สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 6 / 2547 วันที่ 30 มิถุนายน 2547 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
4 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายพัสกร
ชิณวงศ
ที่ปรึกษานายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายบุญเติม
บุญชัย
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
8 นส.ดรุณี
คชพรหม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
9 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
10 นส.สวางทิพย
ชทูลา
แทนผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
11 นส.อาริยา
สูนานนท
ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
12 นายสัมพันธ
มณีรัตน
แทนผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
13 นายคมชาย
สุขยิ่ง
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
14 นางภัลลภา
โสตถิสวัสดิ์
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
15 นางชลชืน่
แสนใจกลา
สํานักงานสาธารณสุขเขต 14
16 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
17 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
18 นางบุญเรือง
ชัยสิทธิ์
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
19 นายบุญธรรม
ไชยยศ
หัวหนาฝายอนามัย
20 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
21 นางฉวีวรรณ
แกวมณี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
22 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานประชาสัมพันธ
23 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
24 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
25 นางน้าํ เพชร
ตั้งยิ่งยง
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
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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

นางฉัฐฉวี
นายประทีป
นางหรรษา
นส.วชิรา
นางลําดวน
นส.อลิษา
นางรําไพ
นายกําแหง
นางมาลินี
นายสุรพงษ
นางทิพวรรณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
นายวิโรจน
นายปยะมิตร
นส.จินตนา
นายธวัติ
นายดนัย
นางพัฒนวดี
นายสุวิทย
นส.เพชรรุง
นายภิรักษ
นายศิระ
นายพัฒนา
นายปริญญา
นายเทวเจษฐา
นายเดนชัย
นายวิลพงษ
นายเจริญ
นายสยาม
นายพรเจริญ

ใจแกว
บุญธรรม
ชื่นชูผล
เจริญศรี
ศรีขาว
สุพรรณ
สุวนาม
สมสุข
มนัสธรรมกุล
จารุแพทย
โรจนศตพงค
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
เซมรัมย
สมบูรณ
พรหมลาย
บุญไทย
เจียรกุล
สักกุณา
โรจนศักดิ์โสธร
ไพรพยอม
รุงพัฒนาชัยกุล
เมืองไทย
ตันสกุล
ชํานาญ
ภาเรือง
ตั้งมโนกุล
พรหมนอย
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
เจียมบุญศรี

แทนหัวหนางานโรคติดตอ
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผูชวยงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ
งานเลขานุการกิจ
งานยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

นายพิสิษฐ
นายธีรยุทธ
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นายสวัสดิ์
นายสุพจน
นายสุพจน
นายณรงค
นายประวิทย
นายลําพูน
นายทองอินทร
นายสัมพันธ
นางศิวาภรณ
นายอดุลย
นายมนตรี
นายสมัย
นายประจักษ
นายธานินทร
นายประกอบ
นายนันทพร
นายยุรวัฒน
นายประจวบ
นายมัธยม
นายสมพงษ
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายทนงศักดิ์
นายชวน
นายธนายุทธ

เวชกามา
สมหวัง
คําศรีสุข
จันทรแดง
ทองผา
แสงสวาง
บุญทา
แผลงศร
พันธจูม
ฉวีรักษ
ชัยธานี
กุลพร
เงินราง
วรรณชาติ
ออนเนตร
พูลทอง
ทองงาม
ไชยานุกูล
ศรศิริ
ศุภสร
ทองผา
แกวทอง
สุพัฒน
พงษชีวนิ
กมลฤกษ
ผองแผว
หลักเขต
จันทรเลื่อน
ศรไชย

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
สาธารณสุขอําเภอเมือง
แทนสาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
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ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายชัยพร
พรหมสิงห
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
2 นายอัครเดช
สารสมัคร
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นางศรีสุมาลัย
นิ่มขุนทด
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
4 นายดนัย
ธีรวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
5 นายวรวิทย
กิตติวงศสุนทร
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
6 นายเสกสรร
สลับศรี
หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง 7.1
7 นายประเทือง
แกวหยอง
ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่ แวดลอมเทศบาลนครอุบลราชธานี
8 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
9 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
10 นายพรประเสริฐ อุนคํา
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
11 นางอัญชลา
พรมสีใหม
หัวหนาศูนยสขุ ภาพชุมชนสุปฎนาราม
12 นางสาววนิดา
ชัยเวชกุล
ผูชวยหัวหนางานการแพทย
13 นางเพ็ญศรี
สมชัย
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
14 นส.พิมณฑิพา มาลาหอม
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
15 นายจตุรพิศ
สมหอม
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เริ่มการประชุมเวลา 13.39 น.
พิธีการกอนการประชุม
1. พิธีรับเกียรติบัตรและรางวัล ผลการคัดเลือกหมูบ านดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพใจภาค
ประชาชนดีเดน ป 2547 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2547 ผลการคัดเลือก ดังนี้
ชนะเลิศอันดับ 1
บานดอนทับชาง ตําบลขุหลุ อําเภอตระการพืชผล
รองชนะเลิศอันดับ 1 บานบัว ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ
รองชนะเลิศอันดับ 2 บานโคกเถื่อนชาง ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม
โดยใหตัวแทนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกมีผลการดําเนินงานดีเดนอันดับ 1 – 3 มารับเกียรติ
บัตร พรอมรางวัลจากทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผลการแขงขันวิ่ง 30 สูสุขภาพดี รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดอุบลราชธานี ป
2547 จํานวนทีมทีเ่ ขารวมการแขงขัน 25 ทีม 25 อําเภอ)
- ชนะเลิศ ทีมโรงเรียนสหธาตุสามัคคี อ.เขื่องใน (1.01.26 นาที) เปนตัวแทนจังหวัดเพื่อเขา
รวมการแขงขันระดับเขตตอไป
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมโรงเรียนศิษยเกาวังหลังพัฒนา ก.อําเภอ น้ําขุน (1.01.94 นาที)
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- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนบานคํามณี อ.โพธิ์ไทร (1.03.49 นาที)
นายแพทยวุฒไิ กร มุง หมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1. ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 29 มิย. 2547 ในสวนที่เกีย่ วของคือ
1.1 ขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดอุบลราชธานี
- นายพิธาน พื้นทอง ผอก.สนง.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
- นายพิศทุ ธิ์ วีระจิต ผอก.สนง.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
- นายวัชรพงษ สุขรักษา ผอก.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
1.2 ขาราชการยายไปดํารงตําแหนงใหมนอกพืน้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี
- นายวิเศษ ภูมิวิชัย ผอก.สนง. เขตพื้นที่การศึกษาอํานาจเจริญ
1.3 มาตรการการประหยัดพลังงาน
- สงเสริมใหรถยนตทางราชการ,รัฐวิสาหกิจใชเชื้อเพลิงแกสโซฮอล
- ใหรถยนตทางราชการตรวจสภาพตามกําหนด, ขับดวยความเร็วไมเกิน 90กม./ ชม.
การสงหนังสือทางราชการและรัฐวิสาหกิจใหใชบริการไปรษณียและโทรสาร
หลีกเลี่ยงการใชรถยนต
- ใหมีการเปด-ปด เครื่องปรับอากาศเปนเวลา 10.00 –16.00 น. และใหปรับอุณหภูมิ
เปน 25-26 องศาเซลเซียส พรอมทัง้ ใหหัวหนาสวนราชการอนุญาติใหมีการทํางานนอกเวลาราชการได
ตามความจําเปน
- ใหมีการเปดไฟฟาในสํานักงานเฉพาะดวงที่จาํ เปน
- ใหหลีกเลี่ยงการใชลิฟทกรณีขึ้นลงชัน้ เดียว หรือใหหยุดชั้นเวนชัน้
- ใหปดไฟสงปายและสงอาคาร ยกเวนหนวยงานที่ใหบริการสาธารณะตลอด 24
ชั่วโมง ขอความรวมมือใหผปู ระกอบธุรกิจปายโฆษณาในการปดไฟปาย หลังเวลา 22.00 น.
- ใหทุกหนวยงานกําหนดเปาหมายการลดคาใชจายหมวดสาธารณูปโภค และคาใช
สอยลงรอยละ 10 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ 2547
1.4 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 38 แหง พรฏ.วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนเรื่องเกีย่ วกับกรณีที่ศนู ยบริการประชาชนไดรับการรองเรียน จะตอง
แจงใหผูรองเรียนทราบไวขั้นหนึง่ กอนวา ไดสงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการแลว ผล
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เปนประการใดจะแจงใหผูรอ งเรียนทราบตอไป รายละเอียดจะมีหนังสือจากทางจังหวัดแจงใหทราบอีก
ครั้ง
1.5ขอความเห็นชอบการยกฐานะกิง่ อําเภอเปนอําเภอ ซึ่งมติของทางจังหวัดไดเห็นชอบ เหลือ
เพียงนําเขาการประชุม ครม. พิจารณาตอไป
1.6 รายงานการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัด สิ้นสุด ณ วันที่ 23 มิย. 2547 (งบลงทุนที่ตอง
เบิกจายที่คลังจังหวัด) สสจ.อุบลราชธานีไดเบิกจายไปแลวคิดเปนรอยละ 96.99
1.7 ผลการดําเนินงานโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีทกี่ ําหนดใหขาราชการ พนักงานและลูกจางของรัฐไดเขารวมปฏิบัติธรรม ของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ไดออกกําหนดการจัดในแตละอําเภอ รายละเอียดจะมีหนังสือแจง
ใหทราบอีกครั้ง
1.8 การจดทะเบียนแรงงานตางดาว (ตั้งแตวันที่ 1-31 กค. 2547) ในสวนทีเ่ กี่ยวของกับงาน
ทางดานสาธารณสุขคือ การตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ สวนดานคาใชจา ยยังไมไดรับแจง
รายละเอียด ขอใหติดตามรายละเอียดจากทางจังหวัดตอไป
1.9 โครงการผูวาพบประชาชน ซึง่ มีการดําเนินงานทุกวันพุธ เวน พุธ ในชวงบาย หากไปที่
พื้นที่ใดขอใหผอก.รพช. และสสอ. ไดออกดําเนินงานรวมดวยเพื่อแกไขปญหาและรับทราบเรื่อง
รองเรียนของประชาชน
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกําหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยมาตรฐานสถานที่
การบริการผูใหบริการหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานสําหรับ
สถานที่เพื่อสุขภาพเพื่อเสริมสวยตาม พรบ. สถานบริการ พ.ศ. 2519 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546
การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการดานบริการนวด หรือ สปา ซึง่ ใหทกุ อําเภอดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย
3. วันที่ 26 กค. – 1 สค. 2547 จะมีการประชุมหลายเรื่องดวยกันไดแก การประชุม สป. สัญจร การ
ประชุมมหกรรม PCU มหกรรมอาหารปลอดภัย และมหกรรมออกกําลังกายระดับเขต ในวันที่ 29 กค.
2547 ขอเชิญทุกทานรวมตอนรับคณะและ ศึกษาดูงาน(การบริหารจัดการและการพัฒนา รวมไปถึง
การมีสวนรวมของชุมชน)โดยเฉพาะเจาหนาที่จาก PCU
4. ขอใหทุกหนวยงานมีการพัฒนา PSO หลังจากไดศึกษาดูงานจากจังหวัดนครราชสีมา
5. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี ขอเชิญรวมทอดผาปาสามัคคีในวันสถาปนา
วิทยาเขตอุบลราชธานีและงานรําลึก 100 ปของสมเด็จพระพุทธาจารย สมทบทุนกอสรางอาคารเรียน
วิทยาเขตอุบลราชธานีดงบังไฟ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 1 มิถุนายน 2547
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่อบ 0027.001.02 / ว.4826 ลงวันที่
18 มิถุนายน 2547 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 5 / 2547 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 และ Up
load ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทปี่ ระชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
4.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
หลักสูตรเวชกิจเปนหลักสูตรที่กําลังตองการมาก ปญหาทีพ่ บตอนนี้คือ รพศ.และรพ.วารินฯ
สงนักศึกษามาเรียนเกินโควตาที่กาํ หนด
งบประมาณที่จะสนับสนุนยังไมไดแจงมาชัดเจนจึงขอให
หนวยงานตนสังกัดประสาน มายังทาวิทยาลัยดวนดวย สวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรตอเนื่องขอเนน
ย้ําวาไมมหี ลักสูตร On Top เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางไมมีมาในสวนนี้ หากมี
โควตาเพิม่ พิเศษหนวยงานตนสังกัดจะตองสนับสนุนงบประมาณมาดวย และคุณสมบัติของผูที่เขารับ
การศึกษาจะตองตรงตามเกณฑของทางวิทยาลัยและประกาศในนามของจังหวัด
มติ ในปงบประมาณตอไป ขอใหสนับสนุนบุคลากรในพืน้ ทีเ่ ขารับการศึกษาทางสาธารณสุข เพื่อให
สามารถปฏิบตั ิงานไดโดยมีการโยกยายสับเปลี่ยนนอยที่สุด (อบต.อาจเปนผูสนับสนุนการศึกษา)
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน(EMS)ในอนาคตจะตองเปนองคกรอิสระไมขึ้นตรงกับใคร จึง
ขอใหพื้นที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาดวย
ในปงบประมาณ 2548 ขอใหแตละอําเภอตั้งงบประมาณสําหรับการตรวจวิเคราะหผลการ
ตรวจหาสารเสพติดที่จะตองมีการบูรณาการลแะปฏิบัติงานรวมกับหวยงานอืน่ ๆ เชน ตํารวจ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 7
ตามที่ศนู ยฯไดรับรับหมอบหมายใหสนับสนุนพื้นที่ในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพใหได
ระดับ SDT2 ซึ่งไดดําเนินการไปแลวสวนหนึ่ง และจะมีการดําเนินงานตอเนื่องในชวงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนสิงหาคม 2547 นี้
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย / โครงการสําคัญป
2547
5.1 การสรางหลักประกันสุขภาพ
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ 100%
2 การพัฒนามาตรฐานบริการ
2.1 รพ.ผานเกณฑ HA 100%
2.2 สนง.สสจ.,สนง.สสอ.ผานเกณฑ PSO 100%
2.3 PCUผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน
100%
3 ความพึงพอใจ
3.1 ผูรับบริการผูปวยนอก มีความพึงพอใจในบริการ
อยางนอย 80%
3.2 ผูรับบริการผูปวยใน มีความพึงพอใจในบริการ
อยางนอย 80%
3.3 เจาหนาทีผ่ ูใหบริการ มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการอยางนอย 80%
4 เรื่องรองเรียน
4.1 เรื่องรองเรียนทั่วไปไดรับการดําเนินการแกไข80%
4.2 เรื่องรองเรียนตามมาตรา 41 ไดรับการดําเนินการ
แกไข 100%
5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน
5.1 จํานวนวันที่โอนเงินตามเกณฑการจัดสรรจาก
จังหวัด ไปยังหนวยบริการ (เกณฑไมเกิน 15 วัน)
5.2 คาเฉลี่ย I/E ของจังหวัด
5.3 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E >= 1
5.4 รอยละของหนวยบริการที่มี I/E < 1
5.5 หนวยบริการ ที่ออกรายงานการเงิน โดยใชระบบ
บัญชี เกณฑคงคาง ครอบคลุม 100%

มิย. 47

พค. 47

เมย. 47
95.93%

12.5%
กําลังดําเนินการ

มีค. 47
95.17%
(1,395,494 คน)

5.26%

กําลังดําเนินการ

สํารวจ มิย. 47
สํารวจ มิย. 47
สํารวจ มิย. 47
100%

100%

100%

100%

15 วัน

15 วัน

0.74
10%(2แหง)
90%
100%
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ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
พค. 47 เมย. 47
มีค. 47
บุคลากรไดรับการอบรมตามเกณฑ กพร. อยางนอย
6
80%
7 การกระจายกําลังคน
7.1 จํานวนหนวยบริการที่ขาดแคลนแพทย/ทันต
แพทย /เภสัชกร/พยาบาล
7.2 จํานวนหนวยบริการที่ขาดแคลน ไดรับการ
ชวยเหลือ
5.2 เรงรัดแกไขปญหาไขเลือดออก
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
พค. 47
เมย. 47
มีค. 47
1 การลดอัตราปวย
1.1 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก ต่ํากวา base line 16.12
10.10
3.35(60ราย) 0.89(16ราย)
(อัตราปวยต่ําสุดของ 5 ป ยอนหลัง 41-45)
(289ราย) (181ราย)
1.2 จํานวนอําเภอที่สามารถควบคุมโรคไดภายใน 24
100%
100%
100%
100%
ชม. ไมมี Secondary infection 80%
2 การปองกันการแพรระบาด
2.1 คา HI < 10 ไมต่ํากวา 80%
69.25% 69.89% 69.00%
69.35%
2.2 คา CI = 0 ไมต่ํากวา 80%
- วัด
71.295% 70.86% 67.70%
67.70%
- โรงเรียน
80.79% 78.95% 72.66%
72.66%
- สถานบริการสาธารณสุข
99.41%
100%
100%
100%
2.3 ผูปวยรายแรกของชุมชน ไดรับการสอบสวนและ
100%
100%
100%
100%
ควบคุมโรค 80%
2.4 อําเภอผานเกณฑประเมินความพรอม 80%
3 การควบคุมการระบาด
3.1 มี War Room และทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
100%
100%
100%
100%
5.3 การควบคุม ปองกัน และพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็ง
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
พค. 47
เมย. 47
มีค. 47
1 การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเตานม
1.1 จนท.สอ.สตรีไดรับการอบรมการเปนวิทยากร สอน
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับประชาชน 80%
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ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1.2 จนท.สอ.สตรี ตรวจเตานมตนเองถูกตอง 80%
1.3 อาสาสมัครสตรี แกนนําสตรี แกนนํากลุมแมบาน
ไดรับการอบรม การถายทอดวิธีการตรวจเตานมดวย
ตนเองใหกับประชาชน 80%
1.4 อาสาสมัครสตรี แกนนําสตรี แกนนํากลุมแมบาน
ตรวจเตานมตนเองไดถูกตอง 80%
1.5 สตรีอายุ 35 ปขึ้นไป ตรวจเตานมดวยตนเอง เปน
ประจําทุกเดือน 40%
1.6 สตรีที่ตรวจเตานมตนเองเปนประจํา ตรวจเตานม
ดวยตนเองอยางถูกตอง เปนประจําทุกเดือน 40%
1.7 รอยละสตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป ที่ตรวจเตานมตนเอง
พบความผิดปกติ
1.8 สตรีอายุ 35 ป ขึ้นไป ทีต่ รวจเตานมตนเอง พบ
ความผิดปกติ ไดรับการสงตอเพื่อการวินิจฉัย 90%
1.9 รอยละของสตรีที่ไดรับการสงตอ ตรวจพบวาเปน
มะเร็งเตานม
1.10 รพศ. มีคลินิคตรวจเตานมโดยศัลยแพทย 100%
2 การเฝาระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งปากมดลูก
2.1 สอ.,รพช.ที่มี จนท.ที่ไดรับการอบรม ทักษะการทํา
Pap Smear จาก รพศ.80%
2.2 สตรีอายุ 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 ป ไดรับการ
ตรวจ Pap Smear 40%
2.3 ผูตรวจพบเซลลผิดปกติ ไดรับการวินิจฉัยโรคโดย
สูติ นรีแพทย 80%
2.4 ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ไดรับการสงตอเพื่อการ
รักษาตามมาตรฐาน 80%
2.5 ผูปวยมะเร็งปากมดลูก ไดรับการติดตามดูแลรักษา
80%

มิย. 47

พค. 47

เมย. 47

39.32%
0.05%
(115ราย)
100%
100%
100%

32.19%
100%
100%

มีค. 47

11
5.4 การควบคุมโรคเอดส
สถานการณโรคเอดสจังหวัด:ยอดผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการสะสมจาก ป 2531–20 กพ.47
ดังนี้
- ผูปวยโรคเอดส
จํานวน 3,495 ราย
เสียชีวิต 552 ราย
- ผูติดเชื้อมีอาการ
จํานวน 1,088 ราย
เสียชีวิต 78 ราย
- ผูปวยรายใหม ป 2547
จํานวน 29 ราย
- ผูปวยรายใหม เดือน ม.ค.47
จํานวน 2 ราย
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
ตรวจคัดกรองวัณโรคในผูติดเชื้อ HIV /ผูปวยโรคเอดส
1
100%
หญิงคลอดและฝากครรภ ทีต่ ิดเชื้อ HIV ไดรับยาตาน
2
ไวรัส 100%
3 จํานวนเด็กติดเชื้อ HIVที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV
25
4 สามีที่เชื้อ HIV ไดรับการดูแลตอเนื่อง 100%

หญิงหลังคลอด สามี ลูก ที่ตดิ เชื้อ HIV ไดรับการดูแล
ตอเนื่อง 100%
6 ขยายโอกาสการดูแลและรักษาผูปวยเอดส ดวยยาตาน
ไวรัสเอดส (ARV)
- เปาหมาย 40,000 ราย
- ผูปวยกินยาปจจุบัน (ราย)
- ผูปวยกินยาสะสม (ราย)
- ผูปวยรายใหม เดือนเมษายน 2547
- ผูปวยออกจากโครงการ เดือนเมษายน 2547
5.5 งานยาเสพติด
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
1 การลดปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจากการดื่มสุราและการสูบบุหรี่
1.1 จํานวนคลินิคใหคําปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่และสุรา
1.2 รานคาที่จาํ หนายสุรา เขารวมโครงการ "ไมขาย
สุราแกเด็กต่าํ กวา 18 ป" 100%

พค. 47

เมย. 47

มีค. 47

100%
84.40%
(65ราย)
100%
(51ราย)

100%
(23ราย)
100%
(151ราย)

801
813
900
70
21

801
678
735

5

พค. 47

เมย. 47

มีค. 47

12
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1.3 สถานที่สาธารณะ 5 ประเภท จัดเขตปลอดบุหรี่ได
ถูกตอง 100%

มิย. 47

- สถานบริการสาธารณสุข
- โรงเรียน
- สถานที่ราชการ
- รานอาหารที่ติดแอร
- ศูนยการคา
2 การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
2.1 ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขารับการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพ มากกวา 95%
2.2 ผูเขารับการบําบัดฯ ไดรบั การบําบัดครบกําหนด
มากกวา 80%
2.3 ผูเขารับการบําบัดที่ครบกําหนด ไดรบั การติดตาม
4 ครั้งใน 1 ป มากกวา 80%
2.4 ผูเขารับการบําบัดครบกําหนด ไดรับการติดตาม 4
ครั้งตอป ไมกลับไปเสพ/ติดซ้ํา มากกวา 70%
2.5 สถานบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพที่ไดรับการ
ประเมิน ผานการรับรองคุณภาพตามขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน มากกวา 50%
2.6 มีการบันทึกขอมูลรายบุคคล ในระบบฐานขอมูล
บสต. ครบถวน 100%
3 การปลุกพลังแผนดินและการปองกัน
3.1 วัยรุน (10 - 24 ป) เปนสมาชิก To Be No.1 อยาง
นอยรอยละ 50

พค. 47
เมย. 47
19.64%
(390แหง)
21.13%
(116แหง)
11.98%
(142แหง)
51.30%
(118แหง)
46.67%
(7แหง)
100%(7แหง)

มีค. 47
54แหง
3แหง

100%
(126ราย)
24.60%
(31ราย)

100%
100%
100%
(126ราย) (9,792ราย) (9,792ราย)
98.45%
100%
100%
(126ราย) (9,792ราย) (9,792ราย)
79.77%(7,8
9,795ราย
7,811ราย
11ราย)
99.62%(7,7
9,790ราย
81ราย)
50%
(10แหง)

50%
(10แหง)

50%
(10แหง)

1 แหง
อ.มวงฯ

100%

100%

100%

100%

255,742คน 253,867คน

42.46%(226
,249คน)

13
ที่

ที่
1
2
3
ที่
1
2
3
4

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ

มิย. 47

3.2 50%ของโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมและมีกิจกรรม

100%

3.3 50%ของชุมชนมีการจัดตั้งชมรมและมีกิจกรรม

100%

พค. 47

เมย. 47
92.08%(1,2
100%
12แหง)
9.90%
100%
(268แหง)
46.79% 46.79%
(51แหง) (51แหง)

3.4 50%ของสถานประกอบการมีการจัดตั้งชมรมและ 46.79%
มีกิจกรรม
(51แหง)
3.5 สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ไดรับการรักษา
100%
100%
100%
มากกวา 80%
3.6 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันทาง
100%
100%
100%
จิตใหเยาวชน 80%
3.7 สถานประกอบการ มีระบบการดูแลชวยเหลือ50% 45.87%
100%
100%
3.8 โรงเรียนมัธยม มีระบบการดูแลชวยเหลือ 90%
100%
100%
100%
3.9 โรงพยาบาลชุมชน มีระบบการดูแลชวยเหลือ 50% 100%
100%
46.79%
5.6 การออกกําลังกาย
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
พค. 47
เมย. 47
ประชาชนอายุ6ปขึ้นไปออกกําลังกาย ไมนอยกวา 70.00%(1,152 90.39%(1,467 90.04%(1,462
50%
,847คน)
,659คน)
,023คน)
72.57%(3,4 72.32%(3,4 71.81%(3,4
จํานวนชมรมออกกําลังกาย
89แหง)
77แหง)
71แหง)
จํานวนสถานที่ที่จัดใหมีการออกกําลังกาย
3,064แหง 3,064แหง 3,042แหง
5.7 อาหารปลอดภัย
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
พค. 47
เมย. 47
30.00%
ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดนาซื้อ
ระดับพื้นฐาน 100%
(9แหง)
อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดี
13.33%
1 ตลาด: 1 อําเภอ
(4อําเภอ)
อําเภอมีตลาดสดประเภท 1 ผานเกณฑระดับดีมาก
0
รานอาหารไดมาตรฐาน Clean Food Good Tests ไม
25.20%
ต่ํากวา 30%

มีค. 47

100%
100%
100%

มีค. 47

มีค. 47
30.00%
(9แหง)
3.33%
(1แหง)
15.60%

14
ที่
5
6
7
8

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
แผงลอยจําหนายอาหารไดมาตรฐาน Clean Food
Good Tests ไมต่ํากวา 30%
รานอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมตา่ํ กวา 45%
แผงลอยจําหนายอาหาร ไดมาตรฐานทองถิ่น ไมต่ํา
กวา 45%
อาหารสด ปราศจากสารปนเปอน 6 ชนิด 100%

มิย. 47

100%
(47ตย.)
95%

- สารเรงเนือ้ แดง
- สารกันรา

(33จาก644ตย.)

88.60%

- สารฟอกขาว

(73จาก638ตย.)

98.20%

- บอแรกซ

(30จาก1,635ตย.)

96.80%

- ฟอรมาลิน

(13จาก402ตย.)

94.60%(106

- ยาฆาแมลง

จาก1,973ตย.)

เมย. 47

มีค. 47

12.63%

24.30%

30.72%

16.20%

17.65%

24.30%

100%
94.42%
87.30%
98.01%
96.30%
99.37%

100%

100%

(143แหง)

(143แหง)

มิย. 47

พค. 47

เมย. 47

มีค. 47

100%
(19แหง)
100%
(359แหง)
100%
(359แหง)

100%
(19แหง)
100%
(359แหง)
100%
(359แหง)

100%

100%

100%

100%

2.73

2.73

9 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภทผานเกณฑ GMP
5.8 การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
1 การสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต
1.1 จํานวน รพช.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัดกรองผู
มีความคิดฆาตัวตาย
1.2 จํานวน PCU ,สอ.ที่สงบุคลากรเขาอบรมการคัด
กรองผูมีความคิดฆาตัวตาย
1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ มีการพัฒนาการ
เฝาระวัง การปองกันปญหาฆาตัวตาย 100%
1.4 อัตราการทํารานตัวเอง(ฆาตัวตายสําเร็จ)ตอแสน
ประชากร

พค. 47

15
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
พค. 47
เมย. 47
1.5 จํานวนสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการคัด 100%
100%
100%
กรองบุคคลออทิสติก
(359แหง) (359แหง) (359แหง)
1.6 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติก (รายใหม
1,173คน
0
ในเดือน)
1.7 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด
2คน
0
1.8 จํานวนเด็กกลุมเสี่ยงตอภาวะออทิสติกทั้งหมด
2คน
0
ไดรับการดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต
2 การสงเสริมความฉลาดดานปญญาและอารมณ (IQ & EQ)
2.1 ศูนยเด็กเล็ก ผานเกณฑการประเมินศูนยเด็กเล็ก
0.70%
นาอยู อบต.ละ 1 แหง
2.2 โรงเรียนผานเกณฑการประเมินกระบวนการ
66.24%
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไมนอ ยกวา 80%
(785แหง)
2.3 หญิงตัง้ ครรภไดรับการดูแลกอนคลอด 4 ครั้ง
100%
99.80%
คุณภาพ 95%
2.4 หญิงตัง้ ครรภอายุครรภไมเกิน 16 wksไดรับการคัด
73.80%
กรองธาลัสซีเมีย 80%
2.5 ทารกแรกเกิด มีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม
92.10% 91.49%
มากกวา 93%
2.6 เด็ก 0 - 5 ป ที่มพี ัฒนาการลาชา ไดรับการกระตุน
สํารวจ มิย.47
พัฒนาการ 100%
2.7 เด็ก 0 - 5 ป เติบโตตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอย
84.91%
กวา 93%
2.8 อัตราการขาดออกซิเจนทารกแรกเกิด ไมเกิน 30
19.23
39.91
ตอ 1,000 เกิดมีชีพ
5.9 การพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
ที่
เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
พค. 47 เมย. 47
ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในการบริการดาน
1 การแพทยแผนไทย ในสถานบริการสุขภาพ อยางนอย
กําลังเก็บขอมูล
80%

มีค. 47
100%
0
0
0

มีค. 47

16
ที่

เครื่องชี้วัดความสําเร็จ
มิย. 47
พค. 47 เมย. 47
มีค. 47
สถานบริการสุขภาพ มีการใหบริการดานการแพทย
26.22% 26.22%
2
13.95% 13.95%
(19รพ.,67สอ) (19รพ.,67สอ)
แผนไทยที่ไดมาตรฐาน อยางนอย 20%
มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพศ. อยางนอย
3
0.09%
0.09%
0.09%
1% ของมูลคาการใชยา
มีการใชยาและผลิตภัณฑสมุนไพรใน รพช. อยางนอย
4
0.23%
0.23%
0.36%
0.31%
3% ของมูลคาการใชยา
โรงพยาบาลชุมชน ใหบริการแพทยแผนไทยระดับ 2
87.47% 87.47% 94.74% 89.74%
5
อยางนอย 50%
(17แหง) (17แหง) (18แหง) (17แหง)
6 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน รพช.
910
910
1}039
21.68% 21.68% 21.68% 21.68%
7 สถานีอนามัยใหบริการแพทยแผนไทย อยางนอย 25%
(67แหง) (67แหง) (67แหง) (67แหง)
8 จํานวนครั้งของการใหบริการแพทยแผนไทยใน สอ.
442
306
501
สถานบริการ มีฐานขอมูลทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น
9
กําลังดําเนินการ
ดานการแพทยแผนไทย 8 ประเภท ครอบคลุม 100%
ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ไดมาตรฐาน
10
18.92% 19.13% 19.13%
อยางนอย 70%
ผลิตภัณฑสุขภาพที่เขาโครงการของ อย. ถูกตองตาม
11
83.51% 83.33% 83.33%
กฎหมาย อยางนอย 70%
ยาและผลิตภัณฑสมุนไพรทีผ่ ลิตจาก รพ.ของรัฐ สง
12
0
0
0
ตรวจไดมาตรฐาน อยางนอย 50%
มติที่ประชุม ขอใหแตละอําเภอเรงดําเนินงานและสนับสนุนงาน ดาน Clean Food Good Taste
ตลาดสดนาซือ้ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และการแพทยแผนไทย ซึ่งผลการดําเนินงานยังต่ํากวา
เปาหมายที่กาํ หนดไว
ในชวงที่ นพ.ชัยพร พรหมสิงห ลาศึกษาตอ มอบทันตแพทยหญิงน้ําเพชร ตั้งยิง่ ยง ชวยดูแลโซน 4

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ
การประกวดอําเภอดีเดนของ Healthy Thailand ป 2547 ภายใตโครงการทางเลือกใหม
เมืองไทยสุขภาพดี 2547 โดยเนนการมีสว นรวมในการพัฒนา วิธกี ารปฏิบัติ การปรับระบบของการ
พัฒนา กลไกการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคใหไดมาตรฐาน โดยจะมีการประกวดทั้งใน
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ระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับประเทศ โดยยืดเขตเดิม คือเขต 7 ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแตวันที่ 4-11 กค.
2547 ในการนี้ไดคัดเลือกอําเภอดีเดนเปนตัวแทนคือ อ.พิบูลมังสาหาร จึงใครของใหมีการเตรียมความ
พรอมในการประกวดดวย
Healthy Thailand จะใชภาษาไทยวาอยางไร ระหวาง “เมืองไทยสุขภาพดี” หรือ “ เมืองไทย
แข็งแรง”
มติที่ประชุม ใหรอสอบถามทางผูตรวจราชการกระทรวงฯ และ คณะนิเทศเพื่อการยืนยันอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายประกันสุขภาพ
1. คณะอนุกรรมการติดตาม จาก สปสช. นําโดย นพ.มงคล ณ.สงขลา และคณะ 7 ทาน จะลงพืน้ ที่ใน
จ. อุบลราชธานี ในวันที่ 15 กค. 2547 อ.พิบูลมังสาหาร ,สิรินธร , โขงเจียม วันที่ 16 กค. 2547 อ.ศรี
เมืองใหม , ตระการพืชผล ,มวงสามสิบ และเมือง
2. การจัดสรรเงินงวดที่ 1-3 เดือน ตค. – มีค. 47 (เพิ่มเติม) ตามขอมูลที่ตรวจสอบและรับได และหัก
หนีก้ รณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและคาใชจายสูง ป 2545-2546 ที่สว นกลางจายแทนตนสังกัด
2.1 เดือน ตค 46 – มค.47 จัดสรรตามสัดสวนตอบัตรหลังจากหักเงินเดือนระดับประเทศแลว
หักลบดวยคาวัคซีน 0.61 บาท/บัตร/เดือน รวม PP Non- UC บัตรละ 12.73 บาท/บัตร/เดือน
2.2 เดือน กพ. - มีค. 47 จัดสรรตามผลการศึกษาวิจยั ของดร. โอฬาร ไชยประวัติและคณะ
โดยจัดสรรให รพศ. 300 บาท/คน/ป รพท. 410 บาท/คน/ป รพช. 490 บาท/คน/ป ( รวม PP Non –UC)
- เงินที่ไดรับทัง้ หมด ( ตค. 46- มีค. 47 ) จํานวน 311,262,767.49 บาท
- จัดสรรใหแลวลวงหนา จํานวน 300,156,544.88 บาท
- คงเหลือ ( 1-2 ) จํานวน 11,106,222.61 บาท
- หนีก้ รณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและคาใชจายสูง ป 45-46 ที่สวนกลางจายแทนตนสังกัด
จํานวน 37,496,422.30 บาท
- หักหนี้ไปแลว 2 ครั้ง ในป 45 – 46 จํานวน 13,724,315 บาท
- คงเหลือหนี้ ( 4-5 ) จํานวน 23,772,107.30 บาท
- คงเหลือไดรบั จัดสรรครั้งนี้ ( 3-6 ) จํานวน - 12,665,884.69 บาท
- สรุปยังคงมีหนี้คางที่สวนกลางจายแทนตนสังกัด ( 7 ) จํานวน 12,665,884.69 บาท
และสวนกลางสงเอกสารใหตนสังกัดจายเอง ( สงให สสจ. ) จํานวนประมาณ 19 ลานบาท
รวมยังมีหนี้คา งป 45 – 46 จํานวนประมาณ 31,665,885 บาท
3. การจัดสรรเงินลวงหนางวดที่ 5-6 เดือน มิย. – กย. 47 60% โดยใชฐานขอมูลเดือน พย.46 จํานวน
123,333,359.89 บาท
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3.1 จัดสรรให PCU เปนคา Fixed cost เดือน มิย. – กย. 47 จํานวน 10,935,200 บาท
3.2 จัดสรรให PCU เปนคา OT เดือน มิย. – กย. 47 จํานวน 5,008,500 บาท
3.3 จัดสรรให PCU เปนคาเยี่ยมบานและปฏิบัติงานในชุมชน เดือน มิย.– กย. 47 จํานวน
4,877,880 บาท
3.4 จัดสรรให รพ. เปนงบรักษา จํานวน 79,620,737.89 บาท
3.5 จัดสรรให รพ. เปนงบคายาและเวชภัณฑงาน PP จํานวน 4,330,738.01 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น จํานวน 104,773,055.59 บาท
4. เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของหนวยบริการ ที่ประสบปญหาวิกฤติทางการเงิน จึงไดกนั เงิน
ผูปวยในไวจํานวน 20 ลานบาท ไวใหยืม โดยโรงพยาบาลที่ตองการยืม ใหสงชอมูลและแผนปรับ
สถานการณ ใหฝายประกันฯภายในวันที่ 30 มิย. 47 และมานําเสนอคณะกรรมการบริหารงบ UC ใน
วันที่ 2 กค. 47 เวลา 9.00 น. เปนตนไป
5.
การเก็บขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของผูใหบริการ
ในหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รพศ. , รพช. , PCU ทุกแหง
6. กระทรวงขอทราบขอมูลรายงานทางการเงินของทางโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล ภายในวันที่ 5 กค.
2547
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. การคัดเลือกพื้นที่อาํ เภอดีเดน เมืองไทยสุขภาพดี ป 2547
ตามที่ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร รวมกับชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย ไดจัด
กิจกรรม การคัดเลือกพื้นทีอ่ ําเภอดีเดน เมืองไทยสุขภาพดี ป 2547 ตามโครงการ “ทางเลือกใหม :
เมืองไทยสุขภาพดี (Healthy Thailand) ป 2547” โดยกระทรวงฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฯ
ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ซึง่ คณะกรรมการฯ ระดับเขต จะมาคัดเลือกพื้นที่อาํ เภอดีเดน
เมืองไทยสุขภาพดี ป 2547 จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 กค. 2547 ที่อําเภอพิบูลมังสาหาร และ
จังหวัดจะลงเตรียมพื้นที่ ในวันที่ 2 กค. 2547 และลงเตรียม PCU อางศิลา เพือ่ เตรียมรับการนิเทศ
วันที่ 7-9 กค. 2547 จากผูตรวจราชการฯ เขต 14
2. กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2547 ระหวางวันที่ 7 - 9 กค. 2547 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
ฝายควบคุมโรค
1. งานโรคติดตอ
1.1. งานควบคุมโรคไขเลือดออก
- รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
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- สรุปผลการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้าํ ยุงลาย ประจําเดือนมิถุนายน ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th
1.2. งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
องคการอนามัยโลกขอตรวจสอบผลงานเพือ่ เตรียมรับรองผลการ กวาดลางโปลิโอของประเทศ
ไทย ซึ่งเปนประเทศสุดทายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในระหวางวันที่ 19-24 สค. 2547 โดยจังหวัด
อุบลราชธานี และศรีษะเกษ ถูกสุมเปนตัวแทนเขต 14 จังหวัดอุบลฯ สุมลงที่ อ. ตระการพืชผล ,กุด
ขาวปุน , พิบูลมังสาหารและเดชอุดม โดยจะสํารวจขอมูลจริงในพื้นที่ และสถานบริการทุกระดับ ทัง้ นี้
กระทรวงสาธารณสุขขอใหแจงเจาหนาทีท่ ุกระดับจัดเตรียมเอกสาร ขอมูลเพื่อรอรับการตรวจสอบ ซึ่ง
รายละเอียดตางๆ งานโรคติดตอจะนัดอําเภอที่ไดรับการสุมประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินตอไป
1.3. งานระบาดวิทยา
สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนมิถุนายน
ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
1.4 การดําเนินงานตาม พรบ. คุมครองผูไมสูบบุหรี่ ขอใหทุกหนวยงานไดศึกษารายละเอียดให
แนชัดเนื่องจากยังพบปญหาวารานคายังขาดความเขาใจในการดําเนินงาน และยังมีการดําเนินงานไม
ครอบคลุม
2. งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค
รายงานสถานการณ AIDS เดือนมิถนุ ายน 47 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
ฝายอนามัย
1. ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ไดดําเนินงานโครงการ “เมืองนาอยู คูคุณธรรม” ในพืน้ ทีเ่ ทศบาลทุก
ระดับ ทุกแหง( 23 แหง) มาไดระยะหนึ่งรายละเอียดทราบแลวนัน้ บัดนี้ กรมอนามัย จะไดออก
ประเมินผลการดําเนินงาน เมืองนาอยู เฉพาะดานสุขภาพ ในพื้นที่เทศบาล ดังกลาว สนง.สสจ.อบ.
โดยฝายอนามัย จึงขอให สนง.สสอ. / สสก. ทุกแหงได สรุปผลการดําเนินงาน โดยใหรายงานกิจกรรม
ดานสุขภาพ(Healthy Setting ไดแก ศูนยเด็กเล็กนาอยู, สวนสาธารณะนารืน่ รมย,ตลาดสดนาซื้อ,
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ,บานนาอยู คูครอบครัวไทย,สุขานาใช ถูกใจไทยเทศ) ที่เปนกิจกรรมที่เดนในเทศบาลที่รับผิดชอบประกอบดวย
- ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการรวมกับเทศบาล
- เปาหมาย
- กระบวนการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ
- ผลความกาวหนา หรือผลสัมฤทธิโ์ ครงการ
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- ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะ ใหรายงานใหจงั หวัดทราบภายในวันที่ 2 กรกฎาคม
2547 เพื่อเปนขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอคณะเจาหนาทีก่ รมอนามัยในวันที่ 5 กรกฎาคม
2547 ตอไป
2. กรมอนามัย ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี จะไดสุมออกประเมินผลการดําเนินงานเมืองนาอยูดาน
สุขภาพในพืน้ ที่เทศบาล จํานวน 4 แหง จาก 23 แหง ในระหวางเดือน กรกฎาคม 2547 ในการนี้ขอให
สนง.สสอ./สสก.ทุกแหง ไดจัดเตรียมขอมูลที่เกีย่ วของในการดําเนินงานดังกลาว
เพื่อรับการ
ประเมินดวย
3. ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย ไดคัดเลือก ศูนยเด็กเล็กตนแบบระดับจังหวัด โดยพิจารณาศูนยเด็กเล็ก
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในชวงตนเดือน มิถุนายน 2547 จังหวัดอุบลราชธานีขอแจงผล
การคัดเลือก ดังนี้ ศูนยเด็กเล็กตนแบบระดับจังหวัด คือ ศูนยเด็กเล็กบานดามพรา อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี ศูนยเด็กเล็กที่อําเภอสงเขาคัดเลือก กรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดในสวนของ สนง.
สสจ.อบ. ไดถายภาพและแสดงไวใน หองภาพ ใน www.ubo.phoubon.in.th ขอความกรุณาให จนท.
ที่รับผิดชอบไดพิจารณาปรับปรุง พัฒนาใหเปนศูนยเด็กเล็กตนแบบระดับอําเภอตอไป โดยใช เกณฑ
มาตรฐานศูนยเด็กเล็ก กรมอนามัย ในการนี้ สนง.สสจ.อบ.ได แสดงแนวทางการดําเนินงาน และ
เกณฑประเมินไว ใน รับ/สงขอมูล….สาธารณะ เปน File ppt www.ubo.phoubon.in.th
4. ตามที่ สสจ.อบ.ให สนง.สสอ/สสก. ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานศูนยเด็กเล็กทุกแหง ในการนี้
ขอใหอําเภอไดคัดเลือก ศูนยเด็กเล็กนาอยูระดับตําบล 1 แหง/ตําบล ทุกตําบล(เกณฑเมืองไทย
แข็งแรง ตองมี ศูนยเด็กเล็กนาอยู 1 แหง/ตําบล) จังหวัดจะไดจัดประชุมสัมมนาเพื่อประเมินผล
ความกาวหนาการดําเนินการศูนยเด็กเล็กดังกลาว ครั้งที่ 1 สําหรับ ผูบริหารศูนยและ จนท.ดูแลเด็ก
กําหนดการสัมมนาจะแจงใหทราบตอไป
5. ดวยมีหนังสือสั่งการจาก สนง.สสจ.อบ. หลายฉบับทีใ่ ห อําเภอรายงานผลการดําเนินงานโครงการที่
อยูภายใตกรอบ Healthy Setting แตปรากฎวา มีบางอําเภอทีย่ ังไมไดรายงานผลการดําเนินงาน
ดังกลาวภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด จึงขอแจงให อําเภอไดพิจารณาดําเนินการจัดสงขอมูลในสวนที่
เหลือภายในเดือนกรกฎาคม 2547 นี้ดวย สวนอําเภอใดที่สงขอมูลแลวขอขอบคุณที่ใหความรวมมือ
6. วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 เวลา 15.30 – 17.00 น สนง.สสจ. ในเขต 14 จะไดรวมกันจัดงาน
มหกรรมรวมพลังสรางสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3 “ออกกําลังกายทุกชีวิต เศรษฐกิจสดใส” ณ สนาม
ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม การแสดงการออกกําลังกายดีเดนของแตละ
จังหวัด การรวมพลังมวลชนทุกหมูเ หลา จากทุกจังหวัดในเขต 14 ออกกําลังกายพรอมกันเปนเวลา 1
ชั่วโมง โดยมี นางสิริกร มณีรินทร รมช.สาธารณสุข เปนประธานในพิธเี ปดงาน
7. ฝายอนามัยจัดอบรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิค สําหรับแกนนําออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพ
จํานวน 2 รุน
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รุนที่ 1 วันที่ 14 – 16 กค.47 โซน 1 และ 2
รุนที่ 2 วันที่ 16 – 18 สค.47 โซน 3 และ 4
9. วันที่ 6 กค.47 เวลา 08.30 – 16.30 น สนง.สสจ.อบ.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรงานอนามัยแมและ
เด็ก โดยมีเขาอบรมเปนบุคลากรที่รับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพใน รพช. รพท. และสสอ./สสก. ทุก
แหง รวม 80 คน
10. งานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.
วันที่ 18 กค. 2547 เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับหนวยงานในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อเทอดพระเกียรติ ดังนี้
โดยจะเลื่อนมาจัดในวันที่ 16 กค. 2547
1. จัดพิธีทําบุญตักบาตรเพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลฯ ทีบ่ ริเวณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค เวลา 06.00 น..
2. จัดหนวยแพทยเคลื่อนทีอ่ อกปฏิบัติงานที่บา นภูหลน ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม
3. จัดกิจกรรมรณรงค “ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง” ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 144แหง/
15,058คน และขอเชิญทานรวมพิธที ําบุญตักบาตร เวลา 06.00 น และพิธีปลอยขบวนรถหนวยแพทย
เคลื่อนที่ พอ.สว. เวลา 07.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต
1. งานสุขภาพจิต
1.1. การสัมมนาเครือขายเพื่อเปนที่ปรึกษาแนะแนวปญหาสุขภาพวัยรุนและปญหาสารเสพ
ติดในโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดตั้ง “มุมเพื่อนใจวัยรุน” ในสถานศึกษา โดยกลุมผูเขาอบรม
ประกอบดวยบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขใน รพศ./รพช. แหงละ 1 คน
รวม 94 คน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
1.2. การอบรมการใชแบบประเมินและชวยเหลือเด็กทางเชาวปญญา (IQ) ใหกลุม เปาหมาย
บุคลากรสาธารณสุขใน รพช./รพ.เอกชน/PCU เขต รพ.สิทธิประสงค/เทศบาล จํานวน 27 คน และ
บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพืน้ ที่การศึกษาเขตละ 3 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 45 คน ในวันที่
7 – 9 กค. 2547 ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อบ
1.3. การจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางศักยภาพ อสม.ในการใหการปรึกษาในเรื่องสุขภาพจิต
และสุขภาพดานอืน่ ๆ กลุมเปาหมายคือ อสม. / แกนนํา ในหมูบา นที่ดาํ เนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ
ใจภาคประชาชน ป 2546 – 2547 ในพื้นที่อําเภอ เมือง เดชอุดม ตระการพืชผล พิบูลมังสาหาร วาริน
ชําราบ อําเภอละ 10 หมูบา น ๆ ละ 1 คน รวม 50 คน ในวันที่ 14 – 15 กค. 2547 ณ หองประชุม 1
สนง.สสจ.อบ.
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2. งานยาเสพติด
2.1. วันที่ 3 กค. 2547 สนง.สสจ.อบ. สงทีมตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี เขารวมประกวด
การแขงขัน To be number one Teen Aerobics & Dancercise Thailand Championship 2004 ใน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 ทีม โดยทีมที่เขารอบจะแขงขันในระดับประเทศตอไป
2.2. วันที่ 7 – 8 กค. 2547 ประชุมวิชาการงานยาเสพติด ครั้งที่ 5 โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอน
เวชั่น กรุงเทพ ขอเชิญผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการ สนใจรายละเอียดติดตอที่งานสุขภาพจิตและยา
เสพติด
2.3. วันที่ 20 กค. 2547 อบรมพัฒนาเครือขายผูรับผิดชอบงานยาเสพติด หองประชุม 1 สนง.
สสจ.อบ. กลุม เปาหมาย หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงกลาโหม
จํานวน 55 คน
2.4. วันที่ 26 – 27 กค. 2547 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการ
จัดทํารายงานยาเสพติด (บสต. 5 ) ป 2547 ที่จงั หวัดนนทบุรี โดยกลุม เปาหมาย เปนผูแทนจากโซน 1
, 2 , 3 , 4 และ 5 โซนละ 1 – 2 คน สํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี , เรือนจําจังหวัด
อุบลราชธานี , ศตส.จังหวัดอุบลราชธานี และ สนง.สสจ.อบ. รวม 14 คน
ฝายบริหารทัว่ ไป
1. งานประชาสัมพันธ
1.1. ดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข
เพื่อสนับสนุนนโยบายเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) ทางสถานีวทิ ยุประชาสังคม 103.5 MHZ
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในชวงเวลา 08.00-09.00 น. “รายการสายดวน 1669” และชวงเวลา
09.00-10.00 น. “รายการเมืองไทยแข็งแรง(Healthy Thailand)” ซึ่งผูด ําเนินรายการคือเจาหนาที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมกับเจาหนาที่จาก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสําโรง
และสํานักงานสาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก ในการนี้จึงใครขอเชิญชวนทุกทานที่สนในจะรวม
ดําเนินรายการหรือฝากขาวแจงประชาสัมพันธ ไดทงี่ านประชาสัมพันธ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี หมายเลข 045- 261864 หรือ 045-262692 ตอ 1140
1.2. งานแถลงขาวสาธารณสุขประจําเดือนกรกฏาคม 2547 นี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กค. 2547
ณ ลานรับรองหลังบานทาน นพ.สสจ.อบ เวลา 17.00 น. จึงใครของเชิญชวนหนวยงานสาธารณสุข
ทุกทานรวมแถลงขาว
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1. ขอใหทกุ อําเภอ รายงานขอมูลความกาวหนาโครงการ Healthy Thailand ทาง
www.phoubon.in.th ดังนี(้ รายละเอียดตามหนังสือที่แจงไปแลว)
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เดือน
วันที่ตองรายงาน
เม.ย.-พ.ค.
1 ก.ค.47
มิ.ย.
15 ก.ค.47
กค.เปนตนไป
ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
2.2. รายงานผลการทดสอบระบบการแจงขาวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ศูนย IT ได
ทดสอบการสงขาวสารทาง e-mail ไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อประเมินความพรอมในการใชเครือขาย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการรับ-สงขอมมูล,ขาวสารของหนวยงานสาธารณสุขภายในจังหวัด พบ
อัตราการตอบกลับ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2547 ดังนี้
หนวยงาน
รอยละการตอบกลับ
กลุมงาน/งานใน สนง.สสจ.
25%
สนง.สสอ./สสก.อ.
12% (3 แหง)
รพช.
5.26% (1 แหง)
ดังนัน้ จึงขอใหทา นแจงผูเกี่ยวของในการตรวจสอบ mail box ของหนวยงาน ทุกวัน
รายละเอียดการใชงาน ศึกษาไดจาก www.phoubon.in.th
2.3. แจงกําหนดการออกสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ประจําเดือน
กรกฎาคม 2547 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
2.4. ดวยศูนย IT ไดจัดทําระบบ Wireless Local Area Network (WLAN) โดยติดตั้ง access point
ซึ่งเปนอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย ไวที่บริเวณหองประชุม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการ Down Load วาระการประชุม การสืบคนขอมูลบนเครือขาย Internet การตรวจสอบ
ขอมูลผลการดําเนินงานตามโครงการ Healthy Thailand ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธผูบริหารทุกทาน ได
ใชบริการดังกลาว โดยทานตองจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมคือ Card Wi-Fi (Wireless fidelity) ชนิด USB หรือ
PCMCIA รายละเอียดการติดตั้ง กรุณาสอบถามที่ศูนย IT
2.5 จากการทีศ่ ูนยไดติดตั้ง โปรแกรม HCIS ใหกับทุกสอ. และทุก PCU แลวนัน้ และไดขอให
ทุกหนวยสงของมูล 18 แฟมหลักมายัง สนง.สสจ.อบ. ขณะนี้ยังไมมหี นวยงานใดสงขอมูลเลย จึงไม
สามารถประเมินผลการสงขอมูลได จึงขอใหทกุ หนวยไดทดลองสงเพื่อตรวจสอบระบบและปรับปรุงให
สมบูรณแบบ
3. งานบริหารทั่วไป
เพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินมาตรการ 3 ในสวนภูมภิ าคใหจัดกลุม ใหม สสจ.แยกออกจาก
รพศ. คิดโควตาและจัดเรียงลําดับ คํานวนวันถึงวันที่ 1 กย. 47 โดยผูที่มีวนั ทํางานนอยกวา 4 เดือนไม
ตองนํามาจัดเรียงลําดับและนํามาคํานวนรวม แบบประเมินคลายกับแบบเลื่อนขั้นเงินเดือน และจะมี
การประเมิน 2 รอบ (รอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน- 30 กันยายน , รอบที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม –31 มีนาคม)
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กรณีสงไมถึงรอยละ 5 ใหทาํ หนังสือชี้แจงเหตุผลไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง ซึง่ ในปนี้ตองสงภายใน
วันที่ 15 กย. 2547 และจะประชุมพิจารณาในวันที่ 20-24กย. 2547 จะแจงผลผูอ ยูในกลุมรอยละ 5
ทราบผลวันที่ 30 กย. 2547 สามารถรองทุกขไดภายในวันที่ 1-11 ตค. 2547 และใหยืนลาออกภายใน
วันที่ 15 ตค. 2547 หากประสงคทาํ งานตอใหจัดทําคํารับรองการทํางานภายในวันที่ 20 ตค. 2547 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
มติที่ประชุม ใหนําผลการประเมินมาพิจารณาเลื่อนขัน้ เงินเดือนดวย ทั้งนี้การจัดกลุม ในการประเมิน
จะแบงเปนระดับ เชนระดับผูบริหาร ระดับผูปฏิบัติเพื่อความเสมอภาค สําหรับผูท ี่ปว ยหากเจ็บปวย
จากการทํางานจะไดรับเงินทดแทน แตหากเจ็บปวยจนมีผลใหปฏิบัติงานไมไดจะใหออกโดยไมไดเงิน
ทดแทน ในสวนนี้ของใหผูรับผิดชอบตรวจสอบใหชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
งานมหกรรมอาหารที่จะมีขึ้นในชวงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ขอใหทกุ หนวยงานไดพิจารณา
จัดหารานอาหารที่ผานการประเมินเขามารวมงาน สวนทีพ่ ักของผูประกอบการที่เชิญมาอยูท ี่ ศนอ. คืน
ละ 50 บาท โดยทาง สนง.สสจ.อบ. จะเปนผูรับผิดชอบ และขอใหทกุ หนวยงานไดมาศึกษาดูงานการ
ดําเนินงานศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบของประเทศ ทัง้ 19 แหงที่จะมาแสดงผลงานในวันงานมหกรรม
ศูนยสุขภาพชุมชน ซึง่ ทางสนง.สสจ.อบ.ไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งใหตัวแทนแตละศูนยสุขภาพ
ชุมชนในจังหวัดไดมาศึกษาดูงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.15 น.
ลงชื่อ นางสาววีระสุดา สวัสดี ผูบันทึกการประชุม
(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5

ลงชื่อ นางสุปรีดา บุญทาว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานประชาสัมพันธ

