ป
ป.สาธารณสุขศาสตร
3
(สาธารณสุขชุมชน)
ป.สาธารณสุขศาสตร
4
(ทันตสาธารณสุข)
ป.สาธารณสุขศาสตร
5
(เทคนิคเภสัชกรรม)
6 ป.เวชกิจฉุกเฉิน

บุคคล
ทั่วไป
70
3

บุตร
อสม.
2
0

5

อสม.

รวม

สถานที่รับสมัคร

สถานที่ศึกษา

0
0

72
3

วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ
วสส.อุบลราชธานี

วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ
วสส.อุบลราชธานี

0

1

6

วสส.อุบลราชธานี

วสส.อุบลราชธานี

4

0

0

4

วสส.อุบลราชธานี

วสส.อุบลราชธานี

9

0

0

9

วสส.อุบลราชธานี

วสส.อุบลราชธานี

1

0

0

1

วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ
ว.เทคโนโลยีทาง
การแพทย

วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ
ว.เทคโนโลยีทาง
การแพทย

ว.เทคโนโลยีทาง
การแพทย

ว.เทคโนโลยีทาง
การแพทย

7

ป.เวชระเบียน

2

1

0

3

8

ป.วิทยาศาสตร
การแพทย (พยาธิ
วิทยา)

1

0

0

1

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาทัว่ ไป จะตองกระจายโควตาเขาศึกษาใหกับอําเภอ
ตาง ๆ แลวแจง วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ ภายในวันที่ 28 ก.พ.49
- หลักสูตรอื่น ๆ โควตาเปนภาพรวมของจังหวัด ไมมีการกระจายโควตา
วิธกี ารรับสมัคร
- รับสมัครทางไปรษณีย ระหวางวันที่ 27 มีนาคม – 14 เมษายน 2549 -สมัครดวยตนเอง
ระหวางวันที่ 3-20 เมษายน 2549
สถานที่รับสมัคร
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- วิทยาลัยในสังกัด สบช. ทีก่ ําหนดให (ตามตาราง)
4. การพิจารณาความดีความชอบ
ตามที่ สสจ . ไดสงวิทยุดว นที่สุด ที่ขาว 104 / 2549 วันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 โดยให สสอ .,
สสก . และ รพช . มาตรวจสอบขอมูลบุคคลและยืนยันความถูกตองภายในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ
2549 โดยเพือ่ เตรียมประกอบการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการและลูกจางประจํา ณ 1
เมษายน 2549 นั้น บัดนีม้ ีบางหนวยงานทีย่ ังไมมาตรวจสอบขอมูล ดังนี้
โซน 1
1. สสอ . เขื่องใน 2. สสก . เหลาเสือโกก
โซน 2
1.สสอ . ตระการพืชผล 2. สสอ . กุดขาวปุน 3. สสอ . เขมราฐ
4. รพ . ตระการพืชผล 5. รพ . กุดขาวปุน 6.รพ . เขมราฐ 7. รพ . โพธิไ์ ทร
โซน 3
1 รพ.พิบูลมังสาหาร 2.รพ . ตาลสุม
โซน 4
1. สสก . นาเยีย 2. รพ . สําโรง
โซน 5
1. สสอ . น้ํายืน 2. สสอ.นาจะหลวย 3. สสอ . ทุง ศรีอุดม 4. รพ . ทุงศรีอุดม
ขอใหมาตรวจสอบขอมูลไดที่ งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทัว่ ไป เปนการดวน สรุป ณ วันที่
24 ก.พ. 2549
5. สถานการณการเงินการคลัง
ดวยคณะทํางานเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังของสถานบริการ เขต 14 จะออกนิเทศ
ติดตามสถานการณการเงินการคลังของ CUP ที่มีผลการดําเนินงานเฝาระวังฯ ตามขอมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2548 ที่วกิ ฤติ ในเครือขายเขต 14 จังหวัดอุบลราชธานี มี 6 CUP ดังนี้
วันที่ 14 มีนาคม 2549 รับฟงบรรยายสรุปภาพรวมการดําเนินการเฝาระวังสถานการณ
การเงินการคลัง ภาพรวมจังหวัด เวลา 14.00 น ณ หองประชุม สสจ.อบ
วันที่ 15 มีนาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP ศรีเมืองใหม
วันที่ 16 มีนาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP เดชอุดม
วันที่ 17 มีนาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP ทุงศรีอุดม
วันที่ 29 มีนาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP พิบูลมังสาหาร
วันที่ 30 มีนาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP กุดขาวปุน
วันที่ 31 มีนาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP โขงเจียม
ขอให CUP เปาหมายทุกแหง เตรียมขอมูลนําเสนอ เอกสารหลักฐานดานการเงิน การบัญชี
การพัสดุ ใหพรอมรับการนิเทศตามกําหนดดวย ซึง่ จังหวัดไดประชุมผูอํานวยการ รพศ. / รพช. /สสอ./
ทุกแหง ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน แลว เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2549
6. การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการพิเศษ
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ดวยจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการพิเศษ
จํานวน 1 อัตราในตําแหนง ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย คาตอบแทน ปริญญาตรี 25,000 บาท ปริญญา
โท 30,000 บาทปฏิบัติงานที่ สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 สมัครดวยตนเอง ที่ฝายบริหารทัว่ ไป
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 ถึงวันที่ 14 มีนยาคม 2549
ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริหารบุคคล
7. การแตงตัง้ ใหเลื่อนระดับสูงขึ้น
งานบริหารบุคคล แจงผูที่สง แบบขอประเมินไปจังหวัด แลวจังหวัดมีมติใหผาน จังหวัดกําลัง
ตรวจสอบเพื่อแตงตั้งใหเลื่อนระดับสูงขึ้น Update เมื่อ 18 ก.พ.49
สายนักวิชาการสาธารณสุข
• นายประสิทธิ์ บุญเกิด นักวิชาการสาธารณสุข 5 (รอเลื่อน 23 ก.พ.49)
สายพยาบาลวิชาชีพ
• น.ส.มารศรี ผูกจันทร พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 3 เม.ย.49)
• นางษารินทร สิงหสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 1 เม.ย.49)
• น.ส.วิไลลักษณ เดชะคําภู พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 1 เม.ย.49)
• นายจตุพล พยัฆทา พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 3 เม.ย.49)
• น.ส.จิราลักษณ โมศรีเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 7 ส.ค.49)
• น.ส.หทัยกานต แกวเนตร พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 3 เม.ย.49)
• น.ส.กาญจนา ภูมิวิชัย พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 1 เม.ย.49)
• นางเพ็ญศรี สุวรรณกูฎ พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 3 เม.ย.49)
• น.ส.มะลิ สาธุภาค พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเลื่อน 1 เม.ย.49)
สายงานนักเทคนิคการแพทย
1. นางขวัญธิดา โชติบุตร นักเทคนิคการแพทย 5 (รอมติจากกรรมการ)
2. น.ส.ภัทราพร สีสาโหลน นักเทคนิคการแพทย 5 (รอมติจากกรรมการ)
ผูที่สงแบบขอประเมินไป สป.แลว มีสป.มติใหผาน จังหวัดกําลังตรวจสอบเพื่อแตงตั้งใหเลื่อน
ระดับสูงขึ้น update เมื่อ 21 ก.พ.49
1.นายวิชิต พุม จันทร นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 29 ก.ย.2547 (รอเลื่อน 1 เม.ย.49)
2.น.ส.เขมรัศม แกวสุข พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 15 มิ.ย.2548(รอเลื่อน 1 เม.ย.49)
3.น.ส.ยุพรัตน รูปสวย พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 27 ก.ค.2548 (รอเลื่อน 28 มิ.ย.49)
4.น.ส.นวรัตน สิงหคํา พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 24 มี.ค.2548 (รอเลื่อน 1 เม.ย.49)
5.น.ส.ปยวิมล แกวมณี พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 3 มิ.ย. 2548 (รอเลื่อน 4 มี.ค.49)
6นางภัทรา ทานุชิต พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 13 ก.ค. 2548 (รอเลื่อน 19 ก.ค.49)
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7น.ส.ธัญญาภรณ จันทราช พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 27 ก.ค. 2548 (รอเลื่อน 1
เม.ย.49)
8.นายอภิชาติ วรรณสุข นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 20 ก.ย. 2547 ( กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
9.นายคมสันต สําราญรื่น นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 1 มี.ค. 2547 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
10.นายจันทรศิริ คําแสน นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 2 มิ.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
11.นายบุญลอม บัวทุม นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 30มิ.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
12.นายวิทยา รัดแมด นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 24 มี.ค.2548 ( กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)
13.นางอํานวยพร ออนสําอางค พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 14 ก.พ.2548 (กําลัง
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)
14. นางอุไร นนทตุลา พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 11 ก.พ.2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)
15.นางรัตยา จูแสน พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 11 ก.พ.2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)
16.นางแววมณี บรรพตาธิ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันทีไ่ ดรับคําขอ 24 มี.ค. 2548 (กําลัง
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)
17. นางวันเพ็ญ นิคมรักษ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 12 พ.ค. 2548 (กําลัง
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)
18.นายสมชัย นามคุณ นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 27 ก.ย.2547 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
19.นางอาภรณ วรรณธาดา พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 15 ก.ย. 2548 (กําลัง
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)
20.นางมยุรี บุญศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 1 ก.ย 2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)
21.นางกนกวรรณ คํางูเหลือม พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 26 ก.ย.2548 ( กําลัง
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)
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22.นางจารุณี เชื้อชม พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 29 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)
23.น.ส.เกยูร กุจะพันธ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)
24.นางจิตตรา ตันเจริญ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
25.นางน้าํ เย็น พงษพฒ
ุ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
26.น.ส.จินตนา พรมลาย พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 8 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
27.นางมยุรี บุญถม พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 29 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)
28.นางนุชกานต สองศรี พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
29.นายจีระพงษ สองศรี พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
30.น.ส.พิสมัย วงศสงา พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 8 ต.ค. 2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)
31.นางจุฬารัตน การินทร พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 26 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
32.นายนพดล ศุภโกศล นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 17 ม.ค. 2548 ( กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้ )
8. การอบรมหลักสูตรผูบริหารองคการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันบรมราชชนก แจงรายชื่อผูไดรับการอนุมัติใหเขารับการ
อบรม ประจําเดือน มีนาคม 2549 หลักสูตร ผูบริหารองคการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ
1. สําหรับสาธารณสุขอําเภอ วันที่ 27 – 31 มี.ค. 2549 ณ วสส.ชลบุรี
- นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
2. สําหรับหัวหนาฝายในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2549 ณ วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข จ.นครปฐม
- นายปรีดา สืบสิงห หน.ฝายบริหารทัว่ ไป รพ.วารินชําราบ
- นายเชาวฤทธิ์ พจมานเมธี หน.ฝายบริหารทัว่ ไป รพ.ศรีเมืองใหม
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3. สําหรับหัวหนาสถานีอนามัย
- นายวิทยา ศุภโกศล สสอ.พิบูลมังสาหาร วันที่ 6 – 10 มี.ค. 2549 ณ วพบ.พระพุทธบาท
สระบุรี
- นายจําลอง ผองจิต สสก.สวางวีระวงศ วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วพบ.นนทบุรี
- นายวรการ กุลวงศ สสอ.เขมราฐ วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วพบ.นนทบุรี
- นายนิสสัย วงศประสาร สสอ.ศรีเมืองใหม วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วสส.พิษณุโลก
- นางภารตี นิชรัตน สสอ.เดชอุดม วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วสส.พิษณุโลก
- นายสมมาตร สาเกตุ สสอ.เขมราฐ วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วพบ.ราชบุรี
ขอใหผูไดรับอนุมัติเขารับการอบรม ไปรายงานตัวเขารับการอบรมตามวันเวลา สถานที่
ดังกลาวดวย หากผูใดไมสามารถเขารับการอบรมได ทางกระทรวงขอสงวนสิทธิ์ไมใหเขารับการอบรม
เปนระยะเวลา 3 ป รายละเอียดไดแจงใหหนวยงานทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายควบคุมโรค
1. งานโรคติดตอ
- เตรียมการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จังหวัดอุบลราชธานี ป 2549 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
- ประชุมคณะกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาจังหวัดอุบลราชธานี วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม
2549 ณ หองประชุม 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพศ.
- พิธีเปดการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ป 2549 โดยผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2549 สถานที่ สํานักงาน สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระ
วงศ
- สถานการณโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
- สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนกุมภาพันธ 2549 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายประกันสุขภาพ
1. Coverage UC_CUP ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่
ฝายประกันสุขภาพ
2. ผังการจัดสรรงบ UC ป 2549 จ.อุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
3. แนวทางการบริหาร Fix cost & OT ของ PCU ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
4. การรับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามคําสั่ง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ 130/2547 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2547
นั้น ไดครบวาระแลว
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดขอความรวมมือคัดเลือกอนุกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ ตามมาตรา50(1)และ(2) แหงพรบ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 พิจารณาเรือ่ งรองเรียนหนวยบริการ สงเสริมความเขาใจและสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ขอประชาสัมพันธเชิญชวนกลุมเปาหมาย ไดแก ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพทันตแพทย ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หัวหนาศูนย
สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย ผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด ผูประกอบโรคศิลปะสาขา
เทคนิคการแพทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนไทยประยุกต เขาสมัครรับการคัดเลือกเปน
ตัวแทนกลุม โดยใหยนื่ ใบสมัคร ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ในจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค หรือ กลุม งาน
ประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวบรวมรายชื่อ/ใบสมัคร สงกลุมงาน
ประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 6 มี.ค. 2549 พรอมแจงใหผูสมัครทุกทานเขารวมประชุมเพื่อรับฟงคํา
ชี้แจงและคัดเลือกกันเองเพือ่ เปนตัวแทนกลุม ในวันที่ 13 มี.ค. 2549 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1
ชั้น 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. อย . ตรวจเยี่ยมงานคุมครองผูบริโภค เขต 14 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
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เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2549 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พรอมคณะ ตรวจเยี่ยมงาน
คุมครองผูบริโภคเขต 14 ทีจ่ ังหวัดอุบลราชธานี อาทิเชน กิจกรรมหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความ
ปลอดภัยดานอาหาร กิจกรรม อย . นอย การแถลงขาว การมอบเกียรติบัตร GMP มอบตูรับเรื่อง
รองเรียน และจัดประชุม “ โครงการรานยาคุณภาพ เขต 14 “ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพ สูเมืองไทยแข็งแรง ตอไป
นพ . สมยศ ดีรัศมี ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 กลาววา วันที่ 22 ก.พ. 2549
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( ศ . ดร . ภักดี โพธิศิริ ) พรอมคณะ ตรวจเยี่ยมงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ เขต 14 ( จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ) ทีจ่ ังหวัด
อุบลราชธานี ไดแก ตรวจเยี่ยมกิจกรรมหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพือ่ ความปลอดภัยดานอาหาร เขต
14 ที่ตลาดวารินเจริญศรี อําเภอวารินชําราบ , เยี่ยมชมกิจกรรม อย . นอย Young Inspector ที่
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บานโพธิ์กลาง ) อําเภอพิบูลมังสาหาร , แถลงขาว มอบเกียรติบัตร GMP (Good
Manufacturing Practice = หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ) ใหกับผูประกอบการสถานที่
ผลิต - ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ณ หองดุสิตา โรงแรมลายทอง ดังนี้ อําเภอตระการพืชผล 2 แหง คือ
กลุมพัฒนาสตรีแปรรูปเนื้อสัตว กลุมแมบานเกษตรกรหนองสิม อําเภอเมือง 17 แหง คือ รานชมดี
ทนายแดง ไทยเจริญ หมูยอนงเยาว ดาวทอง โอชารส 2 หมูยอนิภา รานโอชารส ศรีณรงคหมูยอ อุบล
หมูยอ หมูยอเขื่อนธานี ดาวเงิน ตองหนึง่ นวลปราง หมูยอแมฮาย หมูยอแมฮาย 1 และวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ 8 แหง คือ โรงงาน ก . เจริญ ทะนะกุลฟูด หมู
ยอเยาวภา โรงงานมหาชัยวาริน บริษทั กาวหนาฟูด จํากัด แหนมอัมพร ลูกชิน้ แสนสุข และรัตนไส
กรอก รวมทัง้ หมด 27 แหง ที่อยูในจังหวัดอุบลราชธานี และจะมีการตรวจติดตามสถานที่ผลิตของ
ผูประกอบการทั้งหมด ทุกจังหวัดที่อยูในเขต 14 เพื่อใหเปนเขต GMP 100% อยางตอเนื่อง
นอกจากนัน้ จะมีการแถลงขาว และมอบตูรับเรื่องรองเรียน ซึ่งจากการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัย
ดานอาหารของ เขต 14 ทีผ่ านมา มีความจําเปนที่จะตองรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบปญหา
จากภาคประชาชน เขต 14 จึงเห็นควรใหจัดทําตูรับเรื่องรองเรียนอาหารปลอดภัย และสอดคลอง
นโยบายของ อย . ที่จะตองการใหจัดทําตูร ับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ในเดือนกุมภาพันธ 2549
จัดทําทั้งหมด 9 ตู ติดตั้งตามตลาดสด แ ละ หางสรรพสินคาขนาดใหญ ในเขต 14 ดังนี้ จังหวัด
อุบลราชธานี 6 แหง คือ ตลาดวารินเจริญศรี ตลาดสดเทศบาล 2 ( ตลาดนอย ) หางบิ๊กซี แม็คโคร ยง
สงวนช็อปปงมอลล และ เทสโก โลตัส สาขาอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 1 แหง คือ ตลาดสด
เทศบาล 1 จังหวัดยโสธร 1 แหง คือ ตลาดสดเทศบาลตําบลคําเขื่อนแกว และ จังหวัดอํานาจเจริญ 1
แหง คือ ตลาดวิชิตสิน ทัง้ นี้ ทุกวันจันทร จะทําการเปดตู เพื่อรวบรวมเรื่องรองเรียน ขอแนะนํา
ขอคิดเห็นตาง ๆ จากภาคประชาชนผูบ ริโภค และจะดําเนินการตอทุกเรื่องที่ไดรับ ภายใน 15 วัน
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ภาระกิจสุดทาย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จะไดประชุมและมอบนโยบายสําคัญ “
โครงการรานยาคุณภาพเขต 14 ” ณ หองบอลรูม โรงแรมลายทอง

2. การตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัด
วันที่ 3 มีนาคม 2549 จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการประจําจังหวัด ครั้งที่ 1 / 2549 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดครั้งที่ 1 เริ่มเดือน มีนาคม 2549
แนวทางการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด
เนื้อหาการนิเทศงาน
- ผลการดําเนินงาน
- ผลงานตามยุทธศาสตร 6 ดาน ตามเครือ่ งชี้วัด (KPI)
- ผลความกาวหนาโครงการเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand )
- ผลการประชุม CUP Board, คปสอ .
- การรายงานตามแบบ 0110 รง . 5
- การสงขอมูล 18 แฟม
- การวิเคราะหขอมูลปญหาสาธารณสุขในพืน้ ที่
- การพัฒนาคุณภาพสํานักงาน
- การดําเนินงานตามมาตรฐาน 5 ส .
รูปแบบการนิเทศงาน
- อําเภอนําเสนอผลงาน
1.1 ขอมูลทั่วไป , ขอมูลสถานะสุขภาพ , ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข
1.2 สรุป รวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานปญหาสาธารณสุขในพื้นที่และ
ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขตามแผนงาน / โครงการที่กาํ หนดไวในแบบนิเทศฯ รวมทัง้ ผลการ
ดําเนินงาน ตามนโยบายในภาพรวมของอําเภอ และเปรียบเทียบผลงานราย PCU นําเสนอคณะ
นิเทศฯ เปนเอกสารและ Power Point
- คณะนิเทศฯ นิเทศงานอําเภอตามแนวทางการนิเทศ
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- คณะนิเทศฯ ลงตรวจเยี่ยม PCU 1 แหง โดยอําเภอคัดเลือก PCU 25% ของ
PCU ทั้งหมด เพื่อใหจงั หวัดสุมในวันลงนิเทศ
- คณะนิเทศฯ ลงตรวจเยี่ยมหมูบา น โดยใหอําเภอเลือกหมูบา นใหสอดคลองกับ
หมูบานที่ดําเนินการตามโครงการ Healthy Thailand
- สรุปผลการนิเทศ
กําหนดการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด รอบที่ 1/2549
วันที่ 6-14 มีนาคม 2549
โซน

1

2

3

4

5

วัน เดือน ป

อําเภอ

6 มี.ค.49

เขื่องใน

7 มี.ค.49

มวงสามสิบ

8 มี.ค.49

เมือง

10 มี.ค.49

ดอนมดแดง

14 มี.ค.49

เหลาเสือโกก

7 มี.ค.49

ตระการพืชผล

8 มี.ค.49

กุดขาวปุน

9 มี.ค.49

โพธิ์ไทร

13 มี.ค.49

เขมราฐ

14 มี.ค.49

นาตาล

7 มี.ค.49

พิบูลมังสาหาร

8 มี.ค.49

ตาลสุม

9 มี.ค.49

ศรีเมืองใหม

10 มี.ค.49

สิรินธร

14 มี.ค.49

โขงเจียม

7 มี.ค.49

สําโรง

8 มี.ค.49

นาเยีย

9 มี.ค.49

สวางวีรวงศ

14 มี.ค.49

วารินชําราบ

6 มี.ค.49

บุณฑริก

7 มี.ค.49

นาจะหลวย

8 มี.ค.49

น้ํายืน

9 มี.ค.49

น้ําขุน
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13 มี.ค.49

เดชอุดม

14 มี.ค.49

ทุงศรีอุดม

2. กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 / 2549
ระหวางวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2549
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2549
14.35-15.40 น. เดินทางจากกรุงเทพฯโดยเครื่องบิน ทีจี 022 ถึงทาอากาศยาน
อุบลราชธานี
16.00 – 16.20 น. เดินทางเขาที่พักโดยรถยนตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
และรถยนตสาธารณสุขเขต
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549
09.00 – 12.00 น . รับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายในภาพรวมของ
จังหวัด (สสจ.และโรงพยาบาล) ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
13.00 - 16.00 น. การตรวจเยี่ยมพืน้ ที่ รพช./ PCU. / ตลาดสดนาซื้อ หรือสถานที่ซงึ่
สามารถวัดผลการดําเนินงานตามนโยบายได โดยแบงเปน 2 ทีม
1. ทีมผูตรวจราชการกระทรวง / ผูช วยผูตรวจราชการกระทรวง
2. ทีมสาธารณสุขนิเทศก
ผูนิเทศ ติดตามผลและนิเทศงานตามแผนงาน / โครงการที่รับผิดชอบของ สนง.
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2549
08.30 – 09.00 น . คณะตรวจราชการและนิเทศงานประชุมปรึกษาหารือ ( ใชหองประชุม
เล็ก )
09.00 – 12.00 น . สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ หองประชุม 3 ชัน้ 6 ตึก 50
พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
16.35 – 17.40 น . เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ทีจี 023 ถึงทาอากาศยานดอน
เมือง โดยสวัสดิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. งานสุขศึกษา
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การสัมมนาและรับโลหการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาสถานบริการสาธารณสุข ป 2548
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกองสุขศึกษา ในวันที1่ 0มีนาคม2549เวลา08.30-16.30น. ณ โรงแรม
มารวยการเดนท กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สนง.สสจ.อุบลราชธานีเรียนเชิญ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล หรือหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน แหงละ1 ทาน เขารวมสัมมนาและรับโลรางวัล เปาหมาย
8 แหง ดังนี้
1) รพศ.สรรพสิทธิประสงค
2) PCU.ปทุมมาลัย (รพศ.)
3) PCU.ทาวังหิน (รพศ.)
4) รพ.วารินชําราบ
5) รพ.พิบูลมังสาหาร
6) PCU.หนองขอน อําเภอเมือง
7) PCU.แสนสุข (กอ) อ.วารินชําราบ
8) PCU.หวยแดง อ.พิบูลมังสาหาร
ทั้งนี้ผูเขารวมสัมมนาและรับโลหรับรองฯ
ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดย
ประหยัด จากกองสุขศึกษา
2. งาน อสม.
2.1 วันอสม.แหงชาติ ( 19-20 มีนาคม 2549 ) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 19 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมกรุงเทพฯ รวม 12 คน งบประมาณเบิกสวนกลาง
- อสม.เขารวม 10 คน (ดีเดนระดับจังหวัด 10 สาขา)
- เจาหนาทีส่ นง.สสจ. 1 คน
- ประธานชมรมอสม.จังหวัด 1 คน
วันที่ 20 มีนาคม 2549 ณ เมืองทองธานี งบประมาณเบิก CUP/ อบต.
- อสม.เขารวม 219 คน (ตําบลละ 1 คน)
- เจาหนาที่อําเภอๆละ 1 คน
วันที่ 24 มีนาคม 2549 (งานวันอสม.แหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี)
- กิจกรรม / รูปแบบการจัดงาน....................................... สถานที่ ศาลาประชาวารินฯ
- การมีสวนรวมของหมูบ าน / ตําบล / อําเภอ
- งบประมาณการจัดงาน
2.2 โครงการพัฒนา อสม.และผูนาํ อบต.เพื่อการปองกันโรคเอดสในชุมชนป 2549
วันที่ 9 มีนาคม 2549
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เปาหมาย เครือขาย อสม. 4 คน ,อบต. 2 คน และจนท.สอ.หรือ PCU.เปนพี่เลี้ยง 2 คน
จากโซนๆละ 8 คน x 5 โซน (รวมทัง้ สิน้ 40 คน: จังหวัด)
งบประมาณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประมาณเดือนมีนาคม 2549)
3. การนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด (ตามแผนฝายยุทธฯ 6-14 มี.ค. 2549)
- การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ PCU. จ.อุบลราชธานี ป 2549 ตาม Focal point_สบส
(หนังสือที่ อบที่ อบ 0027.003.04 / ว 85 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2549) และการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ (รอบเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2548)
4. ขอขอบคุณ
งาน RALLY สื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี ป 2549 (Rally สื่อมวลชนสูภูจองนายอย) ใน
วันที่ 18 ก.พ. ขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการจัดงาน / อําเภอที่อยูในเสนทาง และผูเกี่ยวของทุกทาน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
ในวันที่ 4 มี.ค. 2549 จะมีการสัมมนาสัญจรสหกรณพบสมาชิกผูนํา ทีห่ องประชุม 1
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวยสมาชิกผูนาํ โซน 1 และ
ศูนยวิชาการบางแหง
ขอเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณทุกทาน ฝากเงินเขาสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข โดย
ดอกเบี้ยเงินฝากไดเพิ่มขึน้ ใหเปนรอยละ 3 บาท 50 สตางค
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.03 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม
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(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

