รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9 / 2548 วันที่ 30 กันายน 2548 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------ผูมารวมการประชุม
1 นายวุฒิไกร
มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
โรจนศักดิ์โสธร
2 นายสุวิทย
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
3 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
5 นายสวัสดิ์
ทองผา
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
6 นายบุญธรรม
ไชยยศ
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
7 นายประเสริฐ
บรรเทิง
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
8 นายพรเจริญ
9 นส.เครือมาส
วรรณโคตร
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
10 นางจินตรีร
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
11 นส.พิรุฬลักษณ สุวรรณกุฏ
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7
12 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
13 นางศุภวรรณ
เกตุอินทร
แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7
14 นางอัมพร
เพ็งจันทร
แทนผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
15 นายหมุน
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
16 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
17 นส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
18 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
19 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
20 นายอรุณ
บุณสราง
แทนหัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
21 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
22 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
23 นางพรนภัส
ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ
24 นายประทีป
บุญธรรม
หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
25 นางหรรษา
ชื่นชูผล
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

นส.ขนิษฐา
นายสุรพงษ
นายสมบูรณ
นายปยะมิตร
นส.อลิษา
นางรําไพ
นายดิเรกลาภ
นางวลีรัตน
นส.วีระสุดา
นางธิดารัตน
นายธวัติ
นายดนัย
นายสุทธินันท
นายศิริวุฒิ
นายภิรักษ
นายณัฐวุฒิ
นายวิษณุ
นส.อาทิตยา
นายวรายุธ
นายณรงคศักดิ์
นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายปญญา
นายพิสิษฐ
นส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นส.จีระวัน
นายวิรัตน
นายสุพจน

ดาโรจน
จารุแพทย
เพ็ญพิมพ
สมบูรณ
สุพรรณ
สุวนาม
จารุแพทย
อภัยบัณฑิตกุล
สวัสดี
บุญทรง
บุญไทย
เจียรกุล
โคตะสิน
โภคนันท
รุงพัฒนาชัยกุล
มณีขัติย
จํารูญพงษ
เครื่องพาที
เลิศแลว
เข็มเพชร
จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ
เวชกามา
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
สมทอง
ประชุมพันธ
บุญทา

หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
แทนหัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
แทนหัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
แทนผูชว ยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
เลขานุการการประชุม
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสําโรง
สาธารณสุขอําเภอเมือง

3
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

นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
จาเอกถนอม
นายประสพ
นายประกอบ
นายสัมพันธ
นายวานิช
นายธนายุทธ
นายประจวบ
นายยุรวัฒ
นางจีรนันท
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายกฤษฎกษิเดช
นายบัญญัติ

วรรณชาติ
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
เงินราง
ออนเนตร
ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
คะตะวงศ
สารสมัคร
ศรศิริ
กุลพร
สายยืน
ศรไชย
แกวทอง
ทองผา
เกตุตระกูล
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
ทองเทพ
พลสวัสดิ์

สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
แทนสาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร
สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
แทนสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขอําเภอสําโรง
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
แทนสาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ
สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอเหลาเสือโกก

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1 นายกวี
ไชยศิริ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
2 นายสมศักดิ์
อรรฆศิลป
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
3 นายธีรพล
เจนวิทยา
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี

4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายดนัย
นายครรชิต
นางชลชืน่
นายจรัญ
นางบุญเรือง
นางฉวีวรรณ
นายพรประเสริฐ
นางลําดวน
นส.วนิดา
นายกําแหง
นางทิพวรรณ
นายคมกริช
นางอภิญญา
นส.พิมณฑิพา
นายจตุรพิศ
นางเพ็ญศรี

ธีวันดา
เกยไชย
แสนใจกลา
ทองทับ
ชัยสิทธิ์
แกวมณี
อุนคํา
ศรีขาว
ชัยเวชสกุล
สมสุข
โรจนศตพงค
ละคร
ชิณกธรรม
มาลาหอม
สมหอม
เริงนิรันดร

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ.
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
หัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบ ริโภค
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ

พิธีการกอนการประชุม
1. พิธีมอบรางวัลพรอมปายประกาศ การประกวดแผงอาหารปลอดภัย ตามโครงการ
ประชาสัมพันธอยางมีสว นรวม เพื่ออาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทแผงอาหารขนาดเล็ก
1) รางวัลชนะเลิศ รานน้ําปน เจาของ : คุณพงษศิริ จิตติกานตกุล
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รานหอยทอด เจาของ :คุณปราณี เกษมนิมิตพร
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รานหมูสะเตะ เจวิน เจาของ : คุณอรวิน พันธุมนตรี
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- รานกระเพาะปลา เจยมิ้ เจาของ : คุณฐิติมา พิริยะเสาวภาคย
- รานอาหารเวียตนาม เจาของ : คุณวราภรณ โชคชัยตระกูล
ประเภทแผงอาหารขนาดใหญ
1) รางวัลชนะเลิศ รานตระกูลเตา เจาของ : คุณบุญมี รูปโฉม
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รานน้าํ ปน ผลไม เจาของ : คุณสมคิด ตระกูลจั่นนาค
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รานกวยเตี๋ยวเนื้อ-หมู เจาของ : คุณวรพจน พิริยะเสาวภาคย

5
4) รางวัลชมเชย 2 รางวัล
- รานกวยจั๊บ เจาของ : คุณเฉลียว วาสนาพงศพันธุ
- รานน้าํ ปน ผลไม เจาของ : คุณนันทหทัย จิตติกานตกุล
2. พิธีมอบรางวัลใหแกผูชนะการประกวดโรงเรียนดีเดนดานการควบคุมไขเลือดออก ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
3. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร “หนังสือรับรองมาตรฐานงานบริการแพทยแผนไทยของสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ" จากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
2. โรงพยาบาลตระการพืชผล
3. โรงพยาบาลสําโรง
4. โรงพยาบาลนาจะหลวย
5. โรงพยาบาลบุณฑริก
6. โรงพยาบาลสิรินธร
7. โรงพยาบาลเขมราฐ
4. พิธีมอบเกียรติบัตร โรงพยาบาลทีผ่ านการประเมิน เปนโรงพยาบาลลูกเกิดรอด – แม
ปลอดภัย 4 แหง คือ
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
2. โรงพยาบาลวารินชําราบ
3. โรงพยาบาลเขมราฐ
4. โรงพยาบาลดอนมดแดง
5. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แกสถานที่ทํางานที่ผานการประเมิน สถานที่ทํางานนาอยูนา
ทํางาน
6. พิธีมอบรางวัลแกผูชนะเลิศการแขงขันกีฬาสาธารณสุขแข็งแรง 0148
- ทีมที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬาฟุตบอล ไดแก ทีมมาเหล็ก (อําเภอวาริน)
- ทีมที่ชนะเลิศการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลไดแก ทีมอัศวินลุมแมน้ําโขง (อําเภอเขมราฐ)
7. พิธีแสดงความยินดีในการเลื่อนตําแหนง
- นายสุวทิ ย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล ยายมาดํารงตําแหนง
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (นพ.9 วช.)
- นายสุพจน บุญทา สาธารณสุขอําเภอเมือง เลื่อนตําแหนงเปน นักวิชาการ 8 ว. ดานบริหาร
วิชาการ
- นายอดิศักด พลเวียง เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 6 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เลื่อน
ตําแหนงเปน เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป 7
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เริ่มการประชุมเวลา 13.33 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 การบรรยายวิชาการทางการบริหาร
เรื่อง การจัดการความรู สําหรับผูบริหาร โดย นายนิพนธ มานะสถิตพงษ นักวิชาการ
สาธารณสุข 9 ดานสงเสริมพัฒนา ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
2.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอแนะนํานายแพทย พรเจริญ เจียมบุญศรี ยายมาดํารงตําแหนง ผูอ ํานวยการโรงพยาบาล
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และนายแพทย ปญญา อิทธิธรรมบูรณ ขึ้นดํารงตําแหนง ผูอาํ นวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ในวันที่ 4 ต.ค. 2548 จะมีการทําบุญของโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ และเปดใหบริการอยาง
เปนทางการ
เนื่องจากอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงในระดับกระทรวง
ดังนัน้ ขอใหทุกหนวยเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ในทุกๆดาน ทั้งทางดานแผน และงบประมาณ ในป 2549 และรวมกัน
ประหยัดคาใชจายที่เกิดจาก คาน้าํ คาไฟ และคาน้าํ มัน
งบประมาณทีจ่ ะไดสนับสนุนมาจากกระทรวง อาจจะลดลง ดังนัน้
คงตองแสวงหา
งบประมาณสนับสนุนงานจากแหลงอื่น เชน CEO อบต. หนวยงานเอกชนอืน่ ๆ แผนการดําเนินงาน
ของจังหวัดอุบลราชธานี ในป 2549 คาดวาจะมีแนวทางที่ชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้
การพิจารณาโยกยาย กรณีที่ไมตองการอัตรากําลังทดแทนไดพิจารณาเสร็จสิ้นแลว สวนกรณี
ที่ตองการอัตรากําลังทดแทนจะตองรอพิจารณาในชวงเดือนเมษายน
2549
รวมทัง้ พิจารณา
อัตรากําลังของโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ดวย
ทางกระทรวงไดมีคําสั่งใหรับพนักงานราชการ จํานวน 12 ตําแหนง โดยใหดําเนินการใหเสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2548 รายละเอียดจะไดเชิญคณะกรรมการมารวมประชุมอีกครั้ง
การปฏิรูปการเลือกตั้งคณะกรรมการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ใหม
ที่จะมีขนึ้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2548 จะแบงเขตเลือกตัง้ ออกเปน 3 เขต และใหสมาชิกทุกคนไดเลือก
กรรมการทัง้ 6 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2548 วันที่ 31 สิงหาคม 2548
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว. 7693 ลง
วันที่ 13 กันยายน 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2548
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากศูนยวิชาการ
5.1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องจากมีปญ
 หาการเบิกจายเงิน ระหวางสวนกลางและ สสจ. และทางวิทยาลัย ซึง่ ทาง
วิทยาลัยไดดําเนินการติดตอประสานงานไปยังกระทรวง เพื่อแกไขเปนที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
6.1 นายแพทยสวุ ิทย โรจนศักดิโ์ สธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ขอเชิญทุกทานรวมทําบุญ ทอดกระถิน่ ทีจ่ ังหวัดเลย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2548
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 นายพิสทิ ฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการตรวจสุขภาพตาม Core Package
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ โรงพยาบาลบุณฑริก
มติที่ประชุม รับทราบ

ดูรายละเอียดไดที่

นายลําพูน ฉวีรักษ สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
ขอหารือเรื่อง สัญญาจาง และคาจางลูกจางรายป ของสถานีอนามัยและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ใน 2 ตําแหนง คือ ตําแหนงคนงาน และตําแหนงพนักงานผูชว ย ซึ่งจะพัฒนาใหเป
นพนักงานบันทึกขอมูลเต็มรูปแบบ โดยป 2548 ไดจางในอัตรา 4,200 บาทตอเดือน จากการประชุม
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ปรึกษาหารือในกลุมสาธารณสุขอําเภอ พบวา ทัง้ 2 ตําแหนงยังคงมีความจําเปนและมีความสําคัญ
สมควรใหมีการจางงานตอ แตทั้งนี้ตองมีการกําหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ
ของงานใหชัดเจน และจะตองผานการประเมินตามคุณสมบัติกอนทําสัญญาจาง สวนอัตราคาจาง
ขอใหทางจังหวัดพิจารณากําหนดตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. ขาราชการและลูกจาง ทีจ่ ะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2548
เรื่อง ขาราชการและลูกจาง ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2548 ของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 ทาน คือ
1) นายสวัสดิ์ ทองผา ตําแหนง ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2) นายอดิศักดิ์ พลเวียง ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป รพ.พิบูลมังสาหาร
3) นางวราภรณ แดนจอหอ ตําแหนง หัวหนาสถานีอนามัยทุง เกษม สสอ.วารินชําราบ
4) นางเตือนจิต พละบุตร ตําแหนง หัวหนาสถานีอนามัยโพนเมือง สสก.เหลาเสือโกก
5) นายสําเนียง กองดวง ตําแหนง พนักงานขับรถ สนง.สสจ.อุบลราชธานี
6) นายประชวน สมคิด ตําแหนง พนักงานขับรถ รพ.พิบลู มังสาหาร
โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดงานแสดงมุทิตาจิต ในวันที่ 30
กันยายน 2548 เวลา 18.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 สสจ.อบ
2. เลื่อนขาราชการขึ้นดํารงตําแหนงนายแพทย 8 ดานเวชกรรมปองกัน
คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 3333 / 2548 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง แตงตั้ง นาย
สุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการ 8 โรงพยาบาลตระการพืชผล รักษาการในตําแหนง นายแพทย 8
ดานเวชกรรมปองกัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. เลื่อนขาราชการขึ้นดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว
คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3175/2548 ลงวันที่ 12 กันยายน 2548 เรื่อง เลื่อนขาราชการ
ขึ้นดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว จํานวน 2 ตําแหนง
1) นายสุพจน บุญทา นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว สนง.สสอ.เมืองอุบลราชธานี
2) นายสมัย พูลทอง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว สนง.สสอ.วารินชําราบ
คําสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3362/2548 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 เรื่อง เลื่อนขาราชการขึ้น
ดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว จํานวน 2 ตําแหนง
1) นายธานินทร ไชยานุกูล นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว สนง.สสอ.เดชอุดม
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2) นายทนงศักดิ์ หลักเขต นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว สนง.สสอ.มวงสามสิบ
4. ติดตามการสํารวจขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามหนังสือดวนที่สุดที่ อบ 0027.001/5892 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2548 หนวยงานทีย่ ังไม
ดําเนินการจัดสง สวนโรงพยาบาล วารินชําราบ, เดชอุดม, พิบูลมังสาหาร, เขื่องใน, ตระการพืชผล,
มวงสามสิบ, โขงเจียม, กุดขาวปุน, สําโรง, สิรินธร, ดอนมดแดง สวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
พิบูลมังสาหาร, เขื่องใน, ตระการพืชผล, มวงสามสิบ, โขงเจียม, นาจะหลวย, กุดขาวปุน, ตาลสุม ,
โพธิ์ไทร, สําโรง, น้าํ ขุน
5. การกําหนดสํานักงานเปนพื้นที่พิเศษ ประจําป 2548
ขอใหหนวยงานทีย่ ื่นคําขอกําหนดสํานักงานเปนพืน้ ที่พเิ ศษ ประจําป 2548 โปรดตรวจสอบ
รายชื่อพืน้ ทีท่ ี่ไดรับการประกาศ กําหนดใหเปนสํานักงานพืน้ ทีพ่ ิเศษ ไดที่ เว็บไซดกรมบัญชีกลาง
www.cgd.go.th เพื่อดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่ตอ ไป
6. การเบิกจายเงินเพิม่ พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร
การพิจารณาการเบิกจายเงินเพิม่ พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบตั ิสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน
- มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ จํานวน 294 ราย
- มีผูขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษฯ จํานวน 3 ราย
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
สถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
ตั้งแต
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. นายกลยุทธ พรมศิริ
ทันตแพทยจ 4 ศูนยมะเร็ง จ.อุบลราชธานี 1 ต.ค. 2548 เปนตนไป
การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงินเพิ่ม
พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ
1. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของ สนง.สสจ.อุบลราชธานี
2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สสจ. อบ.
จํานวน 19 แหง
5. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของ สนง.ปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
6. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของศูนยมะเร็งจังหวัดอุบลราชราชธานี
7. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของศูนยอนามัยที่ 7
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8. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของ วสส.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
7. ศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงินการคลัง
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 มี 9 แหงไดแก ดอนมดแดง , ตระการฯ ,
เขมราฐ , กุดขาวปุน , พิบูลมังสาหาร , สิรินธร , โขงเจียม , ตาลสุม
2) ดานกิจกรรม
แมขายหนวยบริการ สงครบทุกแหง
ลูกขายหนวยบริการ สงไมครบ 11 เดือน จํานวน 3 แหง ไดแก กุดขาวปุน , โขงเจียม
และวารินชําราบ
3) สรุปการสงรายงาน งบทดลอง รายได คาใชจาย สงครบ 11 เดือน
- แมขายหนวยบริการ จํานวน 10 แหง
- ลูกขายหนวยบริการ จํานวน 11 แหง
- สสอ. จํานวน 10 แหง ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ ฝายบริหารทั่วไป
4) สรุปสถานการณการเงินการคลังแมขายบริการ ประจําเดือน สิงหาคม 2548 พบวา มี
รพ.ที่คา Q/R ต่ํากวา 1 จํานวน 7 แหง ซึ่งในอนาคต รพช. เหลานี้อาจทําใหความ สามารถในการ
ชําระหนี้มนี อย
ถาไมมวี ินัยในการใชเงินอาจทําใหเกิดภาวะวิกฤตตอไปได
ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายบริหารทัว่ ไป
8. การรับพนักงานราชการ
ทาง สนง. สสจ. จะเปดรับพนักงานราชการ จํานวน 12 ตําแหนงแบงเปน วุฒิปริญญาตรี 2
ตําแหนง และวุฒิ ปวส. จํานวน 10 ตําแหนง โดยใหคณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรใหแตละอําเภอ
ตามความจําเปนของแตละหนวยงาน ยกเวนตําแหนงลูกจางชัว่ คราวนักเรียนทุน และลูกจางที่มี
ตําแหนงจางเหมาบริการคนงานคนสวน รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง
. 9. การปรับเงินเดือน 5%
จะมีการปรับเงินเดือนใหม เพิ่มขึ้น รอยละ 5 โดยจะเริม่ ปรับตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2548 ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางรอกฤษฎีกา
มติที่ประชุม รับทราบ
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ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนกันยายน 48 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
2. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนกันยายน 2548 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
3. การสงรายงาน 506 การรายงานสถานการณโรคระบาดจะรายงานตาม รง. 506 ที่แตละอําเภอ
รายงาน ดังนัน้ ขอใหแตละอําเภอตรวจสอบขอมูลรายงานใหละเอียดทุกครั้งกอนรายงานดวย ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. ความกาวหนาในการจัดทํายุทธศาสตรสาธารณสุขปงบประมาณ 2549
จากการประกาศแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 สํานักงบประมาณไดนํามา
เปนยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณประจําป ประกอบกับแนวการจัดสรรงบประมาณ ป 2549 ของ
สํานักงบประมาณ ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางการเบิกจายงบประมาณ เปนโครงสรางแผนงบประมาณ
หรือจาก Project Budgeting เปน Strategy Budgeting
กระทรวงสาธารณสุขมีการทบทวน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใหมีความเชื่อมโยงสอดคลอง กับแผนบริหารราชการแผนดิน ที่ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรชาติ
ไว 9 ประเด็น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในนามตัวแทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนภูมิภาค ซึ่งมีภารกิจหลักในการดําเนินงานใหสอดคลอง ระหวางแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตรจังหวัดบูรณาการ โดยตองกําหนดยุทธศาสตร เพื่อใช
เปนแนวทางหรือวิธีการดําเนินงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายการใหบริการ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การกําหนดยุทธศาสตรดานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปงบประมาณ 2548 ดําเนินงาน
ภายใตยุทธศาสตรของ สํานักงานปลัดกระทรวง ขณะนีม้ ีการดําเนินการจัดทําตัวชี้วดั ระดับจังหวัด ซึ่ง
จะตองรอการบูรณาการนโยบายผูวา ราชการคนใหม คาดวา กลางเดือนตุลาคม 2548 จะมีการ
ประกาศเปนนโยบายใหทราบ
2. การจัดกลุม อําเภอตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรป 2549
จากการที่สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มีการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานในรอบที่ 2/2548 ที่ผานมา ไดมีการกําหนดการใหคะแนนผลการปฏิบัติงาน เปน 3
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หมวด คือ คะแนนตามยุทธศาสตร คะแนนการดําเนินงานนโยบายเมืองไทยแข็งแรง และคะแนนตาม
นโยบายผูบริหาร สามารถจัดกลุมอําเภอตามผลการดําเนินงานไดดังนี้
กลุมที่ 1 กลุมที่มีผลงานยอดเยี่ยม เปนกลุมที่มีคะแนนผลการดําเนินงานมากกวารอยละ 90
จํานวน 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอดอนมดแดง ตาลสุม น้าํ ขุน บุณฑริก (เรียงลําดับตามโซน)
กลุมที่ 2 กลุมที่มีผลงานดีเดน มีคะแนนผลการดําเนินงานระหวาง รอยละ 86 ถึง รอยละ 90
รวม 9 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเหลาเสือโกก ศรีเมืองใหม สิรินธร สวางวีระวงศ นาเยีย สําโรง เดช
อุดม น้าํ ยืน นาจะหลวย
กลุมที่ 3 กลุมที่มีผลงานดี มีคะแนนผลการดําเนินงานระหวาง รอยละ 81 ถึง รอยละ 85 รวม
12 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอมวงสามสิบ เมือง เขื่องใน ตระการพืชผล กุดขาวปุน โพธิ์ไทร นาตาล
เขมราฐ พิบูลมังสาหาร โขงเจียม วารินชําราบ ทุง ศรีอุดม
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายอนามัย
1. โครงการสถานทีท่ ํางาน นาอยู นาทํางาน
ผลการดําเนินงานประเมินสถานทีท่ ํางาน นาอยู นาทํางาน สําหรับสถานประกอบกิจการ/
สถานทีท่ ํางาน ที่สมัครเขารวมโครงการ ป 2548 เดือนกันยายน 2548 จํานวน 13 แหง และผานการ
ประเมินตามเกณฑในระดับดี (ระดับเงิน) จํานวน 5 แหง ระดับพื้นฐาน (ระดับทองแดง) จํานวน 2 แหง
ไมผานเกณฑ จํานวน 6 แหง รายละเอียดดังนี้
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.หนองกุง
< 10 คน ตาลสุม
5 ศสช.คําหนามแทง < 10 คน ตาลสุม
6 ศสช.ตาลสุม
< 10 คน ตาลสุม
7 ศสช.ดอนพันชาติ < 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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ลําดับ ชื่อสถานประกอบ ประเภท
11
12
13

ศสช.เหลาแดง
ศสช.คําไฮใหญ
ศสช.ทาเมือง

< 10 คน
< 10 คน
< 10 คน

อําเภอ

ไมผาน

ผลการประเมิน
ทองแดง
เงิน

ทอง

ดอนมดแดง
ดอนมดแดง
ดอนมดแดง

2. สรุปผลการประเมินรับรองสถานที่ทาํ งาน นาอยู นาทํางาน ระดับดีมาก (ระดับทอง)
คณะกรรมการประเมินรับรองสถานประกอบการ ระดับดีมาก ไดมีมติรับรองสถาน
ประกอบการทีไ่ ดทําการประเมินเปนสถานที่ทาํ งาน นาอยู นาทํางาน ระดับดีมาก (ระดับทอง) จํานวน
16 แหง และไดดําเนินการขอสนับสนุนประกาศเกียรติคุณจากกรมอนามัย มีรายละเอียด ดังนี้
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.หัวทุง
< 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. แผนปฏิบัตงิ านหนวยแผนเคลื่อนที่ พอ.สว.
- วันที่ 21 ตุลาคม 2548 จุดปฏิบัติงานหนวยแพทยฯ ณ บานหนองคูณ หมูที่ 12
ตําบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
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4. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
ขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืนรวมกับโรงพยาบาลน้าํ ยืน สาธารณสุขอําเภอเมือง
ออกติดตามประเมินผลความกาวหนา ในการเตรียมการประกวดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับ
เขต ซึ่งโรงเรียนที่เขาประกวดครั้งนี้มี
- โรงเรียนโดมประดิษฐ อ.น้าํ ยืน ตัวแทนจังหวัดอุบลฯประเภทมัธยมศึกษา
- โรงเรียนพระกุมาร อ.เมือง ตัวแทนจังหวัดอุบลฯประเภทประถมศึกษา
ขอใหรายงานผลความกาวหนาในการเตรียมการฯ ใหทางจังหวัดทราบเพื่อดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายประกันสุขภาพ
1. สรุปผลงาน Coverage UC เดือนสิงหาคม 2548 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
- ความครอบคุลม
- เงินเพิม่ หรือลบในเดือน
- ผลงานแกไขสิทธิวา งและสิทธิวา งสะสมในเดือนสิงหาคม 2548
- การเพิ่มหรือลบของ Coverage UC ระหวาง ก.ค. - ส.ค.48
2. แนวทางการจัดสรรเงิน UC
สปสช. จะจัดสรรเงินตอหัว ใน ป 2549 เปนเงิน 1,659.20 บาท ซึ่งมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้นจากป
2548 ทําใหในป 2549 จะมีเงินบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th
หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกันสุขภาพ
3. การตรวจประเมินหนวยบริการ
ขอแจงกําหนดการตรวจประเมินที่จะใหขนึ้ ทะเบียนในป 2549 สปสช..ไดมีขอบังคับใหหนวย
บริการที่จะขึน้ ทะเบียนในโครงการ UC ในป 2549 ทุกแหง จะตองไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑ
และมาตรฐานตางๆ ระหวางวันที่ 12-17 ตุลาคม 2548 ตามรายละเอียดที่ไดมีหนังสือแจงไปแลว
4. ขอประชาสัมพันธ
ทาง สปสช. จะออกมารับฟงความคิดเห็นทั่วไปเกีย่ วกับหลักประกันสุขภาพในป 2548 ในวันที่
6-7 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมลายทอง ซึ่งเปาหมายคือ ผูใหบริการ ผูรับบริการ ตัวแทนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ งบประมาณเบิกจายจาก สปสช. รายละเอียดทางฝายไดแจงเปนหนังสือ
เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ

15
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การอบรมพนักงานบันทึกขอมูล ในทุก PCU
สรุปผลการอบรมพนักงานบันทึกขอมูล ในทุก PCU เพื่อพัฒนาทักษะดานการใช IT สําหรับ
งานขอมูลขาวสารสาธารณสุขแยกรายอําเภอ รายละเอียดไดสงให สสอ.ทุกแหงทราบแลว
2. ขอมูลโครงการเมืองไทยแข็งแรง ไตรมาศ 4 / 2548
ขอใหทุกอําเภอ รายงานขอมูลการผานเกณฑชี้วัดโครงการเมืองไทยแข็งแรง ไตรมาศ 4 /
2548 โดยใหตดั ยอดขอมูลวันที่ 30 ก.ย. และสงขอมูลระบบ Electronic ภายในวันที่ 5 ต.ค. 2548
3. สรุปการสงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม 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
วารินชําราบ
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

16
อําเภอ
น้ํายืน
เขมราฐ
โขงเจียม
เขื่องใน
นาจะหลวย
รวม

PCU ทั้งหมด
13
11
11
31
10
341

จํานวน PCU ที่สงขอมูล
จํานวน
รอยละ
12
92.31
1
9.09
0
0
12
38.71
9
90
122
35.88

มติที่ประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 5
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

