รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 9 / 2549 วันที่ 29 กันยายน 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 นายนิพนธ
มานะสถิตพงศ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
4 นายบัณฑิต
ประชุมรักษ
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ.
5 นายพรเจริญ
เจียมบุญศรี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
6 น.ส.พรรณทิพา แกวมาตย
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
7 นางจินตวีร
เกษวงศ
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
8 นายดนัย
ธีวันดา
ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
9 วาที่ รท.โฆษิต กัลยา
แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
10 นางศิริ
วัฒนธีรางกูร
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
11 นายรัชวี
ดําบรรพ
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่(อุบลราชธานี)
12 นายธีรพล
เจนวิทยา
13 นายจรัญ
ทองทับ
หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม รพศ. สปส.
14 นางสรัสวดี
ธานี
ศูนยอนามัยที่ 7
15 นายสุทธิพงษ
ภาคทอง
หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
16 นางสิริพร
วงศตรี
หัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
17 น.ส.กาญจนา
มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
18 นางรําไพ
สุวนาม
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
19 น.ส.ไพรัช
บุญจรัส
หัวหนาฝายอนามัย
20 นางปริญญา
ผกานนท
หัวหนาฝายควบคุมโรค
21 นายวิโรจน
เซมรัมย
หัวหนาฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
22 นางสุปรีดา
บุญทาว
หัวหนางานกิจการพิเศษ
23 นางพิศมัย
วรรณชาติ
แทนหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด
24 นางนภาพร
จันทนบ
หัวหนางานการแพทย
25 นางพรนภัส
ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ

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

นายประทีป
นางหรรษา
นางขนิษฐา
นายสุรพงษ
นายสมบูรณ
น.ส.วชิรา
นางลําดวน
น.ส.อลิษา
นางสภาภรณ
นางวลีรัตน
นางอภิญญา
น.ส.วีระสุดา
น.ส.ประภัสสร
นายเลิศศิลป
นายอรุณ
นางเพ็ญศรี
นายอัจฉริยะ
นายปยะมิตร
นางสุชารัตน
นายปรีชา
นางธิดารัตน
นางเรียมรัตน
นายสุวชัย
นายสิทธิชยั
นางรสสุคนธ
นางทิพวรรณ
นางดารณี
นางวันวิสา
นางจิติสุข
นางจุฬาพร
นายธวัติ

บุญธรรม
ชื่นชูผล
แกวเสนา
จารุแพทย
เพ็ญพิมพ
เจริญศรี
ศรีขาว
สุพรรณ
อุตมัง
อภัยบัณฑิตกุล
ชิณกธรรม
สวัสดี
ศันสนะพิทยากร
เชื้อทาว
บุญสราง
สมชัย
มุงหมาย
สมบูรณ
ดวงแกว
ทองมูล
บุญทรง
รักเสมอวงศ
กุมปรุ
วิทิตถิรานันท
มณฑา
โรจนศตพงค
เผาผา
คําแกน
กอนจันทร
ตังวาย
บุญไทย

หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หัวหนางานทันตสาธารณสุข
หัวหนางานสุขาภิบาลฯ
หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉกุ เฉิน
หัวหนางานเลขานุการกิจ
ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
ผูชวยหัวหนาฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ
ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ
เลขานุการการประชุม
แทนผูชว ยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ
แทนผูชว ยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
แทนผูชว ยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ
แทนผูชว ยหัวหนางานทันตสาธารณสุข
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเลขานุการกิจ
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
ฝายควบคุมโรค
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายบริหารทัว่ ไป
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
ฝายอนามัย
ฝายอนามัย
ฝายอนามัย
ฝายอนามัย
ฝายควบคุมโรค
ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ

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
83
84
85
86
87

นายดนัย
นายสุทธินนั ท
นายสุรศักดิ์
นายศิริวฒ
ุ ิ
นายภิรักษ
นายณัฐวุฒิ
นายพัฒนา
น.ส.อาทิตยา
นายกฤษฎา
นายณรงศักดิ์
นายตะวัน
นายเจริญ
นายสยาม
นายปญญา
น.ส.วิมลรัตน
นายเจษฎา
นายพิทักษพงษ
นางไพสุรีย
นายสุพจน
นายอดุลย
นายทนงศักดิ์
นายณรงค
นายประวิทย
นางศิวาภรณ
นายมนตรี
นายทองอินทร
นายลําพูน
นายไพรัช
นายสมพงษ
นายประจักษ
นายประกอบ

เจียรกุล
โคตะสิน
เกษมศิริ
โภคนันท
รุงพัฒนาชัยกุล
มณีขัติย
ตันสกุล
เครื่องพาที
พูลเพิ่ม
เข็มเพชร
จึงสมาน
เสรีรัตนาคร
ประสานพิมพ
อิทธิธรรมบูรณ
ประทีปะเสน
คําศรีสุข
จันทรแดง
บุญหอ
บุญทา
วรรณชาติ
หลักเขต
แผลงศร
พันธจูม
เงินราง
ออนเนตร
ชัยธานี
ฉวีรักษ
จันทพันธ
พงษชีวนิ
ทองงาม
ศรศิริ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่ งใน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลกุดขาวปุน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรนิ ธร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม
แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอเมือง
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน
สาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอเหลาเสือโกก
สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง
สาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล
สาธารณสุขอําเภอกุดขาวปุน
สาธารณสุขอําเภอโพธิ์ไทร
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาตาล
สาธารณสุขอําเภอพิบูลมังสาหาร
สาธารณสุขอําเภอตาลสุม
สาธารณสุขอําเภอสิรินธร

4
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

นายสัมพันธ
นายสมัย
นายธนายุทธ
นายยุรวัฒ
นายธานินทร
นายสุทนิ
นายณัฏฐพงศ
นายมัธยม
นายชวน
นายชูวทิ ย
นายอิทธิราช
นายอุทัย
นายสมบัติ

กุลพร
พูลทอง
ศรไชย
ทองผา
ไชยานุกูล
กมลฤกษ
ผองแผว
สุพัฒน
จันทรเลื่อน
ธานี
วรสันต
เลียงหิรัญถาวร
มูลศรี

สาธารณสุขอําเภอศรีเมืองใหม
สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอสวางวีระวงศ
สาธารณสุขกิง่ อําเภอนาเยีย
สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม
สาธารณสุขอําเภอบุณฑริก
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
สาธารณสุขอําเภอนาจะหลวย
สาธารณสุขอําเภอทุงศรีอุดม
สาธารณสุขกิง่ อําเภอน้าํ ขุน
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร
แทนสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม
แทนสาธารณสุขอําเภอสําโรง

ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายบุญธรรม
นายประเสริฐ
นายกวี
นายสมศักดิ์
นายพงศธร
นายครรชิต
นายวรวิทย
นางสุรางค
นางฉวีวรรณ
น.ส.วนิดา
น.ส.พิมณฑิพา
นางเพ็ญศรี

ไชยยศ
บรรเทิง
ไชยศิริ
อรรฆศิลป
ศุภอรรถกร
เกยไชย
กิตติวงศสุนทร
ปรัชบาล
แกวมณี
ชัยเวชสกุล
มาลาหอม
เริงนิรันดร

ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
รก.ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 5 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ 7
รก.ผูอํานวยการกองอนามัยสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย
ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค
ผูชวยหัวหนางานกิจการพิเศษ

พิธีการกอนการประชุม
- พิธีประดับยศขาราชการทีไ่ ดรับการเลื่อนตําแหนงระดับ 7
ขาราชการที่ไดรับการเลื่อนตําแหนง

และแสดงความยินดีกับ

5
- พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดนประจําป 2549
- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแกบุคคลและหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานเมืองไทย
แข็งแรง
- พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผูนําเสนอวิจัยดีเดน จังหวัดอุบลราชธานี
- พิธีมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนและหมูบานดีเดนดานการปองกันโรคไขเลือดออก
- พิธีมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แมปลอดภัย 7 แหง
- พิธีมอบรางวัลทีมทีช่ นะเลิศการแขงขันกีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0249

เริ่มการประชุมเวลา 13.53 น.
นายแพทยวุฒไิ กร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานใน
การประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ปงบประมาณ 2550 จะมีการปรับโครงสรางการบริหารจัดการจาก การแบงพืน้ ที่ออกเปน
5 โซน เปน 3 โซน โดยมีหวั หนาโซนคือ นายแพทยสวุ ิทย โรจนศักดิ์โสธร นายนิพนธ มานะสถิตพงษ
และนายสมพงษ พงษชวี ิน สวนผูชว ยหัวหนาโซน คือ นายบุญธรรม ไชยยศ นางปริญญา ผกานนท
และนางสาวไพรัช บุญจรัส นอกจากนี้แตละฝายใน สสจ.จะตองมีเจาหนาที่ 3 คนทีจ่ ะตองรูเรื่องงาน
ทุกดานดวย
ในการประชุมครั้งตอไป ในชวงเชาจะเปนการติดตามและแจงเรื่องงานตางๆ สวนชวงบายจะ
เปนการแจงเรือ่ งเพื่อพิจารณา ซึง่ จะทําใหการประชุมกระชับเวลามากยิ่งขึน้
วันที่ 28 ก.ย. 2549 มีการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
และอํานาจเจริญ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ มทบ.22 โดยไดขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน หาม
มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง ตามประกาศของ คปค. เพื่อความสงบของบานเมือง ดังนั้น หากมีการ
จัดการประชุม/ อบรม โดยเฉพาะที่มีเปาหมายเปนกลุม ประชาชนทัว่ ไป หรือมีการเคลื่อนยายกลุมคน
เปนจํานวนมาก จะตองทําหนังสือแจงให มทบ.22 ทราบ หรืออยางนอยควรแจงใหผูวาราชการจังหวัด
หรือนายอําเภอทราบ รายละเอียดจะไดใหฝายยุทธศาสตรทําหนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง
นอกจากนี้ ทานปลัดกระทรวงไดไปรับนโยบายจาก คปค. โดยไดเนนย้ําเรื่อง การปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพืน้ ที่ และหามขาราชการและหัวหนาสวนราชการเดินทางออกนอกพื้นที่
และออกนอกประเทศ หากมีความจําเปนใหทําหนังสือขออนุญาตแตละกรณี และใหเปดโทรศัพท
ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมรับคําสั่งการ ควรเฝาระวังโรคที่อาจมีการระบาดในชวงอุทกภัย คือ โรคฉี่หนู
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ปากเทาเปอย ไขหวัดนก ฯ สวนงบประมาณในการชวยเหลือประชาชน ใหพจิ ารณาใชงบของจังหวัด
ชวยเหลือ โดยขออนุมัติผานนายอําเภอ
คปค. ไดเนนย้ําใหทุกหนวยงาน รูรักสามัคคี เห็นประโยชนแกบานเมืองเปนสําคัญ และ
สอดสองดูแลกลุม อสม. ไมใหมีการชุมนุม รวมกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง สวนประกาศตางๆของ
คปค. ขอใหตดิ ตามโดยใกลชิด
ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุบลราชธานี ในสวนที่เกี่ยวของกับงานดาน
สาธารณสุข
- การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2549 โดยคลังจังหวัดขอใหเรง
ดําเนินการภายในวันที่ 29 ก.ย. 2549 เวลา 16.00 น.
- การทอดกฐินพระราชทาน
โดยเสด็จพระราชกุศล ป 2549 ซึ่งมีหมายมอบให
ทานผูวา ราชการจังหวัดเปนประธานรับ กฐินพระราชทาน มาทอด ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ใน
วันที่ 26 ต.ค. 2549 ขอเชิญทุกหนวยรวมทําบุญดวย
- การมอบแนวทางปฏิบัติ ตามมติของ คปค. โดยไดเนนย้ําใหปฏิบัติดังนี้
1) หัวหนาสวนจะตองอยูในที่ตงั้ กรณีจําเปนจะตองขออนุญาตผูวา ราชการจังหวัด
โดยตรง
2) หามชุมนุมเกิน 5 คนขึ้นไป
3) ใหจัดเวรยามดูแลสถานที่ราชการ
4) หากมีขาวลือหรือมีขอสงสัยใหติดตอสอบถามที่ปองกันจังหวัด
5) วิทยุชุมชนใหนาํ เสนอขอมูลที่สรางสรรคและรังสรรคบานเมือง
6) หากมีการจัดการประชุมใหแจง มทบ. 22 และกองทัพภาค ผานปองกันจังหวัด
7) หัวหนาสวนราชการจะตองเปดมือถือตลอด 24 ชั่วโมง หากติดตอไมไดจะติดตอมาที่
สํานักงาน หากไมมีผูรับโทรศัพทแสดงวาไมมีการจัดเวรยาม ดังนั้นผูที่มาอยูเวรควรรับโทรศัพท
8) ขอใหตรวจสอบกลุมบุคคลที่แอบอางชื่อหัวหนาสวนราชการไปหาผลประโยชน
หากพบใหแจงและดําเนินการตามกฎหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2549 วันที่ 31 ส.ค. 2549
ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.7494 ลงวันที่
19 กันยายน 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ 8 / 2549 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 และ
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผเู ขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทปี่ ระชุม
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
ที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบริหารทัว่ ไป
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2549
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ สาขาเขตพื้นที่อุบลราชธานี
สปสช. ไดนาํ ผลการประเมิน KPI ดานหลักประกันสุขภาพ ที่ไดออกประเมินรวมกับทาง
จังหวัด ไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินทัว่ ประเทศ เพื่อนําไปพิจารณาจัดสรรงบบริหารจัดการ ซึ่ง
สปสช. สาขาจังหวัดอุบลราชธานี (สสจ.อุบลราชธานี)ไดรับการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการ งวด
ที่ 4 เปนขวัญและกําลังใจ (performance-base) เปนขวัญ และกําลังใจ จากผลการดําเนินงานระดับ
ดี (91.50%) เปนเงิน 134,270.88 บาท (เกณฑประเมินระดับ ดี 85.00-92.49%) ซึ่งจะโอนเขาบัญชี 7
ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
ในวันที่ 25 ก.ย. 2549 ทางวิทยาลัยไดรับปายทอง 5 ส. จากสถาบันพัฒนาขั้นพืน้ ฐาน ซึง่
ไดรับความสนับสนุนและใหกําลังใจจาก สนง.สสจ. ศูนยอนามัยที่ 7 และรพ.วารินชําราบ จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
สภาการพยาบาลไดมีการปรับหลักสูตรการศึกษาพยาบาลศาตรของเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชนใหม โดยเมื่อจบการศึกษาแลวจะไดรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นสูง
สงผลใหมกี ารขยายหลักสูตรออกไปเปน 2 ป 4 เดือน ซึง่ จะไมใชหลักสูตรตอเนื่อง
ตามที่ สนง.สสจ. ไดประสานใหทางวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรการเวชปฏิบัติทวั่ ไป นัน้
ขณะนี้ทางสภาการพยาบาล กําลังพิจารณาหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป ใหเกิดประโยชนแกผูเรียน ที่
สามารถนําวุฒิบัตรไปเรียนตอในระดับทีส่ ูงขึ้นได
มติที่ประชุม รับทราบ
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วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ป 2550 ทางวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณสวนหนึง่ ไวสําหรับการสนับสนุนงานพัฒนา
บุคคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี สวนจะเปนดานใดนั้นจะตองพิจารณาจาก
นโยบายของกระทรวงเปนหลัก
ขอความอนุเคราะหพิจารณา ขอกรอบตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุข เนื่องจาก
อาจารยสมพร แกวทอง ไดปฏิบัติงานใหจงั หวัดอุบลราชธานี โดยชวยราชการอยูทวี่ ิทยาลัยเปน
ระยะเวลา ประมาณ 10 ป แตตนสังกัดอยูที่ สสจ.กาญจนบุรี ซึ่งทางวิทยาลัยไดประสานขอตัดโอนเลข
จากจังหวัดกาญจนบุรี และไดรับการตอบรับใหตัดโอนได
มติที่ประชุม รับทราบ
สํานักงานสาธารณสุข เขต 14
การประเมินเอกสารวิชาการ 7 ของนักวิชาการสาธารณสุข เนื่องจากประธานคณะกรรมการ
ประเมิน ซึง่ จะกําหนดใหเปนทานสาธารณสุขนิเทศก โดยตําแหนง ไดมีการโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนง
สาธารณสุขนิเทศกใหม และยังไมมีคาํ สั่งแตงตั้งผูจะมาดํารงตําแหนงใหมหรือรักษาการ สงผลใหการ
พิจารณาลาชา ทางสํานักงานเขตไดพจิ ารณาเสนอเรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงพิจารณาแกไข
ปญหาแลว
ทานผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 และผูบริหารเขตตรวจราชการเขต 14 ขอ
เชิญผูบริหารศูนยวชิ าการเขต 14 และผูบริหารทุกทานรวมเปนเจาภาพ ในงานสวดอภิธรรมศพคุณแม
อุบล ลอยหา มารดานายแพทยสุรพร ลอยหา สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในวันที่ 1 ต.ค. 2549 เวลา
19.00 น. ณ วัดสุปฏนาราม วรวิหาร
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ไมมี
มติที่ประชุม ไมมี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ
ฝายบริหาร
1. การเฝาระวังสถานการณทางการเงิน
เนื่องจากหลายหนวยงานยังมีปญหาทางสถานการณทางการเงินอยู เมื่อสรุปปดบัญชีแลวจะ
รวมกันพิจารณาดําเนินการชวยเหลือในสวนที่ยงั เปนปญหา หัวหนาคณะไดกําหนดใหจัดทําแผนฯ ให
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เสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค. 2549 และจะเขาไปตรวจเยี่ยม CUP ที่มีปญหาในชวงตนเดือนตุลาคม
2549 ซึ่งจะแจงแผนใหทราบอีกครั้ง ดูรายละเอียดการเฝาระวังสถานการณทางการเงิน
ไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายบริหารทัว่ ไป
2. โครงการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
ตามที่ฝา ยบริหารทัว่ ไปไดแจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการโดยมีประเด็นคือ
• การจางเปนลูกจางชัว่ คราว
• การจัดซื้อจัดหาวัสดุประจํารถปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการ
• การจัดทําประชาสัมพันธโครงการ
โดยไดแจงรายละเอียดการดําเนินการ ใหกับผูชว ย
สาธารณสุขอําเภอและหัวหนาฝายบริหารทั่วไปของโรงพยาบาลทุกแหง ทราบแลว
3. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549
คณะกรรมการมีมติใหคณะกรรมการแตละโซนพิจารณาภายในโซน ในสวนฝายตาง ๆ ใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายใหหวั หนาฝาย และรองนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด และผูช วยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบฝายตาง ๆ พิจารณา ในสวน
ยอดเงินที่เหลือจากการพิจารณามอบใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาเพิม่ ใหกับอําเภอตางๆ
ที่มีผลงานดีเดน
4. การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจําป 2548
คณะกรรมการมีมติใหจัดสรรเงินรางวัลออกเปน 2 สวน สวนแรก 50% ใหจัดสรรใหกับผูมี
สิทธิไดรับเงินรางวัลทุกคนในอัตราสวนเทา ๆ กัน สวนทีส่ อง 40% จัดสรรใหแตละสวนราชการตามผล
การปฏิบัติงานในป 2549 และจัดสรรใหแตละคนตามผลการประเมินเลื่อนขัน้ เงินเดือนในป 2548 โดย
ใชสวนตางแตละกลุม 0.25 และมอบหมายใหแตละสวนราชการจัดทําขอมูลเพื่อขอเบิกเงินจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5. การพิจารณาจัดสรรเงิน พตส . และเงินเบี้ยเลีย้ งเหมาจาย ปงบประมาณ 2549
คณะกรรมการมีมติใหแตละสวนราชการดําเนินการจัดทําขอมูลของผูมีสิทธิ์ไดรับเงิน พตส.
และเงินเบี้ยเลีย้ งเหมาจาย เพื่อขอเบิกเงินจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยใหแตละ
คนไดรับ 48% ของเงินที่ไดรับทั้งป
6. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางชัว่ คราวเงินบํารุง
คณะกรรมการมีมติใหใชบญ
ั ชีการเลื่อนขั้นคาจางตามบัญชีอัตราคาจางตามเอกสาร
หมายเลข 1 โดยลูกจางชั่วคราวนักเรียนทุนใหเลื่อนขั้นคาจางอยางนอยปละ 1 ขั้น และใชวงเงินเลื่อน
6 % ของฐานเงินคาจางรวมของลูกจางชั่วคราวนักเรียนทุนทัง้ หมดที่ไดเลื่อนขั้นคาจางในกรณี
พิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง 2 ขั้น ใหใชโควตา 15 % ของจํานวนลูกจางชัว่ คราวนักเรียนทุนทัง้ หมด
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7. การรายงานขอมูลผลการประหยัดการใชพลังงาน ประจําเดือนกันยายน 49
ขอใหหนวยงานทุกแหง รายงานขอมูลการใชพลังงานทาง Web Site ภายในวันที่
15 ต.ค. 2549 ดวย (จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับที่ 5 ของประเทศ)
8. การพิจารณาอัตราคาตอบแทนนอกเวลาราชการ ของลูกจางที่สําเร็จหลักสูตรการแพทยแผนไทย
(หลักสูตร 2 ป)
ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัตงิ านแพทยแผนไทยใน รพช.จริง ปรากฏวามีการ
จายคาตอบแทนนอกเวลาทีไ่ มเทากัน เกิดความลักลัน่ ในระหวางผูป ฏิบัติงาน รพช.บางแหงจาย
คาตอบแทนอัตรา 400 บาท บางแหงจายอัตรา 250 บาท จึงขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดอัตรา
คาตอบแทนใหเกิดความเหมาะสมและเทาเทียมกัน (รพช.ศรีเมืองใหม ขอหารือที่ประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหนําการพิจารณาอัตราคาตอบแทน นอกเวลาราชการของลูกจาง ที่สาํ เร็จหลักสูตร
การแพทยแผนไทย (หลักสูตร 2 ป) ไปพิจารณาในที่ประชุมของกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาล และให
ถือมติในทีป่ ระชุมนัน้ เปนระเบียบปฏิบัตติ อไป
ขอใหแตละ CUP ทบทวนการจางลูกจาง
โดยขอใหพิจารณาจากประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่จะเกิดมากที่สุด
ซึ่งหากลดการจางลงไดจะมีงบประมาณเหลือ
ที่จะไป
พัฒนางานดานอื่นๆ อีก สวนพนักงานผูชวยพยาบาล ทาง รพศ. ขอทราบรายชื่อผูท ี่จะไปเรียน
ภายในวันที่ 18 ต.ค. 2549 และจะเริ่มเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 2549
ฝายควบคุมโรค
1. สถานการณโรคไขเลือดออก
จากรายงานโรคเรงดวน จังหวัดอุบลราชการนี พบผูปว ยจํานวน 583 ราย คิดเปนอัตราปวย
32 ตอแสนประชากร (จากรายงาน 506 มีอัตราปวย 39 ตอแสนประชากร) อําเภอที่พบสูงสุดคือ
อําเภอศรีเมืองใหม เมือง ตระการพืชผล สิรินธร นาจะหลวย ตามลําดับ ดูรายละเอียดไดที่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายควบคุมโรค
2. สถานการณโรคไขหวัดนก
ในประเทศไทยมีรายงานวาพบผูปวย 3 ราย โดยรายลาสุดอยูท ี่จงั หวัดหนองบัวลําภู สวน
จังหวัดอุบลราชธานี ยังไมรายงานวาพบผูป วย แตขอใหเฝาระวังโดยใหเนนย้าํ ให อสม. ดูแลพื้นทีห่ าก
พบสัตวปกปวยตาย ใหแจงไปยังปศุสัตวโดยดวนดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามที่ ฝายควบคุมโรค
ขณะนี้วัคซีนไขหวัดใหญงวดมาถึงแลว และไดกระจายใหพนื้ ที่แลว หนวยงานใดยังไมไดรับ
ขอใหไปเบิกไดที่ฝายควบคุมโรค
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3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนกันยายน
โรคที่เปนปญหาในชวงนี้คือ โรคมือเทาปาก ซึง่ พบวามีการระบาดในโรงเรียนอนุบาลที่ กทม.
โดยพบวาที่กระทรวงมีรายงานพบผูปวยทัว่ ประเทศจํานวน 1,360 ราย เสียชีวิต 4 ราย (กทม.มีผปู วย
274 ราย และเสียชีวิต 2 ราย) จังหวัดอุบลราชธานีมีรายงานวาพบผูปวย 32 ราย ซึ่งเปนการวินิจฉัย
จากอาการเทานัน้ ดังนัน้ ขอใหประสานกับแพทยใหเก็บตัวอยางซีรัมและอุจาระสงตรวจเพื่อเปนการ
ยืนยันดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข
1. ขอเชิญรวมรณรงคไมซื้อ ไมขาย ไมใชเครื่องสําอางผิดกฎหมาย
ตัวอยางของกลางที่ดานศุลกากรพิบูลมังสาหารจับได และสงมาให สสจ.ตรวจสอบ ประกอบ
กับมีประชาชนรองเรียนเขามาวา ที่หมู 1 ตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ มีการจัดจําหนายครีม
หนาขาวจากโสม ฝายจึงไดประสานกับสสอ.วารินชําราบเขาไปตรวจสอบ ซึง่ ผลการตรวจพบวามี
การปนเปอนสารอันตราย (สารปรอท) ในครีมดังกลาวดวย และจากการสอบถามพบวา ครีม
ดังกลาวไดมีการจัดจําหนายในหลายๆ พืน้ ที่
และหลายอําเภอ จึงใครขอความรวมมือจากทุก
หนวยงานประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึง อันตรายจากการใชครีมดังกลาว และเครื่องสําอางผิด
กฎหมายดวย
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มติที่ประชุม รับทราบ
ฝายประกันสุขภาพ
1. ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ National Coverage
เดือนกันยายน จังหวัดอุบลราชธานี มีความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพรอยละ 99.04 มี
สิทธิวา งรอยละ 0.96 โดยอําเภอที่มีความครอบคลุมมากที่สุดคือ อําเภอศรีเมืองใหม ,รพ. 50 พรรษาฯ,
อําเภอกุดขาวปุน ตามลําดับ
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่
ฝายประกันสุขภาพ
2. งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ในกลุมสิทธิประกันสังคม และผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการ ป
2549
การขยายระยะเวลาการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ในกลุมสิทธิประกันสังคม
และผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการ ป 2549 ดําเนินการดังนี้
- กิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยง บันทึกขอมูลตามโปรแกรมฯ ใหแลวเสร็จภายในวันที่
30 พ.ย. 2549
- การดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหหนวยบริการเสนอโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใน สปสช.เขตพื้นที่ อนุมัติภายในวันที่ 30 พ.ย. 2549 (แตสามารถดําเนินงานตามโครงการไดถึง วันที่
31 ธ.ค. 2549)
- การรายงานผลการใหบริการวางแผนครอบครัว ใหหนวยบริการสงขอมูลในโปรแกรม Excel
ใน สปสช. ที่ e-mail: Kritsana.j@nhso.go.th ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2549
- การใหบริการรับฝากครรภและการดูแลหลังคลอด สําหรับผูประกันตนที่สง เงินสมทบไมครบ
7 เดือน สามารถใหบริการและบันทึกขอมูล ในโปรแกรม DRG MX ไดจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2549
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3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยง
รายงานผลการตรวจคัดกรอง ความเสีย่ งสําหรับสิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการ
ขาราชการ เดือน ส.ค.-26 ก.ย. 2549 มีผลการตรวจรอยละ 7.63 ซึ่งมีการรายงานผลคอนขางต่ํา จึง
ขอใหแตละอําเภอเรงรัดดําเนินการและรายงานผลมาภายในวันที่ 15 ต.ค. 2549 โดยดวนดวย ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายประกันสุขภาพ
4. การจัดสรรงบสรางเสริมสุขภาพ
สรุปผลการจัดสรรงบสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค เดือน ต.ค. 2548-ก.ค. 2549 จะ
จัดสรรตามผลงานจริง แตมบี างอําเภอที่ผลงานยังไมถึงเปาหมายที่กาํ หนด จึงใครขอใหผูบริหารเรงรัด
ดําเนินการดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายประกันสุขภาพ
5. การโอนเงิน
แจงโอนเงินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ( OP+IP) เดือน ต.ค. 2548-16 ก.ย. 2549
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายประกันสุขภาพ
ประเภท
ไดรับจัดสรร
โอนลวงหนา
คงเหลือโอน
OP
323,461,312.07
381,525,135.68
-58,063,823.61
IP
2,536,994
166,749,162.49
86,950,780.00
- โอนใหหนวยบริการหัก OP, IP ที่ไดรับจัดสรรคงเหลือโอนใหหนวยบริการ จํานวน
75,552,119.18 บาท
6. แนวทางการจัดสรรเงิน ป 2550
สปสช. ไดแจงใหจงั หวัดจัดสรรงบประมาณเหมาจายรายหัว ป 2550 โดยใชหลักเกณฑการ
จัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขป 2549 เปนการจัดสรรเงินเพิม่ เติมใหหนวยบริการไมนอยกวา ป
2549 และจะเปนการตัดเงินเดือนระดับจังหวัด ฯลฯ โดยจะโอนเงินงวดแรกรอยละ 50 ในเดือนตุลาคม
2549 งวดที่ 2 รอยละ 30 ในเดือนมีนาคม 2550 งวดที่ 3 รอยละ 10 ในเดือนมิถนุ ายน และงวดที่ 4
งวดสุดทายสิน้ ปรอยละ 10 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายประกัน
สุขภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ใหเปดบัญชีใหม โดยใชบญ
ั ชีรวมกัน และรพช.และสสอ. มีอาํ นาจในการเบิกจายรวมกัน สวน
แนวทางหารบริหารจัดการ ดานตางๆ อาจตองนํามาพิจารณาอีกครั้ง
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสุข
1. ความกาวหนาในการจัดทํายุทธศาสตรสาธารณสุข ป 2550
ตามที่ ฝายยุทธศาสตร ไดแจงในวาระการประชุมเดือน สิงหาคม 2549 เกี่ยวกับการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุข ป 2550 นั้น ในเดือน ตุลาคม 2549 จะมีการดําเนินงานเพื่อ
สรุปยุทธศาสตรและตัวชี้วัดในระดับจังหวัด สวนการดําเนินงานระดับอําเภอ ในชวงนี้ขอใหทกุ อําเภอ
เตรียมการกําหนดบทบาทหนาที่ กระบวนการทํางาน/กิจกรรมรายละเอียด โดยใช story line เขามา
ชวย แลวจึงนํามาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรระดับจังหวัดในภายหลัง เมื่อกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ทิศทางการทํางานที่ชัดเจนแลว จังหวัดจะนํามาบูรณาการกับ ยุทธศาสตร CEO เพื่อกําหนดเปน
ยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ป 2550 และจะประกาศนโยบายการพัฒนางาน
สาธารณสุขจังหวัดในโอกาสตอไป
2. โครงการศึกษาพัฒนาคุณภาพรายงานสาเหตุการตาย โดยการสัมภาษณในประเทศไทย ป 25482550
กระทรวงสาธารณสุข ไดรับมอบหมายใหดําเนินการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพรายงาน
สาเหตุการตายโดยการสัมภาษณในประเทศไทย ซึ่งจะดําเนินการเก็บขอมูลในพืน้ ที่ 9 จังหวัด ไดแก
เชียงราย ลําพูน เลย อุบลราชธานี สุพรรณบุรี นครนายก ชุมพร สงขลา และกรุงเทพมหานคร ในพ.ศ.
2549 นั้น ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอําเภอที่เปนกลุมตัวอยางทั้งสิน้ 7 อําเภอดังนี้
อําเภอเมืองฯ และ PCU ในเขต รพศ. 5 แหง , มวงสามสิบ , ตระการพืชผล , กุดขาวปุน , โขงเจียม ,
สําโรง และเดชอุดม โดยไดประชุมชี้แจงโครงการฯ และอบรมพนักงานสัมภาษณและผูดูแลภาคสนาม
รวมทัง้ สิ้น จํานวน 112 คน ในระหวางวันที่ 27-28 ก.ย. 2549 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนีม้ ีแผนดําเนินการเก็บขอมูลใหแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2549 โดยมีการกําหนดชวงเวลาเบื้องตนดังนี้
1. ระหวางวันที่ 4-12 ต.ค. 2549 ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณและแผนการเก็บขอมูล
2. ระหวางวันที่ 16 ต.ค.-16 พ.ย. 2549 ดําเนินการเก็บขอมูลใหแลวเสร็จทุกอําเภอ
3. ระหวางวันที่ 6-15 พ.ย. 2549 ติดตามนิเทศการเก็บขอมูลตามอําเภอเปาหมาย
4. ระหวางวันที่ 16-30 พ.ย. 2549 ตรวจสอบขอมูลโดยผูดูแลภาคสนามระดับอําเภอและ
ระดับจังหวัด
5. เดือนธันวาคม 2549 ตรวจสอบความถูกตองของแบบสัมภาษณและจัดสงสวนกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
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ใหนาํ ผลงานวิจัยที่ได

มาใชประโยชนในการวางแผนแกไขปญหาสาธารณสุขของประชาชน

ตอไปได
ฝายสนับสนุนบริการสุขภาพ
1. งานพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
การประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด
จากโรงพยาบาลที่ผา นการรับรองฯ ตามแผนการตรวจเยี่ยมระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2549
(ปรับวันที่ตามทีมพีเ่ ลี้ยงฯ และผูรับการตรวจเยี่ยมตกลงกัน ) เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2549 ณ หองประชุม 1
ชั้น 3 สนง.สสจ. นั้น ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมจาก รพ. ทุกแหง ที่ใหความสนใจเขารวมประชุม
เปนอยางดียงิ่ ตัวแทนโรงพยาบาลเปาหมายทีจ่ ะขอ Accredit จํานวน 4 แหง คือ รพ.วารินชําราบ ,รพ.
ศรีเมืองใหม ,รพ.ตระการพืชผล และรพ.น้ํายืน ไดนําเสนอผลการพัฒนา และรับขอเสนอแนะจาก
ทานผูวพิ ากย ซึง่ แฟมนําเสนอจากทัง้ 4 แหง สามารถ Down Load File ppt. ไดทาง http://w
ww.phoubom.in.th/hss รับขอมูลฯ / สงขอมูลสนับสนุนบริการสุขภาพ , File ; HA9_11Newupload1
และ 2 ในป 2550 นี้กาํ ลังพิจารณา KPI ในการพัฒนาใหผานบันไดขัน้ ที่ 2 และ Re-Accredit เพิ่มเติม
2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิเพื่อรับเงินเพิ่มพิเศษ
จังหวัดอุบลราชธานี ฝาย สบส. รับขอมูลผลการประเมินจากทุกแหงแลว กําลังประมวลผล
และขอขอมูลเรื่อง Man_day ( เอกสาร 5File: Flow_Form_Manage9B “Sheet;Form2” แบบสํารวจ
ขอมูลบุคลากรสนับสนุนที่ออกปฏิบัติงานในหนวยบริการ ปฐมภูมิ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมพิเศษ ) โดยดวน เพื่อนํามาคํานวณเปนคาออกประเมินใหกับทุกโซนที่ออกดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
สํานักงานพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
1. การอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพืน้ ฐาน
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมกับ กรมทหารราบที่ 6 คายสรรพสิทธิประสงคได
จัดอบรมหลักสูตร เวชกรฉุกเฉินระดับพืน้ ฐาน EMT-B 110 ชั่วโมง จํานวน 264 คน ในระหวางวันที่
1-29 ก.ย. 2549 ณ คายฝกอบรม กองรอยเครื่องยิงหนัก คายสรรพสิทธิประสงค โดยมีเนื้อหา ดังนี้
- ฝก ระเบียบวินัย/การทํางานเปนทีม
- ฝกภาควิชาการ ตามมาตรฐานของหลักสูตร EMT-B 110 ชั่วโมง
- การใชวทิ ยุสอื่ สาร/การบํารุงรักษารถพยาบาล
ผลการอบรม ภาควิชาการ ดังนี้
- สอบการปฏิบัติ เกณฑคะแนน 80 %
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- สอบผาน 264 คน คิดเปน 100 %
- สอบขอเขียน เกณฑคะแนน 60 %
- สอบผาน 228 คน 86.36 %
- ไมผาน 36 คน 13.64 %
***** ผูที่สอบขอเขียนไมผานจะใหสอบซอมภายหลังซึ่งทางวิทยากรจะกําหนดวันเวลาแลว
แจงผูเกี่ยวของใหทราบ
ในระหวางวันที่ 28 ก.ย. 2549 – 5 ต.ค. 2549 ฝกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชน เพื่อเก็บ
ประสบการณ เกี่ยวกับการทํางานที่หองฉุกเฉิน และการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ
มติที่ประชุม รับทราบ
วันที่ 2 ต.ค. 2549 ผูที่ผานการอบรมถือวา เปนลูกจางในสังกัด ในวันที่ 6 ต.ค. 2549 ชวงเชา
จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ สสจ. ชวงบายจึงจะเปนพิธมี อบใบประกาศแกผูทผี่ านการอบรม และ
รับมอบรถจาก อบจ. จํานวน 42 คัน สวนพิธีปลอยรถใหเลื่อนออกไปกอน รถทุกคนจะมีโทรศัพทไว
สําหรับรับคําสั่งจากศูนยเทานัน้ หามนําไปใชในงานสวนอืน่ รายละเอียดจะมีการชี้แจงอีกครั้งในวันที่
6 ต.ค. 2549 ทั้งนี้เริ่มใหบริการตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 เปนตนไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ติดตามการรายงานขอมูล e-Healthy Thailand และ e-Inspection ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2549)
อําเภอที่ยงั ไมสงรายงาน
1. ศรีเมืองใหม
2. โขงเจียม
3. บุณฑริก
4. ตระการพืชผล
5. กุดขาวปุน
6. พิบูลมังสาหาร
7. ตาลสุม
8. น้ําขุน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
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นายลําพูน
ฉวีรักษ
สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดการประชุมใหญสามัญประจําป ใน
วันที่ 28 ต.ค. 2549 ณ ศาลาประชาวาริน อําเภอวารินชําราบ โดยจะมีการเลือกตัง้ กรรมการสหกรณฯ
จํานวน 8 คน และผูตรวจสอบกิจการฯ จํานวน 3 คน เปนการเลือกแบบรวมเขต
มติที่ประชุม รับทราบ
ขอใหตรวจสอบเจาหนาที่ ทีจ่ ะขอยาย/โอน (เขา อบต.) วามีหนี้สนิ้ ผูกพันธในสหกรณ หรือไม
เพื่อปองกันการเกิดปญหาภายหลัง
ในอนาคตจะพิจารณามีระบบ ATM และเปดใหบุคคลทั่วไปมาฝากเงินกับสหกรณฯ แตจะใหกู
ไดเฉพาะวงเงินตนเอง

เลิกการประชุมเวลา 16.53 น.

(นางสาววีระสุดา สวัสดี)
พยาบาลวิชาชีพ 6
ผูบันทึกการประชุม

(นางสุปรีดา บุญทาว)
หัวหนางานกิจการพิเศษ
ผูตรวจรายงานการประชุม

