
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  9 /  2548  วันที่   30  กันายน  2548 เวลา  08.00-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชัน้  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
8 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
9 นส.เครือมาส วรรณโคตร แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

10 นางจินตรีร เกษวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
11 นส.พิรุฬลักษณ สุวรรณกุฏ แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
12 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
13 นางศุภวรรณ เกตุอินทร แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 
14 นางอัมพร เพ็งจนัทร แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
15 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
16 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
17 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
18 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
19 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
20 นายอรุณ บุณสราง แทนหัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
21 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
22 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
23 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
24 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
25 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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26 นส.ขนษิฐา ดาโรจน หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
27 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
28 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ แทนหัวหนาศนูยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 
29 นายปยะมิตร สมบูรณ แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ 
30 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
31 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
32 นายดิเรกลาภ จารุแพทย แทนผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ 
33 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
34 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
35 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
36 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
37 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
38 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
39 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
40 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
41 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
42 นายวิษณ ุ จํารูญพงษ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
43 นส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
44 นายวรายุธ เลิศแลว แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจยีม 
45 นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
46 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
47 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
48 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
49 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
50 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
51 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
52 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
53 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
54 นส.จีระวัน สมทอง โรงพยาบาลสริินธร 
55 นายวิรัตน ประชุมพันธ โรงพยาบาลสาํโรง 
56 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
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57 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
58 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
59 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
60 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
61 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
62 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
63 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
64 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
65 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
66 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
67 จาเอกถนอม คะตะวงศ แทนสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
68 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
69 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
70 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
71 นายวานิช สายยนื แทนสาธารณสุขอําเภอวารนิชําราบ 
72 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
73 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
74 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
75 นางจีรนนัท เกตุตระกูล แทนสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
76 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
77 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
78 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
79 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
80 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
81 นายกฤษฎกษเิดช ทองเทพ สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
82 นายบัญญัติ พลสวัสด์ิ สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
2 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
3 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
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4 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
5 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
6 นางชลชืน่ แสนใจกลา หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
7 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
8 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
9 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 

10 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
11 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
12 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
13 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
14 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
15 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
16 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
17 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
18 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
19 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
 
พิธีการกอนการประชุม 
1. พิธีมอบรางวลัพรอมปายประกาศ การประกวดแผงอาหารปลอดภัย ตามโครงการ
ประชาสัมพนัธอยางมีสวนรวม เพื่ออาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธาน ี
ประเภทแผงอาหารขนาดเลก็ 

1) รางวัลชนะเลิศ รานน้ําปน  เจาของ : คุณพงษศิริ จิตติกานตกุล 
2) รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 รานหอยทอด เจาของ :คุณปราณี เกษมนิมิตพร 
3) รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 รานหมูสะเตะ เจวิน เจาของ : คุณอรวิน พนัธุมนตรี 
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล  
      - รานกระเพาะปลา เจยิม้ เจาของ : คุณฐิติมา พิริยะเสาวภาคย 
      - รานอาหารเวียตนาม เจาของ : คุณวราภรณ โชคชัยตระกูล 

ประเภทแผงอาหารขนาดใหญ  
1) รางวัลชนะเลิศ รานตระกลูเตา เจาของ : คุณบุญมี รูปโฉม 
2) รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 รานน้าํปนผลไม เจาของ : คุณสมคิด ตระกูลจั่นนาค 
3) รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 รานกวยเตี๋ยวเนื้อ-หม ูเจาของ : คุณวรพจน พิริยะเสาวภาคย 
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4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล  
     - รานกวยจั๊บ เจาของ : คุณเฉลียว วาสนาพงศพันธุ 
     - รานน้าํปนผลไม เจาของ : คุณนนัทหทัย จิตติกานตกุล 

2. พิธีมอบรางวลัใหแกผูชนะการประกวดโรงเรียนดีเดนดานการควบคุมไขเลือดออก ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี
3. พิธีมอบใบประกาศนยีบัตร “หนังสือรับรองมาตรฐานงานบริการแพทยแผนไทยของสถาน
บริการสาธารณสขุของรฐั" จากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
2. โรงพยาบาลตระการพืชผล 
3. โรงพยาบาลสําโรง 
4. โรงพยาบาลนาจะหลวย 
5. โรงพยาบาลบุณฑริก 
6. โรงพยาบาลสิรินธร 
7. โรงพยาบาลเขมราฐ 

4. พิธีมอบเกียรติบัตร โรงพยาบาลทีผ่านการประเมิน เปนโรงพยาบาลลูกเกิดรอด – แม
ปลอดภัย 4 แหง คือ 

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
2. โรงพยาบาลวารินชาํราบ 
3. โรงพยาบาลเขมราฐ 
4. โรงพยาบาลดอนมดแดง 

5. พิธีมอบใบประกาศนยีบัตร แกสถานที่ทํางานที่ผานการประเมิน สถานที่ทํางานนาอยูนา
ทํางาน 
6. พิธีมอบรางวัลแกผูชนะเลิศการแขงขันกฬีาสาธารณสขุแขง็แรง 0148  
 - ทีมที่ชนะเลศิการแขงขันกฬีาฟุตบอล ไดแก ทีมมาเหลก็ (อําเภอวารนิ) 
 - ทีมที่ชนะเลศิการแขงขันกฬีาวอลเลยบอลไดแก ทีมอัศวินลุมแมน้ําโขง (อําเภอเขมราฐ) 
7. พิธีแสดงความยนิดีในการเลื่อนตาํแหนง  
 - นายสุวทิย  โรจนศักดิ์โสธร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล  ยายมาดาํรงตําแหนง 
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (นพ.9 วช.) 
 - นายสุพจน  บุญทา  สาธารณสุขอําเภอเมือง เลื่อนตําแหนงเปน นกัวิชาการ 8 ว. ดานบริหาร
วิชาการ 
 - นายอดิศักด  พลเวียง เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6 โรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร เลื่อน
ตําแหนงเปน เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 7 
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เริ่มการประชุมเวลา  13.33 น. 
นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน

การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 การบรรยายวิชาการทางการบริหาร 

เร่ือง การจัดการความรู สําหรับผูบริหาร โดย นายนิพนธ มานะสถิตพงษ นักวิชาการ
สาธารณสุข 9 ดานสงเสริมพัฒนา ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
2.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

ขอแนะนํานายแพทย พรเจริญ  เจียมบุญศรี  ยายมาดาํรงตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และนายแพทย ปญญา  อิทธิธรรมบูรณ ข้ึนดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 

ในวนัที่ 4 ต.ค. 2548 จะมีการทาํบุญของโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ และเปดใหบริการอยาง
เปนทางการ 
 เนื่องจากอาจจะมีการเปลีย่นแปลงในระดบักระทรวง ดังนัน้ขอใหทุกหนวยเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ในทกุๆดาน ทั้งทางดานแผน และงบประมาณ ในป 2549 และรวมกนั
ประหยัดคาใชจายที่เกิดจาก คาน้าํคาไฟ และคาน้าํมนั 
 งบประมาณทีจ่ะไดสนับสนนุมาจากกระทรวง อาจจะลดลง ดังนัน้ คงตองแสวงหา
งบประมาณสนับสนนุงานจากแหลงอื่น เชน CEO อบต. หนวยงานเอกชนอืน่ๆ แผนการดําเนนิงาน
ของจังหวัดอุบลราชธานี ในป 2549 คาดวาจะมีแนวทางที่ชัดเจนในเดอืนตุลาคมนี้  

การพิจารณาโยกยาย กรณีที่ไมตองการอัตรากําลังทดแทนไดพิจารณาเสร็จส้ินแลว สวนกรณี
ที่ตองการอัตรากําลงัทดแทนจะตองรอพิจารณาในชวงเดือนเมษายน 2549 รวมทัง้พิจารณา
อัตรากําลังของโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ดวย 

ทางกระทรวงไดมีคําสั่งใหรับพนักงานราชการ จํานวน 12 ตําแหนง โดยใหดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในวนัที่ 18 ตุลาคม 2548 รายละเอียดจะไดเชิญคณะกรรมการมารวมประชมุอีกครั้ง 

การปฏิรูปการเลือกตั้งคณะกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีใหม
ที่จะมีข้ึนในวนัที ่ 29 ตุลาคม 2548 จะแบงเขตเลือกตัง้ออกเปน 3 เขต และใหสมาชิกทุกคนไดเลือก
กรรมการทัง้ 6 คน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2548 วันที่ 31 สิงหาคม 2548  
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ที่ อบ 0027.001.02 / ว. 7693 ลง

วันที่  13  กนัยายน  2548 ไดสรุปรายงานการประชมุคร้ังที ่8/2548 เมื่อวันที ่ 31 สิงหาคม  2548 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th  เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2548 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากศูนยวิชาการ 
5.1 วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธาน ี
 เนื่องจากมปีญหาการเบิกจายเงิน ระหวางสวนกลางและ สสจ. และทางวทิยาลัย ซึง่ทาง
วิทยาลัยไดดําเนินการติดตอประสานงานไปยังกระทรวง เพื่อแกไขเปนที่เรียบรอยแลว  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
6.1 นายแพทยสวุิทย  โรจนศักด์ิโสธร  รองนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
 ขอเชิญทุกทานรวมทําบุญ ทอดกระถิน่ ทีจ่ังหวัดเลย ในวันที่  23  ตุลาคม 2548  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
6.2 นายพสิทิฐ   เวชกามา  ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 

บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการตรวจสุขภาพตาม Core Package   ดูรายละเอียดไดที่  
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โรงพยาบาลบณุฑริก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายลําพนู  ฉวีรักษ  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

ขอหารือเร่ือง สัญญาจาง และคาจางลูกจางรายป ของสถานีอนามัยและสํานกังาน
สาธารณสุขอาํเภอ ใน 2 ตําแหนง คือ ตําแหนงคนงาน และตําแหนงพนักงานผูชวย ซึ่งจะพัฒนาใหเป
นพนักงานบันทึกขอมูลเต็มรูปแบบ โดยป 2548 ไดจางในอัตรา 4,200 บาทตอเดือน จากการประชุม
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ปรึกษาหารือในกลุมสาธารณสุขอําเภอ พบวา ทัง้ 2 ตําแหนงยงัคงมีความจําเปนและมีความสําคัญ 
สมควรใหมีการจางงานตอ แตทั้งนี้ตองมีการกาํหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
ของงานใหชัดเจน และจะตองผานการประเมินตามคุณสมบัติกอนทําสัญญาจาง สวนอัตราคาจาง
ขอใหทางจังหวัดพิจารณากาํหนดตามความเหมาะสม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. ขาราชการและลูกจาง ทีจ่ะเกษยีณอายุราชการในปงบประมาณ 2548 

เร่ือง ขาราชการและลูกจาง ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2548 ของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีจาํนวน 6 ทาน คือ 

1) นายสวัสด์ิ ทองผา ตําแหนง ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี
2) นายอดิศักดิ์ พลเวยีง ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป รพ.พบูิลมงัสาหาร  
3) นางวราภรณ แดนจอหอ ตําแหนง หัวหนาสถานีอนามัยทุงเกษม สสอ.วารนิชําราบ 
4) นางเตือนจติ พละบุตร ตําแหนง หวัหนาสถานีอนามยัโพนเมือง สสก.เหลาเสือโกก 
5) นายสาํเนียง กองดวง ตําแหนง พนักงานขับรถ สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
6) นายประชวน สมคิด ตําแหนง พนกังานขับรถ รพ.พิบูลมังสาหาร 
โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีจะจัดงานแสดงมทุิตาจิต ในวันที ่ 30  

กันยายน  2548  เวลา  18.30  น. ณ หองประชุม  1 ชั้น  3  สสจ.อบ 
2. เลื่อนขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงนายแพทย  8  ดานเวชกรรมปองกัน 

คําสั่งจงัหวัดอุบลราชธานีที่  3333 / 2548  ลงวนัที่  20  กันยายน  2548   เร่ือง   แตงตั้ง นาย
สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการ  8 โรงพยาบาลตระการพืชผล รักษาการในตําแหนง นายแพทย  8  
ดานเวชกรรมปองกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
3. เลื่อนขาราชการขึ้นดํารงตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข 8 ว 

คําสั่งจงัหวัดอุบลราชธาน ีที ่  3175/2548 ลงวันที ่  12 กันยายน 2548 เร่ือง เลื่อนขาราชการ
ข้ึนดํารงตําแหนง นกัวิชาการสาธารณสุข  8 ว จาํนวน  2 ตําแหนง 

1) นายสพุจน บุญทา นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว สนง.สสอ.เมืองอุบลราชธาน ี
2) นายสมัย พลูทอง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว สนง.สสอ.วารนิชําราบ 
คําสั่งจงัหวัดอุบลราชธานี ที ่3362/2548 ลงวนัที่ 23 กันยายน 2548 เร่ือง เลื่อนขาราชการขึ้น

ดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว จํานวน 2 ตําแหนง 
1) นายธานินทร ไชยานุกูล นักวชิาการสาธารณสุข 8 ว สนง.สสอ.เดชอุดม 
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2) นายทนงศกัดิ์ หลกัเขต นักวชิาการสาธารณสุข 8 ว สนง.สสอ.มวงสามสิบ 
4. ติดตามการสํารวจขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตามหนังสือดวนที่สุดที ่ อบ 0027.001/5892 ลงวันที ่ 13 กรกฏาคม 2548 หนวยงานทีย่ังไม
ดําเนนิการจัดสง สวนโรงพยาบาล วารินชําราบ, เดชอุดม, พิบูลมงัสาหาร, เขื่องใน, ตระการพชืผล, 
มวงสามสิบ, โขงเจียม, กุดขาวปุน, สําโรง, สิรินธร, ดอนมดแดง สวนสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 
พิบูลมังสาหาร, เขื่องใน, ตระการพืชผล, มวงสามสิบ, โขงเจยีม, นาจะหลวย, กดุขาวปุน, ตาลสุม , 
โพธิ์ไทร, สําโรง, น้าํขุน 
5. การกําหนดสํานักงานเปนพื้นที่พิเศษ ประจําป 2548 

ขอใหหนวยงานทีย่ื่นคําขอกาํหนดสํานักงานเปนพืน้ที่พเิศษ ประจําป 2548 โปรดตรวจสอบ
รายชื่อพืน้ทีท่ี่ไดรับการประกาศ กําหนดใหเปนสาํนักงานพืน้ทีพ่ิเศษ ไดที่ เว็บไซดกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th เพื่อดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่ตอไป 
6. การเบกิจายเงนิเพิม่พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร 

การพิจารณาการเบิกจายเงนิเพิม่พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน 

- มีผูขอรับเงินเพิ่มพเิศษฯ จาํนวน 294 ราย 
- มีผูขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษฯ จํานวน 3 ราย 

ลําดับ ชื่อ - สกลุ ตําแหนง สถานทีป่ฏิบัติงาน ต้ังแต 
1. นายกมล ดําริห  นายแพทย 5 รพร.เดชอุดม 1 ต.ค. 2548 เปนตนไป 
2. นส.พรเพ็ญ มนตรีศรีตระกูล  นายแพทย 5 รพร.เดชอุดม 1 ต.ค. 2548 เปนตนไป 
3. นายกลยทุธ พรมศิริ  ทันตแพทยจ 4 ศูนยมะเรง็ จ.อุบลราชธาน ี 1 ต.ค. 2548 เปนตนไป 

การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ 

1. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของ สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
4. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สสจ. อบ. 

จํานวน 19 แหง 
5. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของ สนง.ปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
6. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของศูนยมะเร็งจงัหวัดอุบลราชราชธาน ี
7. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของศูนยอนามยัที ่7 
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8. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของ วสส.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
7. ศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงนิการคลัง 

8.1. สรุปการสงรายงาน 0110 รง 5   ประจําเดือน กรกฎาคม  2548  ณ 26 กันยายน 2548  
ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายบริหารทั่วไป 

     1) ดานการเงิน 
- แมขายหนวยบริการ สงครบทุกแหง และสงตรงตามกําหนด ทุกแหง 
- ลูกขายหนวยบริการ สงขาด 11 เดือน ม ี9 แหงไดแก ดอนมดแดง , ตระการฯ , 
เขมราฐ , กุดขาวปุน , พิบูลมังสาหาร , สิรินธร , โขงเจียม , ตาลสุม 

     2) ดานกิจกรรม 
แมขายหนวยบริการ สงครบทุกแหง 
ลูกขายหนวยบริการ สงไมครบ 11 เดือน จํานวน 3 แหง ไดแก กุดขาวปุน , โขงเจียม 
และวารินชาํราบ 

3) สรุปการสงรายงาน งบทดลอง รายได คาใชจาย สงครบ 11 เดือน 
     - แมขายหนวยบรกิาร จาํนวน 10 แหง  
     - ลูกขายหนวยบรกิาร จาํนวน 11 แหง 
     - สสอ. จํานวน 10 แหง ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ ฝายบริหารทั่วไป 

     4) สรุปสถานการณการเงินการคลังแมขายบริการ ประจําเดือน สิงหาคม 2548    พบวา ม ี
รพ.ที่คา Q/R ตํ่ากวา 1 จํานวน 7 แหง ซึ่งในอนาคต  รพช.  เหลานี้อาจทําใหความ สามารถในการ
ชําระหนี้มนีอย ถาไมมวีินัยในการใชเงินอาจทาํใหเกิดภาวะวิกฤตตอไปได ดูรายละเอียดไดที่  
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายบริหารทัว่ไป 
8. การรับพนักงานราชการ 
 ทาง สนง. สสจ. จะเปดรับพนักงานราชการ จาํนวน 12 ตําแหนงแบงเปน วุฒิปริญญาตรี 2 
ตําแหนง และวุฒ ิปวส. จํานวน 10 ตําแหนง โดยใหคณะกรรมการฯ พจิารณาจัดสรรใหแตละอําเภอ 
ตามความจําเปนของแตละหนวยงาน ยกเวนตําแหนงลูกจางชัว่คราวนักเรียนทนุ และลูกจางที่มี
ตําแหนงจางเหมาบรกิารคนงานคนสวน รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
. 9. การปรับเงินเดือน 5% 
 จะมีการปรับเงินเดือนใหม เพิ่มข้ึน รอยละ 5 โดยจะเริม่ปรับต้ังแตวนัที ่ 1 ตุลาคม 2548 ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางรอกฤษฎีกา  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนกันยายน 48 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th 
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคมุโรค 
2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจาํเดือนกนัยายน 2548 ดู
รายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคมุโรค 
3. การสงรายงาน 506 การรายงานสถานการณโรคระบาดจะรายงานตาม รง. 506 ที่แตละอําเภอ
รายงาน ดังนัน้ขอใหแตละอําเภอตรวจสอบขอมูลรายงานใหละเอียดทุกครั้งกอนรายงานดวย ดู
รายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคมุโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. ความกาวหนาในการจัดทาํยุทธศาสตรสาธารณสุขปงบประมาณ 2549 

จากการประกาศแผนการบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 สํานักงบประมาณไดนํามา
เปนยทุธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป ประกอบกับแนวการจัดสรรงบประมาณ ป 2549 ของ
สํานักงบประมาณ ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการเบิกจายงบประมาณ เปนโครงสรางแผนงบประมาณ 
หรือจาก Project Budgeting เปน Strategy Budgeting  

กระทรวงสาธารณสุขมีการทบทวน และปรับปรุงแผนยทุธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อใหมีความเชื่อมโยงสอดคลอง กับแผนบริหารราชการแผนดิน ที่ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรชาติ
ไว 9 ประเด็น  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ีในนามตัวแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สวนภูมิภาค ซึ่งมีภารกจิหลักในการดาํเนนิงานใหสอดคลอง ระหวางแผนยทุธศาสตรสํานกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตรจังหวัดบูรณาการ โดยตองกําหนดยุทธศาสตร เพื่อใช
เปนแนวทางหรือวิธีการดําเนินงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการ ของสํานกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

การกําหนดยทุธศาสตรดานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานปีงบประมาณ 2548 ดําเนนิงาน
ภายใตยุทธศาสตรของ สํานกังานปลัดกระทรวง ขณะนีม้ีการดําเนินการจัดทําตวัชี้วดัระดับจังหวัด ซึ่ง
จะตองรอการบูรณาการนโยบายผูวาราชการคนใหม คาดวา กลางเดือนตุลาคม 2548 จะมีการ
ประกาศเปนนโยบายใหทราบ 
2. การจัดกลุมอําเภอตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรป 2549 

จากการที่สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี มกีารออกนเิทศ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานในรอบที ่ 2/2548 ที่ผานมา ไดมีการกาํหนดการใหคะแนนผลการปฏิบัติงาน เปน 3 
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หมวด คือ คะแนนตามยุทธศาสตร คะแนนการดําเนนิงานนโยบายเมอืงไทยแข็งแรง และคะแนนตาม
นโยบายผูบริหาร สามารถจัดกลุมอําเภอตามผลการดําเนินงานไดดังนี ้

กลุมที ่ 1 กลุมที่มีผลงานยอดเยี่ยม เปนกลุมที่มีคะแนนผลการดําเนนิงานมากกวารอยละ 90 
จํานวน 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอดอนมดแดง ตาลสุม น้าํขุน บุณฑริก (เรียงลําดับตามโซน) 

กลุมที ่ 2 กลุมที่มีผลงานดีเดน มีคะแนนผลการดําเนินงานระหวาง รอยละ 86 ถึง รอยละ 90 
รวม 9 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเหลาเสือโกก ศรีเมืองใหม สิรินธร สวางวีระวงศ นาเยีย สําโรง เดช
อุดม น้าํยนื นาจะหลวย 

กลุมที ่3 กลุมที่มีผลงานดี มีคะแนนผลการดําเนินงานระหวาง รอยละ 81 ถึง รอยละ 85 รวม 
12 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอมวงสามสบิ เมือง เขื่องใน ตระการพชืผล กุดขาวปุน โพธิ์ไทร นาตาล 
เขมราฐ พิบูลมังสาหาร โขงเจียม วารนิชําราบ ทุงศรีอุดม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายอนามยั 
1. โครงการสถานทีท่ํางาน นาอยู นาทํางาน 
  ผลการดําเนินงานประเมนิสถานทีท่ํางาน นาอยู นาทํางาน สําหรับสถานประกอบกิจการ/
สถานทีท่ํางาน ที่สมัครเขารวมโครงการ ป 2548 เดือนกนัยายน 2548 จํานวน 13 แหง และผานการ
ประเมินตามเกณฑในระดับดี (ระดับเงนิ) จํานวน 5 แหง ระดับพื้นฐาน (ระดับทองแดง) จาํนวน 2 แหง 
ไมผานเกณฑ จํานวน 6 แหง รายละเอยีดดังนี ้

ผลการประเมิน 
ลําดับ ชื่อสถานประกอบ ประเภท อําเภอ ไมผาน ทองแดง เงิน ทอง 

1 ศสช.จิกเทิง < 10 คน ตาลสุม     
2 ศสช.คําหวา < 10 คน ตาลสุม     
3 ศสช.นาคาย < 10 คน ตาลสุม     
4 ศสช.หนองกงุ < 10 คน ตาลสุม     
5 ศสช.คําหนามแทง < 10 คน ตาลสุม     
6 ศสช.ตาลสุม < 10 คน ตาลสุม     
7 ศสช.ดอนพนัชาติ < 10 คน ตาลสุม     
8 ศสช.สําโรง < 10 คน ตาลสุม     
9 ศสช.ดอนมดแดง < 10 คน ดอนมดแดง     
10 ศสช.ดงบัง < 10 คน ดอนมดแดง     
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ผลการประเมิน 
ลําดับ ชื่อสถานประกอบ ประเภท อําเภอ ไมผาน ทองแดง เงิน ทอง 

11 ศสช.เหลาแดง < 10 คน ดอนมดแดง     
12 ศสช.คําไฮใหญ < 10 คน ดอนมดแดง     
13 ศสช.ทาเมือง < 10 คน ดอนมดแดง     

 
2. สรุปผลการประเมินรับรองสถานที่ทาํงาน นาอยู นาทาํงาน ระดับดีมาก (ระดับทอง)  

คณะกรรมการประเมินรับรองสถานประกอบการ ระดับดีมาก ไดมีมติรับรองสถาน
ประกอบการทีไ่ดทําการประเมินเปนสถานที่ทาํงาน นาอยู นาทํางาน ระดับดีมาก (ระดับทอง) จํานวน 
16 แหง และไดดําเนินการขอสนับสนนุประกาศเกยีรติคุณจากกรมอนามัย มีรายละเอียด ดังนี ้
ลําดับ ชื่อสถานประกอบ ประเภท อําเภอ 

1 สสอ.เขื่องใน >= 10 คน เขื่องใน 
2 ศสช.แขม < 10 คน เขื่องใน 
3 ศสช.ยางนอย < 10 คน เขื่องใน 
4 ศสช.โนนใหญ < 10 คน เขื่องใน 
5 ศสช.ยางขี้นก < 10 คน เขื่องใน 
6 ศสช.กอก < 10 คน เขื่องใน 
7 ศสช.หวัทุง < 10 คน เขื่องใน 
8 ศสช.กลางใหญ < 10 คน เขื่องใน 
9 ศสช.ไผ < 10 คน เขื่องใน 
10 ศสช.บุตร < 10 คน เขื่องใน 
11 ศสช.ธาตุกลาง < 10 คน เขื่องใน 
12 ศสช.ศรีบัว < 10 คน เขื่องใน 
13 ศสช.สรางถอ < 10 คน เขื่องใน 
14 ศสช.กุดตากลา < 10 คน เขื่องใน 
15 ศสช.ศรีสุข < 10 คน เขื่องใน 
16 ศสช.โนนรัง < 10 คน เขื่องใน 

3. แผนปฏิบัติงานหนวยแผนเคลื่อนที่ พอ.สว.  
- วันที ่ 21 ตุลาคม 2548 จุดปฏิบัติงานหนวยแพทยฯ ณ บานหนองคูณ หมูที ่ 12  

ตําบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
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4. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
  ขอใหสํานกังานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืนรวมกับโรงพยาบาลน้าํยนื สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
ออกติดตามประเมินผลความกาวหนา ในการเตรียมการประกวดโรงเรียนสงเสรมิสุขภาพดีเดนระดับ
เขต ซึ่งโรงเรยีนที่เขาประกวดครั้งนี้ม ี 

- โรงเรียนโดมประดิษฐ อ.น้าํยืน ตัวแทนจงัหวัดอุบลฯประเภทมัธยมศึกษา 
- โรงเรียนพระกุมาร อ.เมือง ตัวแทนจงัหวดัอุบลฯประเภทประถมศึกษา 
ขอใหรายงานผลความกาวหนาในการเตรียมการฯ ใหทางจังหวัดทราบเพื่อดําเนนิการตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. สรุปผลงาน Coverage UC เดือนสิงหาคม 2548 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกนัสขุภาพ 
 - ความครอบคุลม 

- เงนิเพิม่หรือลบในเดือน  
- ผลงานแกไขสิทธิวางและสทิธิวางสะสมในเดือนสงิหาคม 2548  
- การเพิ่มหรือลบของ Coverage UC ระหวาง ก.ค. - ส.ค.48  

2. แนวทางการจัดสรรเงิน UC 
สปสช. จะจัดสรรเงินตอหวั ใน ป 2549 เปนเงิน 1,659.20 บาท ซึ่งมีจาํนวนเพิม่ข้ึนจากป 

2548  ทําใหในป 2549 จะมีเงนิบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th 
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกนัสุขภาพ 
3. การตรวจประเมินหนวยบริการ 

ขอแจงกําหนดการตรวจประเมินที่จะใหข้ึนทะเบียนในป 2549 สปสช..ไดมีขอบังคับใหหนวย
บริการที่จะขึน้ทะเบียนในโครงการ UC ในป 2549 ทกุแหง จะตองไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ
และมาตรฐานตางๆ ระหวางวันที่ 12-17 ตุลาคม 2548 ตามรายละเอียดที่ไดมีหนังสือแจงไปแลว 
4. ขอประชาสมัพันธ 

ทาง สปสช. จะออกมารับฟงความคิดเหน็ทั่วไปเกีย่วกบัหลักประกนัสขุภาพในป 2548 ในวนัที่ 
6-7 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมลายทอง ซึ่งเปาหมายคอื ผูใหบริการ ผูรับบริการ ตัวแทนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ งบประมาณเบิกจายจาก สปสช. รายละเอียดทางฝายไดแจงเปนหนงัสือ
เรียบรอยแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. การอบรมพนักงานบันทึกขอมูล ในทุก PCU 

สรุปผลการอบรมพนกังานบันทกึขอมูล ในทุก PCU เพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT สําหรับ
งานขอมูลขาวสารสาธารณสขุแยกรายอําเภอ รายละเอียดไดสงให สสอ.ทุกแหงทราบแลว 
2. ขอมูลโครงการเมืองไทยแข็งแรง ไตรมาศ 4 / 2548 

ขอใหทุกอาํเภอ รายงานขอมูลการผานเกณฑชี้วัดโครงการเมืองไทยแข็งแรง ไตรมาศ 4 / 
2548 โดยใหตัดยอดขอมูลวันที ่30 ก.ย. และสงขอมูลระบบ Electronic ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2548 
3. สรุปการสงขอมูล 18 แฟม เดือนสงิหาคม 2548 

จํานวน PCU ที่สงขอมูล 
อําเภอ PCU ทั้งหมด จํานวน รอยละ 

โพธิ์ไทร 11 10 90.91 
สําโรง 13 13 100 
ดอนมดแดง 5 5 100 
พิบูลมังสาหาร 21 1 5 
กิ่งอําเภอน้ําขุน 6 3 50 
เดชอุดม 28 26 92.86 
สิรินธร 8 0 0 
กิ่งอําเภอนาเยีย 5 0 0 
กิ่งอําเภอนาตาล 6 0 0 
กิ่งอ.เหลาเสือโกก 6 1 16.67 
กิ่งอ.สวางวีระวงศ 6 0 0 
ตระการพืชผล 29 0 0 
วารินชาํราบ 19 0 0 
บุณฑริก 17 0 0 
กุดขาวปุน 9 6 66.67 
ศรีเมืองใหม 17 14 82.35 
มวงสามสิบ 24 9 37.50 
ตาลสุม 8 0 0 
เมือง 20 0 0 
ทุงศรีอุดม 7 0 0 
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จํานวน PCU ที่สงขอมูล 
อําเภอ PCU ทั้งหมด จํานวน รอยละ 

น้ํายนื 13 12 92.31 
เขมราฐ 11 1 9.09 
โขงเจียม 11 0 0 
เขื่องใน 31 12 38.71 
นาจะหลวย 10 9 90 

รวม 341 122 35.88 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.30 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


