
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  4 /  2549  วันที่   3    พฤษภาคม  2549 เวลา  13.30-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชัน้  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

--------------------------------- 
ผูมารวมการประชุม 

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
5 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
6 นางนุชยา ธาน ี แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
7 นางจินตรีร เกษวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
8 นางบุญหยาด หมั่นอุตสาห แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
9 นางครองสุข แกวชิน แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี

10 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี
11 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
12 นายทวีศักดิ์ โสมมณ ี แทนหัวหนาสาํนักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
13 นางเปรมฤด ี เมืองเหนือ แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
14 นางบุบผา จารุธนะเศรษฐ แทนหัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. สปส. 
15 นายสทิธิชยั วิทิตถิรานนัท แทนหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
16 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
17 น.ส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
18 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
19 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
20 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
21 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
22 นายอรุณ บุญสราง แทนหัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
23 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
24 นางพิศมยั วรรณชาติ แทนหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
25 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
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26 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
27 นางนิภากรณ ธาน ี แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
28 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
29 นางเพ็ญศร ี สมชัย แทนหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
30 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
31 นางเนติภรณ สิมาพนัธ แทนหัวหนาศนูยบริการการการแพทยฉุกเฉิน 
32 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
33 น.ส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
34 น.ส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
35 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
36 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
37 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
38 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
39 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
40 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
41 น.ส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
42 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
43 นายสุระ เสนาเทพ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลเขื่องใน 
44 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
45 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
46 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
47 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
48 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
49 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
50 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
51 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
52 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
53 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
54 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
55 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
56 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
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57 น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
58 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
59 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
60 นายธีรวัฒน บุดดาวงศ โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
61 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
62 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
63 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
64 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
65 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
66 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
67 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
68 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
69 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
70 นายเกรียงไกร คําปญออน แทนสาธารณสุขกิ่งอําเภอนาตาล 
71 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
72 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
73 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
74 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
75 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
76 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
77 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
78 นายสมบัติ มูลศรี แทนสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
79 นายสวุทิยชัย ทองกูล แทนสาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย 
80 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
81 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
82 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
83 นายอทุัย โมขทิพย แทนสาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย 
84 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
85 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
86 จาเอกถนอม คะตะวงศ สํานักงานสาธารณสุขตาลสุม 
87 นายวานิช สายยนื สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชาํราบ 
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
1 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
5 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
6 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
7 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
8 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
9 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 

10 น.ส.พิมณฑิพา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
11 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
12 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

 
พิธีการกอนการประชุม 
  - การมอบรางวัลแมลูกฟนด ี102 ป สมเดจ็ยา จํานวน 4 คู 

- การมอบใบรบัรองระดับทองแกหนวยงานที่ผานเกณฑ โครงการสถานที่ทาํงานนาอยูนา
ทํางาน 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.52 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้

 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดใหความรวมมอืเปนอยางดีในกิจกรรมตางๆ ในเดือน
เมษายน ที่ผานมา โดยเฉพาะงานมหกรรมผูสูงอายุฯ 

ปญหาการบริหารจัดการดานบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่บรรจุใหมพบวา สวนใหญจะ
ลาออกไปอยูสถานบรกิารเอกชน ไมกลับไปอยูที่ตนสงักัดเดิมที่สงไปศึกษา เนื่องจากไมมีการบรรจุเปน
ขาราชการ ทาํใหขาดอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจงึควรพจิารณาวางแผนแกไขปญหาการขาด
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บุคลากร โดยอาจใชวิธกีารอบรมผูชวยพยาบาลเหมอืนกันโรงพยาบาลเลิศศิลป (ไมใชพนกังาน
ชวยเหลือผูปวย) นอกจากนี้จะตองสรางวัฒนธรรมใหบุคลากรในพื้นที่ไปศึกษาตอแลวกลับมา
ปฏิบัติงานยังพื้นที่เดิม เจาหนาที่จบใหมในปนี้จงึใหกลบัไปอยูที่ภูมิลําเนาเดิม 

การขอเปนพื้นที่ธุระกนัดาร ซึ่งไดใหแตละหนวยงานยอยเปนผูเสนอขอไปยังจังหวัดเอง
โดยตรง และใหคณะกรรมการจงัหวัดเปนผูพิจารณา แตกรรมการระดับจังหวัดไมรูจักพื้นที ่ จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการระดับอําเภอเปนผูพจิารณาแทน มีนายอําเภอเปนประธาน ดังนัน้หนวยงานที่ขอ
เปนพืน้ที่ธุระกนัดารจะตองไปชี้แจงรายละเอียดใหกับคณะกรรมการระดับอําเภอทราบ ขอให
สาธารณสุขอาํเภอรวมพิจารณากลั่นกรองดวย สวนในปหนาขอใหพิจารณากลั่นกรองกอนสงเรื่องเขา
จังหวัด  

การโยกยายหวัหนาสถานีอนามยั ขอใหพจิารณาสับเปลี่ยนเลขกนักอน อยาใหมหีวัหนาสถานี
อนามยัซอนกนั 2 คน ประสานกนัใหดีระหวางหนวยงานตนทางและปลายทาง 

ขอแนะนําผูอํานวยการโรงพยาบาลคนใหมทีจ่ะมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลกุด
ขาวปุน คือ  นายแพทย ธีรวฒัน  บุดดาวงศ  

ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดในสวนทีเ่กี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข 
 1. ผูวาราชการฯ ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดใหความรวมมือในการปองกันอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลสงกรานตทีผ่านมา และการรับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงฯ ซึ่งทานผูวาไดวางแผนจะทูลเชิญ
มาที่จงัหวัดอบุลราชธานีอีกครั้ง โดยจะจัดใหมีกิจกรรม To Be Number One ยิ่งใหญกวาเดิม สวนพิธี
เปดตึกของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคไดมีความรวมมือในการจัดงานเปนอยางดียิ่งเชนกนั 
 2. ขอความรวมมือทุกหนวยงาน ในการรวมพิธีและพระราชพิธีตางๆ ที่จัดขึ้น โดยขอให
ผูบริหารหรือตัวแทนของหนวยงาน ไปรวมงานดวยทุกครัง้ทัง้ในระดับอําเภอและระดับจังหวัด 
 3. ขอใหเรงรัดดําเนินงานทีข่อสนับสนนุงบประมาณจาก CEO โดยเฉพาะโครงการ Healthy 
Thailand ดังนั้นขอใหฝายยุทธศาสตรฯ ประสานแตละอําเภอใหสงรายงานการประเมินตนเองของแต
ละหมูบานเปาหมาย มายงัจังหวัดโดยดวน ใหสงขอมูลดิบมาดวย (กพร.จะมาตรวจประเมินปลาย
เดือนพฤษภาคมนี้) 
 4. การประหยดัพลังงานตางๆของแตละหนวยงาน รวมไปถึงระดับ PCU ดวย จะตองรายงาน
ผลการดําเนินงานมาใหจงัหวัดทราบดวย โดยจะตองบนัทึกขอมูลลงใน Web Site ของตัวเอง จงึใคร
ขอใหผูบริหารติดตามกํากับใหมีการรายงานผลทุกหนวยงานในสงักัดดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

 การดําเนินงาน EMS ของโรงพยาบาลคงจะตองปรับใหมใหเปนเพยีงหนวยตั้งรับเพียงอยาง
เดียว เพราะจากการศึกษากรณีที่ไปอยูที ่ ร.6 พบวามีรายไดจากการออกปฏิบัติงานนอยกวารายจาย
ในการจางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน คือออกปฏิบัติงานประมาณ 1.5 คร้ังตอวัน จงึขอเสนอใหจัดตั้งศูนย
อยูสวนกลาง และใหเจาหนาที่เวชกิจฉุกเฉินไปอยูตามโรงพยาบาลชมุชนที่มีความจําเปนในการสงตอ
ผูปวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2549 วันที่ 31 มีนาคม 2549 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.3220 ลงวนัที ่
18 เมษายน 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่3 / 2549 เมื่อวันที ่31 มีนาคม 2549 และ Upload 
ไวที ่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพจิารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุดังกลาว ดูรายงานการประชุมไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามได
ที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบรหิารทัว่ไป 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2549 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี
1. การประกาศผลการสอบ 

การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม รอบที ่ 2 ของเจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน ไดประกาศผล
เปนทีเ่รียบรอยแลว โดยสามารถตรวจสอบไดใน Web Site ของ วพบ. http://www.spsnc.com  
โดยขอให สนง. สสจ. แจงยนืยนั ภายในวนัที ่10 พ.ค. 2549 ซึ่งผูที่จะเขารับการศึกษาตองลาศึกษาตอ
ตามระเบียบราชการ  
2. การปรับโปรแกรมการรับนักศึกษาใหม 
 เนื่องจากปนี้ ประสบปญหาจากผลสอบ O-Net และ A-Net ดังนัน้จึงมีการปรับโปรแกรมการ
รับนักศึกษาใหม โดยจะเปดการรับสมัครนักศึกษาที่จบ ม.6 ไปจนถึงวันที่ 7 พ.ค. 2549 ไมเวนวนัเสาร-
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อาทิตย และจะประกาศผูมสิีทธิสอบสัมภาษณวนัที ่  5  ม.ิย. 2549 และสอบสัมภาษณวันที ่ 7 มิ.ย. 
2549 นัดตรวจรางกายในวนัที ่8-9 มิ.ย. 2549 รายละเอียดจะแจงเปนหนังสือใหทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ในการปฐมนิเทศนักศกึษาใหมเฉพาะของจังหวัดอุบลราชธาน ีขอให สสจ. เขาไปชี้แจงและขอ
ความรวมมือจากผูทีเ่ขารับการศึกษาและผูปกครองวา เมื่อจบการศึกษาแลวขอใหกลับมาทํางาน
ใหกับเจาของทุนในพืน้ที่ภูมลํิาเนาตนเองดวย 
 
วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธาน ี
1. การรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2549 

ทางวิทยาลัยจะเปดรับนักศึกษาใหม ไปจนถึงวันที่ 7 พ.ค. 2549 ไมเวนวันเสาร-อาทิตย และสอบ
สัมภาษณวันที ่7 มิ.ย. 2549 โดยจะเชิญ สนง. สสจ. รวมสอบสัมภาษณดวย รายละเอยีดจะมีหนังสือแจง
ใหทราบอีกครัง้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นายแพทยปญญา  อิทธิธรรมบูรณ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 

ทาง รพร.เดชอุดม ขอนาํเสนอแนวคิด เพื่อขอรับทราบขอคิดเห็นขอเสนอแนะ เกีย่วกับ
โครงการดูแลผูปวยโรคมะเร็งแบบประคับประคองครบวงจร สอบถามรายละเอยีดโครงการไดที่ นาย
แพทยปญญา  อิทธิธรรมบูรณ   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอรับทราบผลการดําเนินงานหลังเสร็จส้ินโครงการดวย โดยขอใหประสานการดาํเนนิงานกับ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ศูนยมะเรง็ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ดวย 
 ขอใหกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลรวมกันพจิารณาอตัราคาจางลกูจางทั้งระบบ เนื่องจากแต
ละหนวยมีอัตราคาจางที่แตกตางกนั จงึใครขอใหพิจารณาใหเปนอัตราคาจางเดียวกันทั้งจงัหวัด เพื่อ
ไมใหมีปญหาการจางงาน  รวมทัง้ใหพิจารณาเงิน พตส. ของทางฝายการพยาบาลดวย 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. การประหยดัพลังงาน 

จังหวัดอุบลราชธาน ี ขอใหสวนราชการ/หนวยงาน ทกุแหง ไดรายงานขอมูลการใชพลังงาน 
(ไฟฟา/น้าํมนั) ใหเปนปจจุบันโดยดวน ภายในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2549 ดวย เนือ่งจากจังหวัดตอง
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รายงานขอมูลดังกลาวให กพร. เพื่อประกอบการประเมินผลงานในการพิจารณาเงนิรางวัลพิเศษ
ประจําป ในสวนของการดําเนินการประหยัดพลังงาน ขอใหสวนราชการไดดําเนินการตามมาตรการที่
กําหนดดวย  
2. การรวมเฉลิมฉลองปมหามงคล 

เนื่องในโอกาสที่ ป 2549 เปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป การทองเทีย่วแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจัดโครงการ “Thailand 
Grand Invitation 2006” เพื่อเชิญชวนชาวไทยในตางประเทศและชาวตางชาต ิ มารวมงานเฉลมิพระ
เกียรติในครั้งนี้ ครม.จึงมมีติ ในการรวมเฉลิมฉลองปมหามงคลนีด้วย และเพือ่เปนการสงเสริมและ
สรางเสริมเอกลักษณความภาคภูมิใจในความเปนไทย โดยใหประชาชนและขาราชการแตงกายดวย
ชุดผาไทย ในชวงเทศกาลประเพณีสงกรานต 2549 และตอเนื่องไปถงึเดือน ธันวาคม 2549 จังหวัด
อุบลราชธาน ี จึงขอความรวมมือและรณรงคใหขาราชการทุกหนวยไดแตงกายดวยชดุผาไทย ในทกุวัน
ศุกร ดวย 
3. โครงการจายตรงคารักษาพยาบาล 

ดวยกรมบัญชกีลาง จะดําเนินการโครงการจายตรงคารักษาพยาบาล ของขาราชการและ
ลูกจางประจํา จะเริ่มดําเนนิการในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 นี ้ซึ่งจงัหวดัไดขอใหผูมีสิทธิ์(ขาราชการและ
ลูกจางประจํา) ไดตรวจสอบขอมูลสิทธิ์ตัวเองและบุคคลในครอบครัว ผานเว็ปไซดของกรมบัญชกีลาง 
นั้น ปรากฏ จังหวัดไมสามารถยืนยันขอมูลได เนื่องจากการลงบนัทกึขอมูลของผูมีสิทธิ์ยงัไมสมบูรณ 
ครบถวน ในการนี ้ จึงขอใหผูมีสิทธิ์แตละคน ไดตรวจสอบขอมูลและลงบันทึกขอมลูใหครบทุกชองทุก
รายการดวย และขอใหหนวยงานไดรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของแสดงความสมัพันธของผูมีสิทธิ์แตละ
คน ใหจังหวัดเพื่อยืนยันขอมลูภายในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2549  
4. การเบกิและโอนเงินคาตอบแทน 

จังหวัดไดดําเนินการเบิกและโอนเงินคาตอบแทน พตส. (รอบ 6 เดอืนหลงัและ 6 เดือนแรก
เพิ่มเติม ) และเงนิคาตอบแทนเบีย้เลี้ยงเหมาจาย (เหมาจาย 12 เดือน) ไดโอนให สสอ.,รพช. ในวนัที ่
28 เมษายน 2549 แลว จึงขอใหหนวยงานไดตรวจสอบการโอนเงนิ และดําเนินการจายใหผูขอเบิก 
หากมีเงนิเหลอืจายใหสงคืน สสจ.ตอไป และขอใหรวบรวมหลักฐานการรับเงนิทัง้คาตอบแทน พตส.
และคาตอบแทนเบีย้เลี้ยงเหมาจาย สงใหงานการเงนิ สสจ.เพื่อตรวจสอบตอไป 
5. การจัดทํางบการเงนิ 

กระทรวงฯ แจงใหทุกจงัหวัดดําเนนิการจัดทํางบการเงินของจังหวัดประจําป 2549 ใน
ภาพรวม 6 เดือนแรก ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2549 นัน้ ฝายบริหารไดดําเนนิการ ดังนี ้ 

- แจงใหแมขายจัดสงขอมูลและตรวจสอบยืนยนัขอมูลกบัศูนยเฝาระวงัฯ ในวนัที่ 26 เมษายน 
2549 และสงขอมูลที่แกไขเรียบรอยแลวในวนัที ่ 28 เมษายน 2549 ปรากฏวาขอมลูบางหนวยงานยัง
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ไมครบถวนเรยีบรอย ทาํใหไมสามารถจดัทํางบการเงนิ 6 เดือนแรกได จึงขอใหแมขายไดตรวจสอบ
และจัดสงขอมูลให จงัหวัดโดยดวน ซึ่งจังหวัดจะรายงานใหกระทรวงในวนัที ่10 พฤษภาคม 2549  

อนึ่ง เพื่อใหขอมูลทางการเงินการบัญชีของหนวยงานไดมีการตรวจสอบใหถูกตองอยูเสมอ จึง
มีการกาํหนดการประชุมผูรับผิดชอบการเงินของแมขายประจําเดือน ในวนัที ่ 7 ของทุกเดือน เร่ิมใน
เดือนพฤษภาคมนี ้
6. การสงรายงาน ทางการเงิน  

แมขาย ในเดือน มนีาคม 2549 สงครบทุกแหง  
ลูกขาย ขาดสง เดือน มนีาคม 2549 จํานวน 1 แหง (โขงเจียม)  

            •  สสอ . ไมสงรายงาน จํานวน 2 แหง ( นาจะหลวย, โขงเจียม )  
7. วิเคราะหสถานการณการเงินการคลังแมขายบริการเดือน มนีาคม 2549  

•  ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายบรหิารทัว่ไป  
•  สําหรับการวิเคราะหสถานการณ การเงินการคลัง ประจําเดือน มีนาคม 2549 ศูนยเฝา

ระวังฯใชขอมลูจาก รายงาน 0110 รง 5 Web ของกระทรวงฯ  
ปญหาและอุปสรรคในการวิเคราะหการเงนิฯ  
•  รายงานทางการเงินโดยรวมในเดือน มนีาคม 2549 สงเกือบจะครบ ยังขาดเพียงสวนนอย 

ทั้งนี้เนื่องจากทางศูนยจะตองทาํการรวมงบการเงินภาพรวมจงัหวัด 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2548- 
มีนาคม 2549) จึงรวบรวมรายงานไดเกือบครบสมบูรณ  

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางแกไข 
1) คณะทํางานเฝาระวังสถานการณเงนิการคลัง ระดับอําเภอ ( ที่สงสําเนาคาํสั่งมายงัศูนย

เฝาระวงั) ควรจะดําเนนิการติดตามการสงขอมูลของเจาหนาทีก่ารเงิน สอบถามปญหาการจัดทาํ และ
การสงรายงาน พรอมแนวทางการแกไข  

2) เพื่อแกไขปญหาของการสงรายงานลาชา ทางศนูยฯ จงึไดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบนํางบ
การเงนิในสวนของแมขาย และลูกขาย มาตรวจสอบเปนประจําทุกวนัที ่ 7 ของเดอืน กอนนําขอมูลข้ึน 
Web ของกระทรวง ทั้งนี้เพื่อใหขอมูลทีน่ําขึ้น Web ทันตอเวลา และถูกตองมากที่สุด 
8. แนะนําเจาหนาที่ใหม 
 ขอแนะนํานิติกรประจําสํานกังานสาธารณสุขเขต 14 คือ คุณทวีศักดิ์  โสมมณี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณและการเฝาระวังโรค ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝาย
ควบคุมโรค 
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- โรคหัดเยอรมัน ในเดือนเมษายน 2549 พบการระบาดในสถานศึกษา คายทหาร และโรงงาน 
ใน 4 จงัหวัดทางภาคกลาง จึงขอใหเฝาระวังผูปวยทีม่ีอาการไข ออกผื่น และตรวจสอบความ
ครอบคลุมการใหวัคซีนตามเปาหมายดวย 

- โรคไขหวัดนก  ป 2549 นีย้ังไมมีรายงานวาพบผูปวยในประเทศไทย แตมีรายงานพบผูปวย
ตองสงสัยที่จังหวัดสมทุรสาคร มีอาการปวยเปนไขหวัดใหญจํานวน 183 คน ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทะเลสงออก และพบผูปวยเปนไขหวัดใหญในกลุมที่ไปปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย จาํนวน 
73 คน ทางกรมควบคุมโรคจึงขอใหทุกหนวยติดตามเฝาระวงัอยางใกลชิด โดยเฉพาะในเขตพืน้ที่
ติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ผูปวยที่ขามประเทศมารักษา 

- โรคไขเลือดออก (คา HI, CI) จงัหวัดอุบลราชธานมีีอัตราปวย1.5 ตอแสนประชากร ไมมี
ผูเสียชีวิต ในเดือนเมษายนมีรายงานวาพบผูปวยที่อําเภอมวงสามสบิ และอําเภอวารินชาํราบ ซึ่งใน
อําเภอวารินชาํราบจะเปนหมูบานเดิม 

- โรคติดตอทีต่องเฝาระวงัทางระบาดวิทยาประจําเดือนเมษายน 2549 พบวา มีผูปวยอาหาร
เปนพษิหลายราย สอบถามรายละเอียดพบวา รับประทานสมตําตามตลาดนัดเปนสวนใหญ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหทุกอาํเภอรวมมือกนัโดยเฉพาะอําเภอวารินชาํราบ และอําเภอเมือง ตรวจประเมนิ
ควบคุมกํากับการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางใกลชิด ตรวจสอบวิเคราะหปญหาที่
เกิดขึ้น และดาํเนนิการแกไขในพื้นที่ซ้าํซาก  
 
ฝายอนามยั 
1. งานกฎหมายสาธารณสขุ  

สรุปผลการสํารวจการออกเทศบัญญัติ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เทศบาลทุกระดับในจังหวัดอุบลราชธาน ี ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ 
ฝายอนามัย 
2. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 2.1 โครงการสุมประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง ป 2547-2548 

ตามที่ฝายอนามัย สนง. สสจ. อบ. ไดมีโครงการสุมประเมินโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพระดับทอง 
ป 2547-2548 จํานวน 14 โรงเรียน กระจายอยูในโซน 1-5 ดําเนินการสุมประเมินระหวางเดือน 
กุมภาพนัธ – มีนาคม 2549 โดยใชเกณฑมาตรฐานโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ 10 องคประกอบ และ
เกณฑประเมนิเชิงคุณภาพ ในภาพรวม พบวา โรงเรียนที ่ ไมผาน การประเมนิตามเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ระดบัทอง มีจาํนวน 6 แหง ไดแก 

- โรงเรียนบานกุดกั่ว อ. ดอนมดแดง 
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- โรงเรียนบานสุขสมบูรณ กิง่อําเภอสวางวีระวงษ 
- โรงเรียนบุณฑริก อ. บุณฑริก  
- โรงเรียนบานทุงเพียง อ. นาจะหลวย 
- โรงเรียนบานทุงเพียง อ. นาจะหลวย 
- โรงเรียนบานโพนแพง อ. โขงเจียม 
- โรงเรียนดํารงสินอทุิศ อ. เดชอุดม 
โรงเรียนที ่ผาน การประเมนิตามเกณฑมาตรฐานโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง มีจํานวน 

8 แหง 
- โรงเรียนกุดกระเสียน อ. เขื่องใน  
- โรงเรียนพะลอง อ. โพธิ์ไทร  
- โรงเรียนบานปาติ้ว อ. เขมราฐ  
- โรงเรียนศรีเมืองวทิยาคาร อ. ศรีเมืองใหม  
- โรงเรียนบานดอนมวง อ. สําโรง 
- โรงเรียนบานหนองแดง อ. ตระการพืชผล  
- โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวทิยา กิ่งอาํเภอเหลาเสือโกก  
- โรงเรียนบานทองสวัสด์ิ อ. ทุงศรีอุดม 
เมื่อมีการจัดลาํดับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองที่มกีารดําเนินงานอยางตอเนื่อง และ

ยั่งยนื พบวา 
อันดับที ่1 โรงเรียนบานปาติ้ว อ. เขมราฐ  
อันดับที ่2 โรงเรียนบานพะลอง อ. โพธิ์ไทร  
อันดับที่ 3 โรงเรียนบานกุดกะเสียน อ. เขื่องใน และ โรงเรียนชมุชนโพนเมืองวิทยา กิ่งอําเภอ

เหลาเสือโกก 
ขอใหอําเภอทีเ่กี่ยวของดําเนนิการประสานโรงเรียนที่ไมผานการประเมนิตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับทอง เรงพัฒนาโรงเรียนดงักลาวใหเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทองที่มีการดําเนินงาน
ตอเนื่อง ยั่งยนืตอไป  

2.2 กิจกรรมคายเด็กไทยทาํไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที ่ 7 อุบลราชธาน ี จะจัดอบรมคายเด็กไทยทําได โดยมเีปาหมาย 10 โรงเรียน 

โรงเรียน ละ 12 คน ประกอบดวย นักเรยีนแกนนาํ 10 คน ( กระจาย ม.1- ม.5) ครูผูดูแลนักเรียน
ระหวางอบรมฯ โรงเรียนละ 2 คน โดยใชสถานที่ ศอข. อ.โขงเจยีม ระหวาง 1- 2 มิถุนายน 2549 ซึ่ง
จังหวัดอุบลราชธาน ี ไดสงโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพระดบัทอง ประเภทมัธยมศกึษา เขารวมกจิกรรม
ดังกลาวดวย จํานวน 5 โรงเรียน ดังนี ้(รายละเอียดเพิ่มเติมจังหวัดจะแจงใหทราบภายหลงั) 
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1. โรงเรียนสหธาตุศึกษา อ. เขื่องใน  
2. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ. โพธิ์ไทร  
3. โรงเรียนสิรินธรวทิยานุสรณ อ. สิรินธร  
4. โรงเรียนสวางวีระวงค กิ่งอ. สวางวีระวงค  
5. โรงเรียนโดมประดิษฐวทิยา อ. น้ํายืน  
2.3 เร่ือง พิธีมอบใบ ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
จังหวัดไดมีหนังสือ ที่ อบ.0027.003.02.2/ ว.2284 ลงวนัที ่16 มีนาคม 2549 เร่ือง พิธีมอบใบ 

ประกาศเกยีรติคุณโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึง่ในป 2548 มีโรงเรียนที่ผานการประเมินทั้งระดับทอง 
เงิน ทองแดง จากทุกโซน ตามมติที่ประชุมสัมมนาโครงการเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 ที่ประชุมมีมติใหจังหวัดดําเนินการจัดพธิมีอบใบประกาศเกียรติคุณระดับ
จังหวัดแกโรงเรียนที่ผานการประเมินฯระดบัทอง ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนนิงานโซนละ 15,000 บาท 
( จากงบประมาณโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ที่จังหวัดไดจัดสรรใหโรงพยาบาลแมโซน ป 
งบประมาณ 2548) หากโรงพยาบาลแมโซนทกุแหงไมขัดของ จังหวัดจะไดดําเนนิการเชิญผูรับผิดชอบ
โครงการประชมุเตรียมการจดังานตอไป 

2.4 โครงการเด็กไทยทาํได 
ตามที่จงัหวัดไดแจงการจัดสรรงบประมาณ โครงการเด็กไทยทาํไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

จ. อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2549 ไปแลว โดยใชงบประมาณจากสํานกังานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ขอใหหนวยงานที่เกีย่วของดําเนนิการเบิกจายงบประมาณในกิจกรรมดังนี ้

- การประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่ผานเกณฑเด็กไทยทาํได 3 ดาน 
โดยจัดสรรใหโรงพยาบาลแมโซน เปนคาเบีย้เลี้ยงและเอกสาร ( เปาหมายโซนละ 20 โรงเรียน )  

- ติดตามความยั่งยนืในการดําเนนิงานโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพที่ผานเกณฑมาตรฐานระดับ
ทอง ป 2546 โดยจัดสรรใหเปนคาเบีย้เลี้ยงกรรมการ 

ขอใหดําเนนิการเบิกจายตามรายละเอยีดกิจกรรมดังกลาวใหแลวเสร็จ ภายใน 15 พฤษภาคม 
2549 
3. งานหนวยแพทยเคลื่อนทีพ่อ. สว.  

แผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ. สว. เดือนพฤษภาคม 2549 ดังนี ้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2549  

ออกหนวย พอ. สว. บานหมากแหนง หมูที ่5 ต. ตาเกา กิง่อําเภอน้าํขุน  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 

ออกหนวย พอ. สว. บานฝงเพ หมูที ่1 ต. พรสวรรค อําเภอนาจะหลวย 
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เนื่องจากวันที ่ 9 มิถุนายน 2549 เปนวนัทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบรอบ 60 ป ซึ่งจะมกีารจัดกิจกรรมฉลองสิริราชสมบัติพรอมกันทัว่ประเทศ จึงขอปรับ
แผนการออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที ่ พอ.สว. จากวนัที่ 9 มิถุนายน 2549 เปน วันที่ 16 
มิถุนายน 2549 หมูบานเปาหมายเดิม คือบานปากบุง หมูที่ 4 ต. คันไร อ. สิรินธร 
4. งานสุขาภิบาลอาหาร 

วันที ่ 18-19 พฤษภาคม 2549 จะจัดอบรมนักวิชาการของโรงพยาบาลอําเภอ / สํานักงาน
สาธารณสุขอาํเภอ / กิ่งอาํเภอ เร่ือง "การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบขอมูลงานสุขาภิบาลอาหาร ( 
FSMIS )" ณ หองประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี โดยไดรับการสนับสนนุวทิยากร 
จากศูนยอนามัยที ่7 อุบล ฯ  
5. การพัฒนาสวมสาธารณะ 

ใหสํานักสาธารณสุขอําเภอ / กิ่งอาํเภอ รวบรวมขอมูลการสํารวจสถานการณสวมสาธารณะ 
สงให สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ีโดยดวน เพื่อวิเคราะหขอมูลเสนอผูวาราชการจงัหวัด
อุบล ฯ ใหนโยบายการดําเนินงานป 2549 รายละเอียดตามหนังสือที ่อบ 0027.003.02.3 /ว2176 ลง
วันที่ 13 มนีาคม 2549 ( ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิง่อําเภอสงรายงาน ) 
6. กีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0249 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ผูแทนผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ / กิง่อําเภอ มี
ความเห็นใหจดักีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0249 มีกีฬาแขงขัน 2 ประเภท ไดแก ฟุตบอล
ชาย วอลเลยบอลหญิง แขงขันแบบเหยา - เยือน ใหบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ โรงพยาบาลอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ / กิ่งอําเภอ และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีมีสวนรวมในการแขงขัน เนนสนับสนนุใหไดมีการออกกาํลัง
กาย เลนกีฬาตอเนื่องตลอดป และทีมที่ชนะเลิศฟุตบอลชาย วอลเลยบอลหญิง ไดรับสิทธิ์เปนตัวแทน
หนวยงานสังกดัสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้ัง หรือปฏิบัติงานในจังหวัดอบุลราชธาน ี เขาชิง
ชนะเลิศกับตัวแทนหนวยงานบริหารราชการสวนกลางทีต้ั่งอยูในจงัหวดัอุบลราชธาน ี ในการแขงขัน
กีฬาประเพณสีาธารณสุขสมัพันธ ป 2549 ( เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย เวลาในการแขงขันกีฬา
สาธารณสุขสมัพันธบางรายการ ) เร่ิมแขงขันกีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0249 ประมาณ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 แขงขันทกุวนัพฤหัสบดี เวลา 15.30 น. และชิงชนะเลิศประมาณเดือน 
ตุลาคม 2549 ( พฤศจิกายน 2549 แขงขันกฬีาโซน และธนัวาคม 2549 แขงขันกีฬาสาธารณสุข
สัมพันธ ) กําหนดการ งบประมาณ และรายละเอยีดที่ถกูตอง สมบูรณ จะมหีนงัสอืแจงใหทราบโดยเร็ว 

 
 
 



 14

7. โครงการครอบครัวแข็งแรงสูเมืองไทยแข็งแรง 
กรมอนามัยไดแจงใหดําเนนิการ โครงการครอบครัวแข็งแรงสูเมืองไทยแข็งแรง ตําบลละ 60 

ครอบครัว และใหรายงานวาจากการดําเนินงานใน 60 ครอบครัวนั้น มกีี่ครอบครัวที่ผานเกณฑ 
รายละเอียดจะมีหนังสือแจงใหทราบอกีครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ขอใหดําเนนิการโครงการครอบครัวแข็งแรงสูเมืองไทยแข็งแรง ในหมูบานเดียวกับอําเภอ
เปาหมายใน Healthy Thailand  

การจัดการแขง็ขันกฬีานั้น ขอใหชี้แจงเจาหนาที่วาใหปฏิบัติงานในหนาที่ใหเสร็จสมบูรณกอน
ถึงไปเลนกีฬา เปาหมายคือ การกระตุนใหเจาหนาที่มกีารออกกําลังกายอยูเปนประจาํ 
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. Coverage UC  

ณ. มีนาคม 2549 มีความครอบคลุม 97.96% สิทธิวาง 36,221 ราย ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายประกนัสุขภาพ  
2. แจงโอนเงนิโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา 

กระทรวงสาธารณสุข โอนเงินให สสจ. อุบลราชธาน ี  ป 2549 ถึงปจจุบัน 525,985,527.65 
บาท โอนใหหนวยบริการ ลวงหนา 335,587,360.95 บาท เหลอื 190,398,166.70 บาท จัดสรร
ลวงหนาครั้งนี ้ในสวนของ OP + IP 144,769,615.10 บาท  
Fixed Cost + OT (เม.ย.- ก.ย. 49) 32,865,934.00 บาท ดูรายละเอียดการจัดสรรของเดือนตุลาคม 
2549 ถึงเดือนมีนาคม 2549 และขอสังเกตและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการขอมูลผูปวยใน 
รวมทัง้คา RW ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายประกนัสุขภาพ 
3. การตรวจคดักรองความเสี่ยง และ โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมผูประกันตนและผู
มีสิทธิสวัสดิการ ขาราชการ ปงบประมาณ 2549  

ตามที ่สปสช. จัดทาํโครงการตรวจสุขภาพ ( กลุมผูมีสิทธิประกนัสังคม และขาราชการ ) เพือ่
คนหากลุมเสีย่ง โดยมีงบประมาณสนับสนุนรายละ 50 บาท โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ตามสภาพปญหาที่พบ  

- กลุมผูมีสิทธปิระกันสงัคม ทํารวมกับผูประกันตน/สถานประกอบการ รายละ 30 บาท  
- กลุมขาราชการ จัดทํา course ( ตองผานเกณฑคุณภาพที่กาํหนด) อัตราไมเกิน 4,000 บาท/

คน/ course 
โดย สปสช.สาขาเขตพื้นที่เปนผูอนุมัติโครงการ และ ทาํสญัญา/ขอตกลงใหบริการ  



 15

4. โครงการ “ ยิ้มสวยเสียงใส ” เทิดพระเกยีรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี  

เด็กที่คลอดตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2547 - 30 กันยายน 2551 ทีม่ีความพิการปากแหวง
เพดานโหว ใหแจงกลุมงานประกนัสุขภาพ เพื่อเขารับการตรวจ รักษาและแกไขความพกิารตอไป 
ขอใหเจาหนาที่อําเภอตอไปนี ้ ประสานผูพิการเพื่อเขารับการตรวจรักษา โดยใหมาพบ เจาหนาที่
สํานักงานเหลากาชาดจังหวดัอุบลราชธาน ีพรอมเอกสาร คือ ใบ Refer บัตรทอง สําเนาทะเบียนบาน 
บัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (ถามี) มาดวย 

วัน เดือน ป สถานบริการหลัก จํานวน (คน) 
รพ.เขื่องใน 3 
รพ.สิรินธร 1 

1 พ.ค.49 

รพ.สําโรง 1 
รพ.ทุงศรีอุดม 3 
รพ.กุดขาวปุน 1 

3 พ.ค.49 

รพ.ศรีเมืองใหม 1 
รพ.วารินชาํราบ 2 8 พ.ค.49 
รพ.น้าํยนื 3 

29 พ.ค.49 รพ.นาจะหลวย 4 
รวม 19 

 
5. งบผูพิการ 

การจัดสรรงบผูพิการในป 2549 นี้ ยงัมีการใหคาตอบแทนในการขึ้นทะเบยีนและคนหาผู
พิการ ซึง่ผูทีพ่ามาจะไดรับคาตอบแทน 75 บาท ตอราย แตจะไมใหเจาหนาที่ทีพ่ามา จะใหสมาคม
หรือมูลนิธทิีท่าํเกี่ยวกับผูพิการ  หรือถาไมมีมูลนธิิก็จะใหตัวผูพกิารเอง คาตรวจประเมินจะใหหนวย
บริการรายละ 100 บาท สวนคาตอบแทนของป 2548 ทางงานการเงินใหฝายประกันตั้งเบิกกอนแลว
ใหทางอาํเภอนําหลักฐานมาเบิกกับทางประกัน ซึ่งอยูระหวางดําเนนิการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหฝายประกันสุขภาพไปประสานกรณีการจายเงนิในการสงตอขามจังหวัด 
 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
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1. สรุปการประกวดคัดเลือกพื้นที ่ ตําบล อําเภอ ดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคนไทยหางไกลโรค 
ป 2549  

ตามที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีไดดําเนนิการประกวดคดัเลือกพื้นที่ตําบล อําเภอ
ดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคนไทยหางไกลโรค เพื่อเปนตวัแทนจังหวัดเขาประกวดระดับเขต ใน
ระหวางวันที่ 24- 27 เมษายน 2549 ที่ผานมา สรุปผลการประกวดไดดังนี ้ 

อันดับที ่1 อําเภอเดชอุดม ตําบลบัวงาม  
อันดับที ่2 อําเภอตระการพืชผล ตําบลกุศกร  
อันดับที ่3 อําเภอศรีเมืองใหม ตําบลหนามแทง  
อันดับที ่4 กิง่อําเภอเหลาเสอืโกก ตําบลหนองบก 
ทั้งนี้ อําเภอที่ไดอันดับที ่ 1 จะเปนตัวแทนจงัหวดัเขาประกวดระดับเขต ซึ่งมีกาํหนดการ

ประกวดภายในเดือน มิถนุายน 2549 (ยังไมมีกําหนดการที่ชัดเจน)  
2. สรุปผลการดําเนนิงานจัดทําแผนงบลงทุน UC 49 ป 2549  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัไดดําเนินการจัดทําแผนงบลงทนุ UC ป 2549 เรียบรอยแลว ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางเสนอผูตรวจราชการฯ พิจารณาอนุมติั ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th 
หรือสอบถามที่ฝายยุทธศาสตรฯ  
3. สรุปการสงรายงาน 0110 รง.5 สวน กิจกรรมสําคัญ  

สรุปการสงกิจกรรมสําคัญจาก 0110 รง.5 จาก แมขาย (รพ) และ ลูกขาย (สอ) ดูรายละเอยีด
ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ฝายยทุธศาสตรฯ 

เครือขาย สงครบ 6 เดือน 5 เดือน 4 เดือน 
แมขาย 15 แหง (71.43 %) 4 แหง (19.05 %) 2 แหง (9.52 %) 
ลูกขาย 14 แหง (66.67 %) 7 แหง (33.33 %) - 

 
ผลการดําเนินงานที่สรุปไดชดัเจนจากรายงาน 

1. การดูแลหลังคลอด 30.18 %  
2. การตรวจสขุภาพ 15 ปข้ึนไป 23.50 %  
3. การตรวจ pap smear 23.50%  
4. การเยี่ยมบาน 24.35 % 
 
 

4. ประชุมวิชาการ การนาํเสนอผลงานวิจยั 
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ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุขจะจัดประชุมวิชาการ การนาํเสนอผลงานวิจยั ประจาํป
งบประมาณ 2549 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขไดรับขอมูลขาวสารงานวจิัยที่
หลากหลาย อันจะกอใหเกิดการพฒันาวิชาการดานวิจัยตอหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ โดยจัด
ประชุม ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2549 ณ หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีใน
การนี ้ขอความรวมมือใหหนวยงานทุกแหง สงรายชื่อผูรวมประชุมโดยกําหนดโควตารายอาํเภอดังนี ้ 

•  ผูที่รับผิดชอบงานยทุธศาสตรในระดับรพช./สสอ.แหงละ 1 คน  
•  บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน PCU อําเภอละ 5 คน (ยกเวน อําเภอเมือง/เขื่องใน/

ตระการพืชผลและเดชอุดม กําหนดใหโควตาอําเภอละ 7 คน)  
พรอมนี้ขอใหอําเภอทุกแหงแจงรายชื่อผูเขาประชุมสงมายังฝายยุทธศาสตรภายใน วันที ่ 22 

พฤษภาคม 2549 นี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 การรายงานขอมูล Healthy Thailand คอนขางต่าํที่สุดในระดับเขต ขอใหมีการตรวจสอบใน
ทุกระดับ ทั้งในระดับ สอ. และ สสอ.  
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. การดําเนนิงานโครงการเฝาระวงัพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชน ตามนโยบาย 6 อ.จงัหวัดอุบลฯ ป 
2549  

ตามที่แจงหนงัสือ ที ่ อบ.0027.03.04/ว 3303 ลงวันที ่ 30 เมย.2549 ที่จงัหวัดใหดําเนนิการ 
แลวเสร็จภายในวนัที ่ 30 เมย.2549 นั้น ขอเลื่อนเปนวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 สําหรับรายละเอียด 
การดําเนินงาน สามารถ Down Load ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th/รับสงขอมูล โซน 1-5 File 
interview.new.zip. สวนโปรแกรมการวเิคราะห Down Load ที ่ http://ubo.phoubon.in.th / รับสง
ขอมูลโซน 1-5 File (behavior_spss11) และ Interview_newupdate.zip  
2. งาน อสม.  

ทุนบุตรธิดา อสม.ปการศึกษา 2548 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
ที่ฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
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1. คายบาํบัดผูเสพยาเสพตดิโดยระบบสมัครใจ  
กําหนดจัดคายบําบัดผูเสพยาเสพติดโดยระบบสมัครใจ โดยคายวิวฒันพลเมือง จัดเปน 2 รุน 

ๆ ละ 80 คน เปนเวลา 5 วัน ระหวางวนัที ่22 – 26 พฤษภาคม 2549 ผลการพิจารณามาตรฐานคลินิค
บําบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โดยโรงพยาบาลที่ถูกประเมิน 17 แหง ผานเกณฑมาตรฐาน
คณะกรรมการระดับจังหวัด จํานวน 12 แหง ดังนี ้

1) รพ . สรรพสิทธิประสงค  
2) รพ . พิบูลมงัสาหาร 
3) รพ . สิรินธร  
4) รพ . น้าํยนื 
5) รพ . ทุงศรีอุดม 
6) รพ . โขงเจยีม  
7) รพ . ตาลสมุ 
8) รพ . ดอนมดแดง 
9) รพ . เขื่องใน 
10) รพ . ตระการพืชผล 
11) รพ . กุดขาวปุน  
12) รพ . บุณฑริก 

2. การอบรมการประมวลผลระบบรายงาน บสต .1 – 5 
อบรมการประมวลผลระบบรายงาน บสต .1 – 5 ที่ สถาบันวิชาการทีโอที จาํกดั จังหวัด

นนทบุรี โดยมหีนวยงานที่รวมประชุมดังนี ้ 
เรือนจํากลางอุบลราชธาน ี , สํานักงานคมุประพฤต ิ , สถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

, รพ . พระศรีมหาโพธิ ์, ศูนยฟนฟูกองบนิ 21 , รพ . เขมราฐ , รพ . โพธิ์ไทร , รพ . ดอนมดแดง , สสอ . 
สิรินธร , สสอ . เขมราฐ , สสอ . โขงเจียม  
3. การบาํบัดผูเสพบุหร่ีในเจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับ 

การบําบัดผูเสพบุหร่ีในเจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับเพือ่ถวายเปนพระราชกุศลครองสิริราช
สมบัติ ๖๐ ป โดยขอใหทุกอําเภอไดทําการบําบัดผูสูบบุหร่ีในสถานบริการของทาน เพื่อลด ละ เลิก 
การสูบบุหร่ี และจะทาํการรายงานผลการบําบัดในวนัที่ 9 มิถุนายน 2549 เพื่อถวายเปนพระราชกศุล 

1) กําหนดใหวันที่ 9 มถิุนายน 2549 เปนวนัประกาศ ไมมีการสูบบุหร่ีและดื่มสุราในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกแหง ของเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 14  

2) บุคลากรสาธารณสุขทกุคนที่สูบบุหร่ี ตองเขากระบวนการบําบัด , เปาหมาย 50% ของ
บุคลากรสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดสําเร็จ  
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3) การรับบุคลากรบรรจุใหม ตองไมรับผูสูบบุหร่ี  
4) ใหถือเปนนโยบายของหนวยงานสาธารณสุขทุกแหง  
5) ใหทกุหนวยงานรับนโยบายไปดําเนินการตอในหนวยงานของตนเอง โดยทาํเปนนโยบาย

สาธารณะของหนวยงาน  
6) ทุกหนวยงานรวบรวมขอมูล แยกแยะและวิเคราะหขอมูลการบําบดั เร่ิมกระบวนการบาํบัด 

กลาง พฤษภาคม 2549  
7) แตละหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน  
8) การติดตามประเมินผล กําหนดประเมนิผล 2 เดือน / คร้ัง ในดานผลผลิต ผลลัพธ และ

คุณภาพการบาํบัด ดูรายละเอียดอัตราการสูบบุหร่ีของบุคลากรสาธารสุข จําแนกรายอําเภอ ไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ฝายการแพทยฯ 
4. งานผูสูงอาย ุ

สรุป คะแนนการจัดนทิรรศการ งาน “ มหกรรมผูสูงวยั เทิดไทองคราชัน ฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ 60 ป ” ดูรายละเอียดไดที ่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ฝายการแพทยฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. การอบรม 

1.1 การอบรมหลักสูตรการสราง Web Site สําหรับบุคลากรสาธารณสขุ 
- รุนที ่1 วนัที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2549 
- รุนที ่2 วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2549  

1.2. การอบรมฟนฟหูลักสตูรการพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับพนักงานบันทึกขอมูล ทุก
ศูนยสุขภาพชมุชน ในจงัหวดัอุบลราชธาน ีจํานวน 10 รุนๆละ 1 วนั ในระหวางวนัที ่5 - 16 มิถนุายน 
2549 กรุณาแจงรายชื่อผูเขารับการอบรมมาดวน 
2. การตรวจสขุภาพประชาชน 

ขอใหทุกอาํเภอที่มีการดําเนนิการตรวจสุขภาพประชาชน สงขอมลูการตรวจสุขภาพ ใน
รูปแบบของฐานขอมูลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ีทนัททีี่ดําเนินการแลวเสร็จ  

 
 
 

3. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนตุลาคม 48 - เมษายน 2549 
อําเภอ เมษายน 49 
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 PCU 
ทั้งหมด 

      
จํานวน รอยละ 

เมือง 20 75 75 80.00 5.0 100 100 20 100 
ศรีเมืองใหม 17 0 0 100 94.12 88.24 100 15 88.24 
น้ํายืน 14 100 95.31 100 100 42.86 100 14 100 
บุณฑริก 17 76.47 94.12 88.24 100 0 100 17 100 

มวงสามสิบ 24 0 100 100 100 100 100 24 100 
เขื่องใน 31 80.65 93.55 96.77 29.03 96.77 100 31 100 

เหลาเสือโกก 6 100 100 100 100 100 33.33 26 100 
โพธิ์ไทร 11 45.45 81.82 100 100 100 100 11 100 

ดอนมดแดง 5 60 100 100 100 100 100 1 20 
สิรินธร 8 100 100 100 100 0 100 8 100 

ทุงศรีอุดม 7 14.29 28.57 100 42.86 100 100 7 100 
เดชอุดม 28 92.86 89.29 100 96.43 92.86 35.71 26 92.86 
สําโรง 13 76.92 92.31 76.92 100 92.31 69.23 812 92.31 
น้ําขุน 6 100 100 100 100 100 83.33 5 83.33 
เขมราฐ 11 36.36 90.91 81.82 0 27.27 72.73 9 81.82 
โขงเจียม 11 36.36 0 54.55 81.82 72.73 81.82 8 72.73 
กุดขาวปุน 9 0 0 77.78 100 33.33 88.89 5 55.56 
ตาลสุม 8 87.5 100 100 87.50 75 87.5 3 37.50 
นาตาล 6 100 83.33 83.33 16.67 100 100 2 33.33 
นาเยีย 5 100 80 100 80 100 80 1 20.00 

ตระการพืชผล 29 0 100 96.55 96.55 82.76 89.66 0 0 
วารินชําราบ 19 0 0 68.42 100 0 100 0 0 
สวางวีรวงศ 6 83.33 83.33 16.67 66.67 100 100 0 0 
นาจะหลวย 10 10 0 0 90 90 20 0 0 
พิบูลมังสาหาร 21 0 90.48 95.24 95.24 0 0 0 0 

รวม 341 47.80 73.02 87.39 78.89 69.59 80.65 225 65.79 
4. สรุปผลการผานเกณฑชีว้ดัโครงการเมืองไทยแข็งแรง ไตรมาส 2 / 2549   
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ขอใหทุกอาํเภอปรับปรุงขอมูล และสงเขาระบบภายในวนัที ่6 พฤษภาคม 2549 
ผลการประเมินหมูบาน ผลการประเมินตําบล 

อําเภอ 
ขอมูล 
มบ.ณ 
กพ.49 ทั้งหมด ผานเกณฑ % ทั้งหมด ผานเกณฑ % 

ตําบล 
Healthy 

อําเภอ 
Healthy 

1 เมือง 227 206 105 50.97 12 2 16.67   
2 ดอนมดแดง 47 47 7 14.89 4 0 0   
3 มวงสามสิบ 158 158 82 51.90 14 3 21.43   
4 เขื่องใน 181 181 88 48.62 18 0 0.00   
5 เหลาเสือโกก 54 53 29 54.72 4 1 25   

รวมโซน 1 667 645 311 48.22 52 6 11.54   
6 ตระการพืชผล 234 234 81 34.62 23 0 0   
7 เขมราฐ 121 120 15 12.50 9 0 0   
8 นาตาล 64 64 13 20.31 4 0 0   
9 โพธิ์ไทร 70 70 0 0 6 0 0   
10 กุดขาวปุน 74 74 22 29.73 5 1 20.00   

รวมโซน 2 563 562 131 23.31 47 1 2.13   
11 พิบูลมังสาหาร 195 177 0 0 14 0 0   
12 สิรินธร 76 76 37 48.7 6 1 16.67   
13 ตาลสุม 59 59 39 66.10 6 3 50.00 ผาน ผาน 
14 โชงเจียม 51 50 28 56.00 5 2 40.0   
15 ศรีเมืองใหม 121 122 79 64.8 11 4 36.36   

รวมโซน 3 502 484 183 37.81 42 10 23.81   
16 วารินชําราบ 217 214 93 43.46 16 3 18.75   
17 สําโรง 108 108 39 36.11 9 0 0   
18 นาเยีย 35 35 20 57.14 3 0 0   
19 สวางวีรวงศ 57 54 5 9.26 4 0 0   

รวมโซน 4 417 411 157 38.20 32 3 9.38   
20 น้ําขุน 53 52 10 19.23 4 0 0.0   
21 ทุงศรีอุดม 52 52 42 80.77 5 4 80 ผาน ผาน 
22 บุณฑริก 121 121 94 77.69 8 4 50.0 ผาน ผาน 
23 น้ํายืน 95 94 0 0 7 0 0   

 
 
อําเภอ ผลการประเมินหมูบาน ผลการประเมินตําบล 
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 ขอมูล 
มบ.ณ 
กพ.49 

ทั้งหมด ผานเกณฑ % ทั้งหมด ผานเกณฑ % 
ตําบล 

Healthy 
 

24 นาจะหลวย 75 74 47 63.51 6 4 66.67 ผาน ผาน 
25 เดชอุดม 242 236 156 66.10 16 7 43.8   

รวมโซน 5 638 629 349 55.48 46 19 41.30   
รวมจังหวัด 2,787 2,731 1,131 41,41 219 39 17.81   
 

ดูรายละเอียดตามตัวชี้วัดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ฝายการแพทยฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
ฝายคุมครองผูบริโภค 
1. Food Safety  
 ในเดือนพฤษภาคม จะมกีารรณรงคตรวจสารปนเปอนในอาหารสด และติดตามปายทอง
อาหารปลอดภัยในเขต 14 โดยจะสนับสนุน Mobile Unite ในการออกตรวจสอบทุกจงัหวัด ซึง่จังหวัด
อุบลราชธานมีีกําหนดออกตรวจดังนี ้
 - วันที ่3 พ.ค. 2548 ออกตรวจที ่ตลาดนอย 

- วันที ่16 พ.ค. 2548 ออกตรวจที่  ตลาดเขมราฐ 
- วันที ่17 พ.ค. 2548 ออกตรวจที่  ตลาดบุณฑริก 
- วันที ่18 พ.ค. 2548 ออกตรวจที่  ตลาดวารินเจริญศรี 

 - วันที ่19 พ.ค. 2548 ออกตรวจที่  ตลาดเทศบาลพิบูลมงัสาหาร 
 รายละเอียดไดแจงเปนหนงัสือถึงแตละพืน้ที่เรียบรอยแลว 
2. อย.นอย 
 การประกวด อย. นอยของเขต 14 ในป 2549 ทาง สนง.เขต จะเปนผูดําเนนิการจัดการ
ประกวดเอง โดยมีทานสาธารณสุขนิเทศก เปนประธาน ซึง่คาดวาจะจัดการประกวดในวนัที ่ 18-19 
ก.ค. 2549 ไมเกินวันที่  21 ก.ค. 2549 ดังนั้นปลายเดือนพฤษภาคมขอใหเร่ิมดําเนนิการรณรงค
กิจกรรมในโรงเรียน เพื่อคนหาตัวแทนแตละโซนเขาประกวด 
3. การประชมุผูบริหารสัญจร 
 ประมาณปลายเดือนกรกฏาคม ทาง อย.จะมีการประชมุผูบริหารกรมสญัจร โดยจะมาจัดการ
ประชุมที่จงัหวดัอุบลราชธาน ี ซึ่งมอบหมายใหเขต 14 เปนเจาภาพ และไดมีมติวา วนัแรกจะใหไป
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ศึกษาดูงานทีจ่ังหวัดยโสธรกับจังหวัดอํานาจเจริญ และวันที ่2 จะเปนการประชมุผูบริหารผูบริการกรม 
อย. จาํนวนประมาณ 100 คน รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายลําพนู  ฉวีรักษ  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

วันที ่11 พ.ค. 2549 จะมกีารดําเนินงานโครงการสัมมนาสหกรณพบสมาชิก โซน ที ่2 ณ หอง
ประชุมโรงพยาบาลตระการพืชผล รายละเอียดจะมหีนงัสือแจงไปยังตนสังกัดอกีครั้ง 

วันที ่12 พ.ค. 2549 จะมกีารดําเนินงานโครงการสัมมนาสหกรณพบสมาชิก โซน ที ่3 ณ หอง
ประชุมศอข. อําเภอโขงเจียม รายละเอียดจะมีหนังสือแจงไปยังตนสงักัดอีกครั้ง 

สหกรณออมทรัพยฯ ไดมีการปรับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 5.50 บาท นอกจากนี้
ดอกเบี้ย OD ไดปรับเปนรอยละ 8 บาท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.38 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


