รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 5 / 2549 วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายสุวทิ ย
โรจนศักดิ์โสธร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 น.ส.เบญจมาภรณ วงศประเสริฐ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
7 นายพรเจริญ
เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
8 นายปริทัศน
เจริญชาง
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
9 นางจินตรีร
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
10 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
11 นางสรัสวดี
ธานี
แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
12 นายวัฒนะ
หาคํา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
13 นายถนอมศักดิ์ บุญสู
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
14 นายรัชวี
ดําบรรพ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธานี
15 นางเปรมฤดี
เมืองเหนือ
แทนผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
16 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. สปส.
17 น.ส.ธันยาพร
เพิ่มวงศ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
18 นางบุษยา
จารุธนเศรษฐ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
19 น.ส.อรชร
มาลาหอม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
20 นายดนุภพ
ศรศิลป
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
21 นายสมพล
จันทรจุลเจิม
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
22 นายสุทธิพงษ
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
23 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
24 น.ส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
25 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ

2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

น.ส.ไพรัช
นางเรียมรัตน
นางฉวีวรรณ
นายอรุณ
นางสุปรีดา
นายพรประเสริฐ
นางนภาพร
นางพรนภัส
น.ส.ปณิตา
นายบรรหยัด
นางดารณี
นางจิตติสุข
นายสมบูรณ
นางลําดวน
นางธิดารัตน
นางรําไพ
น.ส.วนิดา
นายกําแหง
นายณัฐกฤตย
นางสุภาภรณ
นายคมกริช
นางฉัฐฉวี
น.ส.พิมณฑิพา
นายจตุรพิศ
น.ส.วีระสุดา
นางสุชารัตน
นายปรีชา
น.ส.จินตนา
นางธิดารัตน
นางทิพวรรณ
นายสุวชัย

บุญจรัส
รักเสมอวงศ
แกวมณี
บุญสราง
บุญทาว
อุนคํา
จันทนบ
ประเสริฐไทยเจริญ
ครองยุทธ
สุริพล
เผาผา
กอนจันทร
เพ็ญพิมพ
ศรีขาว
บุญทรง
สุวนาม
ชัยเวชสกุล
สมสุข
เสงี่ยมศักดิ์
อุตมัง
ละคร
ใจแกว
มาลาหอม
สมหอม
สวัสดี
ดวงแกว
ทองมูล
พรมลาย
บุญทรง
โรจนศตพงค
กุมปรุ

หัวหนาฝายอนามัย
แทนหัวหนาฝายควบคุมโรค
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
แทนหัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
หัวหนางานกิจการพิเศษ
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวหนางานการแพทย
หัวหนางานโรคติดตอ
แทนหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
แทนหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
แทนหัวหนางานทันตสาธารณสุข
แทนหัวหนางานสุขาภิบาลฯ
หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉกุ เฉิน
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
แทนผูชว ยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
แทนผูชว ยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
แทนผูชว ยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายอนามัย
ฝายบริหารทัว่ ไป
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76
77
78
79
80
81
82
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86
87

นางรัชนี
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุรศักดิ์
นายศิริวฒ
ุ ิ
นายภิรักษ
นายธีรวัฒน
นายพัฒนา
น.ส.อาทิตยา
นายกฤษฎา
นายณรงศักดิ์
นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายปญญา
นายพิสิษฐ
น.ส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายสุพจน
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายบัญญัติ
นายประวิทย
นายวสุนทรา
นายมนตรี
นายธวัช
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ

สิมาฉายา
บุญไทย
เจียรกุล
เกษมศิริ
โภคนันท
รุงพัฒนาชัยกุล
บุดดาวงศ
ตันสกุล
เครื่องพาที
พูลเพิ่ม
เข็มเพชร
จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ
เวชกามา
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญทา
วรรณชาติ
หลักเขต
พลสวัสดิ์
พันธจูม
ปวะบุตร
ออนเนตร
ขันตีสาย
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม

ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
แทนสาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
แทนสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
แทนสาธารณสุขอําเภอโพธิไ์ ทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
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88
89
90
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92
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94
95
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99

นายประสพ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชูวทิ ย

สารสมัคร
ศรศิริ
กุลพร
พูลทอง
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
ธานี

สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
3 นายครรชิต
เกยไชย
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
4 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
5 น.ส.วชิรา
เจริญศรี
หัวหนางานเลขานุการกิจ
6 นางอภิญญา
ชิณกธรรม
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
7 นางเพ็ญศรี
เริงนิรันดร
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ
8 นายสุทธินนั ท
โคตะสิน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
9 นายชวน
จันทรเลื่อน
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม

พิธีการกอนการประชุม
- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ตําบล อําเภอดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง ประจําป 2549
- พิธีประดับยศใหกับนายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย ที่ไดรับการเลื่อนให
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 7

5

เริ่มการประชุมเวลา 13.40 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับผูท ี่ไดรับการเลื่อนตําแหนงและหนวยงานที่ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ
ตําบล อําเภอดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง ประจําป 2549
1. เรื่องจากทีป่ ระชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด วันที่ 30 พ.ค. 2549
1.1 การพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายที่ กพร. กําหนดตามแผนปฏิบัตงิ านทีก่ ําหนดไว 58
1.2 การจัดงานฉลองศิริราชสมบัติ 60 ป เวลา 17.00 น.ที่หอประชุมไพรพะยอม การแตง
กายชุดปกติขาว และทางจังหวัดขอความรวมมือโดยการแตงกายดวยเสื้อสีเหลือง ประดับตรา
สัญลักษณฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปทุกวัน ในระหวางวันที่ 1 – 15 มิถนุ ายน 2549 และในทุกวัน
จันทรของทุกสัปดาห จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
1.3 การจัดงานแหเทียนเขาพรรษา กําหนดจัดในวันที่ 3 - 11 กรกฎาคม 2549 ณ มณฑลพิธี
ทุงศรีเมือง จังหวัดประสานคุมวัดตางรวมสงเทียนเขารวมประกวด 79 ตน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2549 วันที่ 3 พ.ค. 2549
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.4103 ลงวันที่
18 พฤษภาคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผเู ขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทปี่ ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
ไดที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบริหารทัว่ ไป
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2549
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตดําเนินการโดยสถาบันบรมราชชนกซึ่ง
มีผูสมัคร 1,636 คน จังหวัดอุบลราชธานีมีผูสมัคร 775 คน จังหวัดศรีสะเกษ 560 คน จังหวัด
ยโสธร 155 คน จังหวัดอํานาจเจริญ 146 คน ในวันที่ 2 มิถนุ ายน 2549 สถาบันพระบรมราช
ชนกจะสงผลมาใหวิทยาลัยฯ และทางวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ 3 มิถนุ ายน
2549 กําหนดประกาศผลสอบในวันที่ 5 มิถุนายน 2549 และสอบสัมภาษณในวันที่ 7 มิถนุ ายน
2549
ในวันที่ 3 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยพยาบาลฯ จะมีการอบรมหลักสูตร
ผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลางในระดับกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
การรับสมัครนักศึกษาใหมของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร มีผูสมัคร 1,600 คน โควตา
จังหวัดอุบลฯ 28 คน โควตาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 10 คน แบงเปนโควตาประชาชนทั่วไป 9 คน
โควตาอสม. 1 คน หลักสูตรทันตชุมชน 6 คน เทคนิคเภสัช 12 คน กําหนดประกาศผลสอบในวันที่
5 มิถุนายน 2549 และสอบสัมภาษณในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2549
มติที่ประชุม รับทราบ
สํานักงานสาธารณสุข เขต 14
1.
แผนการออกนิเทศงานและติดตามสถานการณการเงินการคลังของเครือขายบริการ
สุขภาพ ของคณะทํางานศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงินการคลัง เขต 14
รอบที่ 2
ปงบประมาณ 2549 ซึ่งจะแจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง
2 การประเมินผลงานวิชาการในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 7 เขต 14ฯ ไดมีการจัด
ประชุมผลงานวิชาการ 7 ครั้ง จํานวนผูสง เอกสาร 120 ราย พิจารณา 113 รายเหลือ 7 ราย ผาน
การประเมิน 93 ราย จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาไปแลว 48 รายรอพิจารณา 1 ราย ผานการ
ประเมินผลงานฯ 38 ราย ปรับปรุงผลงานวิชาการฯ 7 ราย จัดทําผลงานใหมเนื่องจากผลงาน
วิชาการไมมีคณ
ุ ภาพ 2 ราย ในรายที่ประเมินผลงานผาแลวทางเขต 14 ไดทําหนังสือแจงไปแลว 23
รายและอยูในระหวางดําเนินการ 15 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. การรับการประเมินผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกปงบประมาณ 2549 จาก กพร.
ดวยจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพรอมในการรับการประเมินผลการดําเนินงาน
ในรอบ 6 เดือนแรกปงบประมาณ 2549 จาก กพร. ในวันที่ 22 มิถุนายน 2549 โดยมีรายละเอียด
แจงใหทราบและเพื่อดําเนินการ ดังนี้
1.1 หนวยงานที่จะตองรายงานขอมูลเพือ่ เปนเปาหมายในการประเมินจาก กพร.ทั้งหมด
จํานวน 228 หนวยงาน ประกอบดวยหนวยงานระดับจังหวัด 57 หนวยงาน และหนวยงานระดับ
อําเภอ 171 หนวยงาน (เฉพาะหนวยงานที่กําหนดตามกฎกระทรวง) หนวยงานสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 26 แหง ( สสจ. 1 แหง และ สสอ. 25 แหง) สวนโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลศูนย ใหรายงานขอมูล ตามปกติ สวนกลางจะเปนผูป ระเมินผลการดําเนินงาน
1.2 การรายงานขอมูลการใชพลังงาน ปงบประมาณ 2546 ใน www.e-

report.energy.go.th
ขอมูลการใชไฟฟา
-หนวยงานที่ไมมีขอมูล ทั้งหมด 22 หนวยงาน เปนหนวยงานสังกัด สสจ. จํานวน 3
แหง มี สสอ.เขมราฐ ,สสอ.โขงเจียม,สสอ.บุณฑริก
-หนวยงานที่ขอ มูลไมครบ ทัง้ หมด 5 หนวยงาน เปนหนวยงานสังกัด สสจ.จํานวน 2
แหง สสก.นาตาล ,สสก.สวางวีระวงศ (สสก.สวางวีระวงศ แยกมิเตอรใหมเมื่อป 2548 ทําใหไมมี
ขอมูลการใช ปงบประมาณ 2546)
ขอมูลการใชนา้ํ มัน
- หนวยงานที่ไมมีขอมูล ทัง้ หมด 36 หนวยงาน เปนหนวยงาน สังกัด สสจ. จํานวน
18 หนวยงาน (สสอ.ทั้งหมด) ขอใหใหดาํ เนินการรวบรวมขอมูลและรายงานใหครบดวย
- หนวยงานที่รายงานขอมูลไมครบ ทัง้ หมด 5 หนวย สังกัด สสจ.1 แหง สสอ.สิรินธร
1.3 ผลการดําเนินการประหยัดพลังงาน ปงบประมาณ 2549 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ
2546 ของสสจ.และหนวยงานในสังกัด
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การใชไฟฟา ลดลง 4 หนวยงาน สสอ.เขือ่ งใน ,สสอ.เมือง,สสอ.ตระการพืชผล,สสก.น้าํ ขุน
การใชนา้ํ มัน ลดลง 2 หนวยงาน สสอ.เมืองและ สสจ.อบ.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงขอให สสอ.ทุกแหง ดําเนินการจัดสงขอมูล โดยการPrint Out
ขอมูลจาก www.e-report.energy.go.th สงให สสจ.อบ. เพื่อรวบรวมสงให สํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคที่ 7อุบลราชธานี ภายใน วันที่ 5 มิถนุ ายน 2549 ดังนี้
1.
ขอมูลคณะทํางานและแผนงานมาตรการในการดําเนินการประหยัดพลังงาน
ของ
หนวยงาน ปงบประมาณ 2549
2. ขอมูลการใชพลังงาน(ไฟฟา+น้ํามัน) ปงบประมาณ 2546 (ครบ12 เดือน)
3. ขอมูลการใชพลังงาน(ไฟฟา+น้าํ มัน) ปงบประมาณ 2549 (อยางนอย 6 เดือนแรก)
2. ขาราชการและลูกจางประจํา ดําเนินการตรวจสอบขอมูลสิทธิ์ตัวเอง และบุคคลในครอบครัว
ตามที่ สสจ.อุบลราชธานี แจงให ขาราชการและลูกจางประจํา ดําเนินการตรวจสอบขอมูล
สิทธิ์ตัวเองและบุคคลในครอบครัว ผานเว็ปไซดของกรมบัญชีกลาง โดยกําหนดสงขอมูลเอกสารเพื่อ
ยืนยันความถูกตอง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นัน้ ปรากฏ มีหนวยงานที่ดําเนินการ
เรียบรอยแลวและจัดสงให สสจ. จํานวน 6 หนวยงาน สสอ.เขื่องใน,สสอ.มวงสามสิบ,สสอ.ดอนมด
แดง,รพร.เดชอุดม, รพ.เขือ่ งใน,รพ.มวงสามสิบ ขอใหหนวยงานทีย่ ังสงขอมูล ดําเนินการสงขอมูลให
สสจ.โดยดวนดวย
3. โครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ใหกับขาราชการและ ลูกจางประจํา
ดวยกรมบัญชีกลาง มีโครงการจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ใหกับขาราชการและ
ลูกจางประจํา โดยขอใหหนวยงานแจงการเปนหนี้ในสวนของ ภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ าย,กองทุน กบข./
กสจ. ,เงินกูซอื้ บาน ของธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) การหักชําระหนีก้ ับสหกรณออมทรัพย ของ
แตละจังหวัด การหักเงินคาฌาปณกิจสงเคราะห และการชําระหนีร้ าชการอื่นๆ ของขาราชการและ
ลูกจางประจํา และขอใหแจงหมายเลขบัญชีเงินฝากที่ตองการจายเงินเดือนและคาจางประจํา ให
สสจ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เพื่อรวบรวมสงให กรมบัญชีกลางตอไป
4. แผนการออกนิเทศงานและติดตามสถานการณการเงินการคลังฯ เขต 14 รอบที่ 2 ป 2549
ขอแจงแผนการออกนิเทศงานและติดตามสถานการณการเงินการคลังของเครือขายบริการ
สุขภาพ ของคณะทํางานศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงินการคลัง เขต 14 รอบที่ 2
ปงบประมาณ 2549
หนวยงานจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1 สิงหาคม 2549
รพ.สรรพสิทธิประสงค
วันที่ 2 สิงหาคม 2549
รพ.เขื่องใน
วันที่ 3 สิงหาคม 2549
รพ.มวงสามสิบ
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วันที่ 4 สิงหาคม 2549
รพ.ตระการพืชผล
วันที่ 8 สิงหาคม 2549
รพ.เขมราฐ
วันที่ 9 สิงหาคม 2549
รพ.น้าํ ยืน
วันที่ 10 สิงหาคม 2549
รพ.นาจะหลวย
วันที่ 11 สิงหาคม 2549
รพ.บุณฑริก
วันที่ 15 สิงหาคม 2549
รพ.ตาลสุม
วันที่ 16 สิงหาคม 2549
รพ.สิรินธร
วันที่ 17 สิงหาคม 2549
รพ.ดอนมดแดง
วันที่ 18 สิงหาคม 2549
รพ.วารินชําราบ
หมายเหตุ แผนการนิเทศฯอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม รายละเอียดจะแจงเปนหนังสือให
ทราบตอไป
5. ติดตามความกาวหนางบลงทุน ป 2548 ในสวนที่ให โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุข อําเภอ
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางเอง
เรื่อง ขอติดตามความกาวหนางบลงทุน ป 2548 ในสวนที่ให โรงพยาบาลชุมชนและ
สาธารณสุขอําเภอ ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางเอง โดยขอใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ดังกลาว ไดรายงานขอมูลความกาวหนาในการดําเนินการ ใหงานพัสดุ ฝายบริหารทัว่ ไป ทราบ
ภายในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2549
6. ปรับเพิ่มอัตราคาจางลูกจางชัว่ คราวนักเรียนทุนสายงานตาง ๆ
ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงใหปรับเพิ่มอัตราคาจางลูกจางชัว่ คราว
นักเรียนทุนสายงานตาง ๆ โดยกําหนดอัตราคาจางขั้นต่าํ เดือนละ 7,000 บาท (หลักสูตร 2 ป) และ
9,000 บาท (หลักสูตร 4 ป) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เปนตนไป และใหปรับเพิ่มอัตราคาจาง
ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) ใหไดรับอัตราคาจางไมนอยกวาเดือนละ 5,360 บาท
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เปนตนไป นั้น
คณะทํางานพิจารณาพิจารณาอัตราคาจางลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราธานี ไดมีมติทปี่ ระชุมในการปรับเพิ่มอัตราคาจางลูกจางชั่วคราวประเภทตางๆ ดังนี้
1. ลูกจางชั่วคราวทัว่ ไป
1.1 ใหปรับเพิม่ อัตราคาจาง รอยละ 5 ตั้งแตตุลาคม 2548 – เมษายน 2549
1.2 ใหผทู ี่ไดรับคาจางต่ํากวา 5,360 บาท ใหไดรับคาจางในอัตรา 5,360 บาท ตั้งแต
พฤษภาคม 2549 เปนตนไป โดยใหทุกสวนราชการจัดใหมีการประเมินศักยภาพ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจางชัว่ คราวแตละราย แตละประเภท โดยผูท ี่ผานการประเมินอยางเปนระบบแลว จึง
จะไดรับอัตราคาจางใหมนี้ และในแตละปใหมีการทบทวนการจางงาน โดยยึดหลักจางตามความ
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จําเปนและเหมาะสมกับภาระงานและสถานะเงินบํารุง คํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
เปนหลัก รวมถึงพิจารณาวางานใดสามารถถายโอนใหเอกชนรับไปดําเนินการ เพื่อมิใหเปนภาระแก
เงินบํารุง
2. ลูกจางชั่วคราวนักเรียนทุน
2.1 ใหปรับอัตราคาจางดังนี้
นักเรียนทุนหลักสูตร 2 ป ใหถือปฏิบัติตามบัญชีเงินเดือนขาราชการเปนแนวทางใน
การปรับอัตราคาจางตามระดับที่บรรจุขั้นตน โดยใหจางในอัตราขั้นต่ําดังนี้
ปที่บรรจุ
อัตราคาจาง
บรรจุ 1 เมษายน 2545
9,220 บาท
บรรจุ 1 เมษายน 2546
8,880 บาท
บรรจุ 1 เมษายน 2547
8,530 บาท
บรรจุ 1 เมษายน 2548
8,210 บาท
บรรจุ 1 เมษายน 2549
7,880 บาท
นักเรียนทุนหลักสูตร 4 ป
ปที่บรรจุ
บรรจุ 1 เมษายน 2547
บรรจุ 1 เมษายน 2548
บรรจุ 1 เมษายน 2549

อัตราคาจาง
10,850 บาท
10,430 บาท
10,030 บาท

ใหเพิ่มอัตราคาจางปละ 1 ขั้น ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนขาราชการ
3. ลูกจางชั่วคราวตามวุฒิ ใหปรับเพิ่ม รอยละ 5 และใหจางตามวุฒกิ ารศึกษา กรณีจะ
จางสูงกวาวุฒกิ ารศึกษาก็ใหกระทําได แตทั้งนี้ตองไมเกินอัตราคาจางลูกจางชัว่ คราวนักเรียนทุน
4. ลูกจางนักเรียน ON TOP ใหจา งในอัตราคาจางของลูกจางชั่วคราวนักเรียนทุน
5. การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางชั่วคราวทั่วไปในแตละป ใหเลื่อนขัน้ ตามตารางบัญชีการ
เลื่อนขั้นคาจางที่กาํ หนดขึ้นใหม ซึง่ ตารางบัญชีการเลื่อนขั้นคาจาง คณะทํางานฯ จะไดแจงใหทราบ
อีกครั้ง
7. การเบิกจายเงินเพิม่ สําหรับตําแหนงทีม่ ีเหตุพเิ ศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
แจงการเบิกจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
(พ.ต.ส.) และคาตอบแทนเบีย้ เลี้ยงเหมาจายในพืน้ ทีพ่ ิเศษฯ ประจําปงบประมาณ 2549 ให
ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนตามแนวทางที่ปฏิบัติในปงบประมาณ 2548 และขอใหโรงพยาบาล
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ชุมชน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แจงสรุปขอมูลตามแบบสรุปงบประมาณคาตอบแทน แบบ 3
และแบบ 4 แยกตามกลุม แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ สงใหฝาย
บริหารทางจดหมายอิเลคทรอนิคส (E-mail) ที่ E-mail:bunmasen@chaiyo.com ภายในวันที่ 5
มิถุนายน 2549 รายละเอียดไดแจงเปนหนังสือแลว
8. รวมแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รวมแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยการแตงกายดวยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปทุกวัน ในระหวางวันที่ 1 – 15 มิถนุ ายน 2549 และในทุกวันจันทรของ
ทุกสัปดาห จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
9. ขอเชิญชวนเจาหนาที่ทกุ ทานรวมบริจาค เงิน เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูประสบภัยภาคเหนือ
เนื่องจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ไดเกิดอุทุกภัย จากสถานการณน้ําทวมฉับพลัน
และมีโคลนถลมในเขตพืน้ ที่ 5 จังหวัดทางภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนเจาหนาที่
ทุกทานรวมบริจาคเงิน เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัย ไดที่ กลุมคลังและ
พัสดุ โดยโอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขายอยกระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท ชื่อ
“บัญชีเงินชวยเหลือผูประสบภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “ เลขที่บัญชี 142-0-00795-5
10.สถานการณการเฝาระวังการเงินการคลัง
10.1. การสงรายงาน ทางการเงินขึ้น www.phdb.moph.go.th
- แมขาย สงงบทดลอง และรายงาน 0110 รง.5 เดือน เมษายน 2549 ครบทุกแหง
- ลูกขาย สงงบทดลอง และรายงาน 0110 รง.5 เดือน เมษายน 2549 จํานวน 7
เครือขาย คือ เครือขายสรรพสิทธิประสงค , เครือขายศรีเมืองใหม , เครือขายนาจะหลวย , เครือขาย
ตระการพืชผล , เครือขายมวงสามสิบ, เครือขายวารินชําราบ , เครือขายโพธิ์ไทร
- สสอ. สงรายงาน จํานวน 10 แหง ไดแก เขื่องใน , บุณฑริก , เหลาเสือโกก ,
ตระการพืชผล , เดชอุดม , วารินชําราบ , บุณฑริก , ศรีเมืองใหม , กุดขาวปุน และเมือง
10.2. วิเคราะหสถานการณการเงินการคลังแมขายบริการเดือน เมษายน 2549
- รายละเอียดตาม Web วาระการประชุมหัวหนาสวนราชการ (file แนบทาย)
- สําหรับการวิเคราะหสถานการณ การเงินการคลัง ประจําเดือน เมษายน 2549
ศูนยเฝาระวังฯใชขอมูลจากรายงาน 0110 รง. 5 www.phdb.moph.go.th
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10.3. ปญหาและอุปสรรคในการวิเคราะหการเงินฯ
รายงานทางการเงินโดยรวม จะสงรายงานลาชา กวาที่กําหนดคือ กําหนดใหสง ทุก
วันที่ 10 ของเดือน แตปรากฏวา เกินครึ่งสงหลังวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
10.4. ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางแกไข
คณะทํางานเฝาระวังสถานการณเงินการคลัง ระดับอําเภอ (ที่สง สําเนาคําสัง่ มายัง
ศูนยเฝาระวัง) ดําเนินการติดตาม การสงขอมูลของเจาหนาทีก่ ารเงิน
สอบถามปญหาการจัดทํา
และการสงรายงาน พรอมแนวทางการแกไข http://www.phoubon.in.th/meeting/accident/aa.xls
11. ขอความรวมมือ
กระทรวงสาธารณสุข ไดขอความรวมมือใหทุกหนวยงานจัดจําหนาย ธงเฉลิมพระเกียรติ
ราคาชุดละ 80 บาท ซึง่ ทางจังหวัดไดรับมอบหมายใหจําหนาย 15,000 ชุด รายละเอียดจะมีหนังสือ
แจงใหทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก
มีผูปวยสงสัยโรคไขเลือดออกสะสม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 – 13 พฤษภาคม 2549 รวม
ทั้งสิน้ 7,065 ราย อัตราปวย 11.32 ตอประชากรแสนคน เพิ่มขึน้ จากสัปดาหที่ผา นมา 698 ราย คิด
เปนรอยละ 10.96 จังหวัดอุบลราชธานี มีผูปวยรายงานทัง้ สิ้น 89 ราย คิดเปนอัตราปวย 5.05 ตอ
แสนประชากร ไมมีผูเสียชีวติ (ขอมูลวันที่ 1 มกราคม 49 – 25 พฤษภาคม 49 ขอมูลจากระบบ
รายงานโรคเรงดวน) จึงขอใหเรงรัดมาตรการการเฝาระวัง สอบสวน และควบคุมโรค เพื่อไมใหเกิดการ
ระบาดที่รุนแรง
เนนความสําคัญกับการรายงานผูปว ยภายใน 24 ชั่วโมง ตั้งแตกรณีที่สงสัย
(suspected case) และใหมีการใชขอมูลจากการ เฝาระวังโรค เพื่อการพยากรณการระบาด และ
การคนหาพื้นที่เสี่ยง หากมีผูปวยเกิดขึ้นในหมูบา นโดยเฉพาะ 1 - 2 รายแรก ใหสอบสวนยืนยันวา
เปนผูปวยไขเลือดออกหรือไม และคนหาแหลงติดเชื้อใหไดวา เปนการติดเชื้อในพืน้ ทีห่ รือติดเชื้อจาก
พื้นที่อื่น และรีบดําเนินการควบคุมปองกันโรค โดยใชกลยุทธสําคัญดานระบาดวิทยาในการปองกัน
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก
2. สถานการณโรคไขหวัดนก
รายงานขององคการอนามัยโลก ตัง้ แตวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม
2549 มี ผูปวยยืนยัน ไขหวัดนก รวม 218 ราย เสียชีวิต 124 ราย สถานการณโรคไขหวัดนกใน
คนในประเทศไทย ตัง้ แตวันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 สํานักระบาดวิทยา
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กรมควบคุมโรค ไดรับรายงานผูปว ยโรคไขหวัดใหญและปอดบวม ที่อยูในขายเฝาระวังโรคไขหวัดนก
สะสม 1013 ราย จาก 65 จังหวัด ยังไมพบผูปวยยืนยันการติดเชื้อโรคไขหวัดนก ใน พ.ศ. 2549
สถานการณโรคไขหวัดนกในคนในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 งานระบาดวิทยา ฝายควบคุมโรค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี ไดรับรายงานผูปว ยโรคไขหวัดใหญและปอดบวม ที่อยูในขายเฝาระวังโรคไขหวัดนก
สะสม 21 ราย จาก 7 อําเภอ (อําเภอพิบูลมังสาหาร 14 ราย ,อําเภอศรีเมืองใหม 2 ราย อําเภอ
มวงสามสิบ, เขมราฐ ,เมือง , วารินชําราบ และ กิง่ อําเภอสวางวีระวงศ แหงละ 1 ราย ) ซึ่งทุกราย
จําหนายออกจากทะเบียนเฝาระวังแลว ไมมีผูปวยเขาขายสงสัยไขหวัดนกรายใหม
3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนพฤษภาคม
สถานการณโรคที่เฝาระวัง ทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกจังหวัดอุบลราชธานี ป 2549
ลําดับ
โรค
จํานวนปวย (ราย) อัตราปวยตอแสนประชากร
1. อุจจาระรวงเฉียบพลัน
16301
918.47
2. ปอดบวม
2207
124.35
3. ไขไมทราบสาเหตุ
1952
109.98
4. อาหารเปนพิษ
490
27.61
5. สุกใส
443
24.96
6. ตาแดง
326
18.37
7. มาลาเรีย **
147
8.28
8. คางทูม
113
6.37
9. ตับอักเสบ บี
74
4.17
10. ไขหวัดใหญ
46
2.59
ที่มา : รง.506,507 ป 2549 (1 ม.ค. – 26 พ.ค.) , ** = ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 7.1
จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปรายละเอียดดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุม
โรค
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายอนามัย
1. หนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
- วันที่ 16 มิ.ย. 2549 ออกปฏิบัติงานที่บานปากบุง หมูท ี่ 4 ตําบลคันไร อําเภอสิรินธร
- วันที่ 23 มิ.ย. 2549 ออกปฏิบัติงานที่บานนาเลิน หมูที่ 1 ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายประกันสุขภาพ
1. Coverage UC
การแกไขปญหาสิทธิวา งมีความครอบคลุมรอยละ 98.37 ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
2. งบงานสรางเสริมสุขภาพ
โอนเงินสําหรับจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ งานสรางเสริมสุขภาพ ป 2548 ในสวนที่จัดซื้อทีอ่ ําเภอ
จํานวน 1,402,700 บาท
3. งบผูพ ิการ
โอนงบผูพ ิการ ป 2548 ในการคนหาและขึ้นทะเบียนผูพ ิการ จํานวน 1,820 รายเปนคาตรวจ
ประเมิน ความพิการ รายละ 50 บาท เปนเงิน 91,000 บาท คาคนหาผูพิการ รายละ 175 บาท เปนเงิน
318,500 บาท
4. งบ UC
จังหวัดไดรับงบ UC งวดที่ 5 จํานวน 130,256,089.95 บาท จะทําการจัดสรรใหหนวยบริการ
ตามเกณฑ ประมาณตนเดือนหนา
5. การตรวจสุขภาพกลุมขาราชการและประกันสังคม
ใหตรวจตามแนวทางการตรวจสุขภาพของจังหวัด ตามโควตา ที่จังหวัดจัดสรรใหเปนราย
เครือขาย แลวกรอกขอมูลลงในโปรแกรม Health check สง สสจ.ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
6. การคนหาผูป วยตอกระจก
ใหทุกอําเภอทําการคนหาผูป วยตอกระจก โดยการทดสอบสายตาเบือ้ งตน ( Visual Acuity
Test ) ดวย Snell en’s chart ที่มีระดับการมองเห็นตาเปลา 20/200 ( ระบบฟุต) หรือ 6/60 (ระบบ
เมตร) และสงผลการคนหา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ ในโปรแกรม Excel สงใหงาน
ประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ e-mail address : PK 34000

@yahoo.com หรือ Web Site ฝายประกันสุขภาพ http://www.phoubon.in.th/ubonuc
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เพื่อจัดคิวผาตัดที่โรงพยาบาลแมโซนตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหฝายประสานรายละเอียด เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการตางๆ ใหชัดเจน
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การเตรียมรับการประเมิน
การเตรียมรับการประเมินการนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสูภ าคปฏิบัติ
จาก
สํานักงาน กพ. เนื่องจาก สํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด ไดรับการพิจารณาและคัดเลือกใหเปนตัวแทน
ในการบริหารงานตามโครงการเตรียมความพรอม การนําระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงานสูภาคปฏิบัติ
ซึ่งสํานักงาน กพ. จะมาประเมินระหวาง มิ.ย. – ก.ค. 49 โดยแบงกลุม คือ
- ระดับผูวาราชการจังหวัด/รอง ประเมินตน มิถุนายน 2549
- ระดับผูบริหาร สนง.สสจ.อุบล ประเมิน 14 – 16 มิ.ย. 49
- ระดับหัวหนาฝาย/สสอ./ผอก.รพ. ประเมิน 21 – 30 มิ.ย. 49
- ระดับผูปฏิบัติ(ฝายใน สสจ./สสอ./รพ) ประเมิน 19 – 28 ก.ค. 49
ใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน ดังนี้
- เอกสารการมอบหมายหนาที่การงานของหนวยงาน ถึง ระดับฝาย ระดับบุคคล
- การเชื่อมโยงภารกิจของบุคคล ตอ ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดขององคกร ( KPIs ) และ
การทําความเขาใจถึงระดับ ผูปฏิบัติงาน
- ระบุเปาหมายการปฏิบัติทชี่ ัดเจน ทั้งตัวชี้วัดระดับจังหวัด ( KPIs ) และตัวชี้วัดระดับ
ฝาย ( Pis )
(รายละเอียดเอกสารไดมีการนําเสนอในการประชุม ผช.สสอ./หัวหนาฝายบริหาร รพ./หัวหนากลุม
การฯ รพ.)
กําหนดแลวเสร็จ
30 พ.ค. 49 สสจ.+ฝาย
6 มิ.ย. 49 ผูบริหารสสจ.
9 มิ.ย. 49 สสอ.+รพช.
30 มิ.ย. 49 ระดับปฏิบัติการ
กําหนดการสัมภาษณ
14-16 มิย.49 นพ.สสจ.
21-30 มิย.49 ฝาย/สสอ./ผอก.
19 – 28 กค.49 ระดับปฏิบัติการ
2. หมูบ านแข็งแรง
การประเมินหมูบานแข็งแรง ตามตัวชีว้ ัดจังหวัดบูรณาการใหทุกอําเภอแจงผลการประเมิน
ตนเองประจําเดือน พ.ค. ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2549 และใหแจงรายชื่อหมูบา นทีด่ ีที่สุดอําเภอละ 3
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หมูบาน เพื่อใหคณะกรรมการระดับจังหวัดออกประเมินรับรองระยะที่ 1 ระหวางวันที่ 6 – 16 มิถุนายน
2549
3. งานสรางสุขภาพ
การประเมินผลงานสรางสุขภาพตามรายงาน 0110 รง.5 เดือนมีนาคม 49ผลการประเมิน
กิจกรรมตามรายงาน 0110 รง.5 ถึงเดือน มีนาคม 2549 (6 เดือน) พบวา มีผลงานเฉลีย่ รอยละ 30
เชน การตรวจสุขภาพ การดูแลหลังคลอด การตรวจมะเร็งปากมดลูก การเยี่ยมบาน อนามัยโรงเรียน
ขอใหทุกเครือขายตรวจสอบขอมูลกับเปาหมาย และวางแผนการทํางานใหครอบคลุมใหมากขึ้น ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายยุทธศาสตรฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. อย. นอย
การดําเนินงาน อย . นอย ป 2549 ระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้ง 5 เขต ขอใหดําเนินการคัดเลือกตัวแทนเขตละ 1 โรงเรียนและแจงผลการดําเนินงานภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2549
ดูรายละเอียดคําสั่งและเกณฑในการคัดเลือกไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่
ฝายคุมครองฯ
2. การตรวจหาสารปนเปอน
ในระหวางวันที่ 12-16 มิ.ย. 2549 จะมีการเก็บตัวอยางเนื้อสุกรเพื่อตรวจหาสารเรงเนื้อแดง
โดยทางฝายจะสงแผนเพื่อขอความรวมมือจากทุกอําเภอในการตรวจดวย รายละเอียดจะแจงเปน
หนังสือใหทราบอีกครั้ง
3. การอบรม GMP
ทาง อย. จะจัดการอบรมเพือ่ พัฒนาใหเจาหนาที่ดานการตรวจประเมิน GMP ในระหวางวันที่
26-27 มิ.ย. 2549
4. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ขอใหทุกอําเภอเรงดําเนินการเบิกงบประมาณภายในเดือนมิถนุ ายนนีโ้ ดยดวนดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. ศูนยแพทยชุมชน
การพัฒนาศูนยแพทยชุมชนจังหวัดอุบลฯ ตามหนังสือ สปสช. 04/ว0436 ลว 14 เม.ย 2549
(ฝายประกันฯ)_ฝายสบส.รับวันที่ 10 พ.ค 49 _รายงานถึงเขต14 วันที่ 22 พ.ค 49 เปาหมายจว.อบ.
- ศูนยแพทยชุมชน (community Medical Unit ; CMU)จํานวน 6 แหง
สถานีอนามัยดามพรา
อําเภอเมือง
สถานีอนามัยหวยขะยุง
อําเภอวารินชําราบ
สถานีอนามัยนาสวง
อําเภอเดชอุดม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติไรใต
อําเภอพิบูลมังสาหาร
สถานีอนามัยทาไห
อําเภอเขื่องใน
สถานีอนามัยหนองแก
อําเภอเมือง
- ศูนยสุขภาพชุมชน 24 แหง(รายละเอียดจะเชิญนักวิชาการสาธารณสุขทุกอําเภอรวมจัดทํา
ขอมูล รวมกันกับฝายสบส.,ยุทธศาสตรและประกันสุขภาพภายในเดือนมิ.ย49)
2. งานสุขศึกษา
กองสุขศึกษา กรม สบส. ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสงคําขวัญเขาประกวดเพื่อ
รณรงค ปองกันโรคไขหวัดนกตามแนวทางสุขบัญญัติแหงชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีก่ องสุข
ศึกษา กรม สบส. โทร. 02-590-1617,18 และ 23 Fax ;02-590-1626 รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา
10,000 บาท โรงเรียนไดรับทุนจัดกิจกรรม10,000 บาทพรอมโลหรางวัลจากรมว.สธ., รางวัลชมเชย 2
รางวัลๆละ5,000 บาท /รร.ไดรับทุนจัดกิจกรรมแหงละ5,000บาท
3. การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
โครงการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพฯ กําหนดใหสาํ รวจและบันทึกขอมูลใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถนุ ายน 2549
4. งาน อสม.
- ทุนบุตรธิดา อสม.(ดูรายละเอียดไดที่ http://www.phoubon.in.th/meeting/sbs/sss2.xls)
- กําหนดการจัดงานวัน อสม.แหงชาติ ทีเ่ มืองทองธานี กระทรวงสาธารณสุข ไดกาํ หนดใหมี
การจัดงานในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2549 (รายละเอียดตางๆ ของการจัดงานกระทรวงจะสงมาให
ภายหลัง)
มติที่ประชุม รับทราบ
วันที่ 7 มิถนุ ายน 2549 ขอใหมีการจัดการประชุมและเปดสํานักงานมูลนิธิ อสม. ครั้งที่ 1 รวม
ดวย เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น
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ในการพัฒนาระบบคุณภาพแบบเครือขาย โดยใชการจัดการดานองคความรู ซึ่ง สสส. และ
พรพ. ไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ดังนั้นอาจจะตองมีการเชิญ Key Man และผูบริหารของ
แตละโรงพยาบาลมารวมการกําหนดวิสัยทัศน และวางแนวทางการพัฒนาในรูปแบบเครือขาย
นอกจากนีย้ ังตองมีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู เพื่อไปพัฒนาแตละหนวยงานตอไป

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ปดประชุมเวลา 15.43 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

