
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  10 /  2548  วันที่   31 ตุลาคม  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 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
9 นส.พรรณทิพา แกวมาตย ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

10 นางจินตวีส เกษวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
11 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
12 นางชลิยา วามะลนุ แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
13 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
14 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
15 นายคมชาย สุขยิ่ง แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
16 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
17 นางศุภวรรณ เกตุรินทร แทนผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 
18 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
19 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
20 นส.สวางทพิย ชาภูคํา ศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี
21 นส.ศิริวรรณ ชุมนุม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
22 นางสุจิรภรณ เศลารักษ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
23 นายมานิต เหลาคงธรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
24 นายดนุภพ ศรศิลป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
25 นางสรัสวด ี ธาน ี ศูนยอนามัยที ่7   
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26 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
27 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
28 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
29 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
30 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
31 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
32 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
33 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
34 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
35 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
36 นางอุบลรัตน บุญทา แทนหัวหนางานการแพทย 
37 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
38 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
39 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
40 นส.ขนษิฐา ดาโรจน หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
41 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉนิ 
42 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
43 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
44 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
45 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
46 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
47 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
48 นายอรุณ บุญสราง แทนผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ 
49 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
50 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
51 นางภัทรา ทานุชิต แทนผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
52 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
53 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
54 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
55 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
56 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
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57 นายเริงฤทธิ ์ เริงนิรันดร ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
58 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
59 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
60 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
61 นายรว ี แววศรี ฝายบริหารทัว่ไป 
62 นางมณีวรรณ โคนถอน ฝายบริหารทัว่ไป 
63 นายสัญชยั บุญมาเสน ฝายบริหารทัว่ไป 
64 นายภูมนิทร ศรีทานนัท ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
65 นายณัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ ์ ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
66 นางรัชนพีร สิมาฉายา ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
67 นส.ฑิฆัมพร พันธุพนิิจ ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
68 นางพิสมยั วรรณชาติ ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
69 นส.ประภัสสร ศันสนะพิทยากร ฝายประกนัสขุภาพ 
70 นางจิรวัฒน สุสิงห ฝายประกนัสขุภาพ 
71 นางพัชราภรณ ถิ่นแกว ฝายประกนัสขุภาพ 
72 นางฉัฐฉว ี ใจแกว ฝายควบคุมโรค 
73 นางภูริดา พลศักดิ์ ฝายควบคุมโรค 
74 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
75 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
76 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
77 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
78 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
79 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
80 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
81 นส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
82 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
83 นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
84 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
85 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
86 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
87 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
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88 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
89 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
90 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
91 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
92 นายปรีดา สืบสิงห โรงพยาบาลวารินชําราบ 
93 นายเชาวฤทธิ ์ พจมานเมธี โรงพยาบาลกดุขาวปุน 
94 นายพิทักษ ทองทรง โรงพยาบาลสริินธร 
95 นางสุดาพรรณ ประคองพันธ โรงพยาบาลเขมราฐ 
96 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
97 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
98 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
99 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 

100 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
101 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
102 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
103 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
104 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
105 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
106 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
107 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
108 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
109 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
110 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
111 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
112 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
113 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
114 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
115 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
116 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
117 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
118 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
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119 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
120 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
121 นส.สุภาภรณ พุฒผา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตระการพืชผล 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายสรศักดิ ์ บุญจันทร ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
3 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
4 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
5 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
6 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
 
พิธีการกอนการประชุม 
1. พิธกีารตอนรับและรบัมอบนโยบายจาก นายธานี  ปลูกเจรญิ  รองผูวาราชการจังหวดั
อุบลราชธาน ี
 
2. พิธีแสดงความยนิดีในการเลื่อนตาํแหนง  
 - นายสมยั  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ เลื่อนตําแหนงเปน นกัวิชาการ
สาธารณสุข 8 ว. 
 - นายธานนิทร  ไชยานกุูล  สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม เลื่อนตําแหนงเปน นกัวิชาการ
สาธารณสุข 8 ว. 
 - นายทนงศกัดิ์  หลกัเขต สาธารณสขุอําเภอมวงสามสิบ เลื่อนตําแหนงเปน นักวิชาการ
สาธารณสุข 8 ว. 

- และเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6  เลื่อนตําแหนงเปน เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 7  จาํนวน 
7 คน 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.00 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผูบริหารระดับสูงของจังหวัดที่ยายมาใหมคือ  
     - นายสุธ ี มากบุญ  ผูวาราชการจงัหวดั ยายมาจากจังหวัดยโสธร 
     - นายธาน ีปลูกเจริญ  รองผูวาราชการจังหวัด ยายมาจากจังหวัดสตูล 
     - นายวันชยั  สุทนิ  รองผูวาราชการจงัหวัด ยายมาจากจังหวัดยโสธร 

 จากการประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดมงีานนโยบายของจงัหวัด ซึ่งไดมอบหมาย
ใหฝายยุทธศาสตรฯ คัดกรองรายละเอียดที่เกี่ยวของกบังานดานสาธารณสุขกอน จึงจะนําไปชี้แจงให
แตละหนวยงานทราบอีกครั้ง 

วันที่ 16 พย. 2548 จะมีการทอดกฐินของหลวงปูมา ซึง่จะมาทอดทีว่ดัคูขาด อ.เขื่องใน  
ฐานขอมูล CEO ของจังหวัดยังมีการดําเนินงานไมเรียบรอย ทางจังหวดัจะไดแตงตั้ง

คณะกรรมการมาดูแลกํากบัอีกครั้ง ดังนัน้ขอใหแตละอําเภอดูแลขอมูลของหนวยงานตนเองใหถูกตอง
รวดเร็วดวย 

วิสัยทัศน ของจังหวัด ตองการใหทาํงานรวมกนั เหมือนเปนกรมอุบลราชธานี นอกจากจะเปน
งานเฉพาะดานขอทํางานเตม็ที่ไปในทิศทางเดียวกนั  

ทางจังหวัดไดขอใหมีการดําเนินงานดานการควบคุมเสียงดังในสถานบริการ สถานบนัเทิง 
ขอใหมีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในรูปแบบบูรณาการไปพรอมๆกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2548 วันที่ 3 ก.ย. 2548  

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.8584 ลงวนัที ่
13 ตุลาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่9 / 2548 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และ Upload 
ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชมุพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ งานกจิการ
พิเศษ        
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2548 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธาน ี

งบประมาณ ในระบบ GF MIS นั้น ในสวนที่ยงัคงเหลือขอใหทาง สสจ. จัดทาํโครงการไป
เบิกจายงบในสวนที่เหลือนี้ไดเลย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.2 ศูนยอนามัยที่ 7 

การดําเนินงานในป 2549 นี้ ทางศูนยฯ จะไมมงีบประมาณสนับสนุนจงัหวัด เนือ่งจากทาง
กรมไดจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนนุงานตามนโยบาย ใหแตละจงัหวัดดําเนนิการโดย สป. แลว 
ดังนัน้จึงไมมโีครงการใดที่จงัหวัดจะทาํมาของบประมาณจากศูนยฯ รายละเอียดไดแจงแกผูรับผิดชอบ
ไปแลว 

นอกจากนี ้ ทางศูนยฯ ยังเนนการประสานดูแลแตละงานอยางใกลชดิ ของจังหวัดทั้ง ในเขต 
11 และเขต 14 โดยจะจัดผูรับผิดชอบในแตละงานทัง้ระบบกับแตละจังหวัด  และผูประสานงานระดับ
เขต 14 คือ นางครองสุข  แกวชนิ  

วันที่ 11 พ.ย. 2548 เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางกรมอนามัยไดเชญิ รมช.วาการกระทรวง
สาธารณสุข  มาทีโ่รงแรมเนวาดาแกรนด เพื่อมอบรางวลัแกหนวยงานสาธารณสุขในเขต 11 และเขต 
14 ที่มีดําเนนิงานไดตรงตามเปาหมายในภาระตางๆของกรมอนามยั จงึใครขอเชิญผูบริหารทกุทาน
เขารวมเปนเกยีรติดวย รายละเอียดจะมหีนังสือเชิญอกีครั้ง 

มาตรฐานสวมแตละประเภท และรายละเอียดงานตางทาง ทางศูนยจะใหผูประสานงาน
จัดเตรียมเอกสารมอบใหผูรับผิดชอบของแตละจังหวัดในวนัที ่11 พ.ย. 2548 และจังหวัดอุบลราชธานี
จะเปนจงัหวัดตนแบบการดาํเนนิงานสวมสาธารณะที่มมีาตรฐาน รายละเอียดจะประสานอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหมีการปลกุกระแสการลางมือที่ถกูตองดวย 
 
4.3 สํานกังานสาธารณสขุ เขต 14 

เนื่องจาก สํานักงานสาธารณสุขเขต 14 ไดยายที่ทาํการมายงับริเวณชัน้ 2 ของอาคาร 1 สนง.
สสจ. อุบลราชธาน ี  โดยมีคุณรัชวี  ดําบรรพ เปนผูประสานงาน ขอแจงหมายเลขโทรศัพทของ
สํานักงานเขต คือ หมายเลขโทรศัพทสายตรงคือ 045-243389 หมายเลขโทรสาร 045-261865 และ
หมายเลขภายในใหตอ 2220 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นายลําพนู  ฉวีรักษ  สาธารณสุขอําเภอเขมราฐ 

คณะกรรมการกลุมสาธารณสุขอําเภอไดหมดวาระลง จึงไดมีการเลือกตัวแทนใหมข้ึนมาเปน
คณะกรรมการแทน คือ  

นายประสพ สารสมัคร สาธารณสุขอําเภอโขงเจียม เปนประธานคณะกรรมการ 
นายประวทิย  พันธจูม สาธารณสุขอําเภอดอนมดแดง เปนรองประธานฝายบรหิารงานบุคคล 
นายสมัย  พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารนิชําราบ เปนรองประธานฝายวิชาการ 
นายอดุลย  วรรณชาติ สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน เปนรองประธานฝายกิจกรรม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายแพทยพรเจริญ  เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล 50 พรรษาวชิราลงกรณ 

ทางโรงพยาบาลไดเปดใหบริการตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ถึงปจจุบัน โดยมยีอดผูมารับ
บริการเฉลี่ยวนัละ 27 คน ซึ่งคาดวาในอนาคตจะมีปริมาณมากขึ้น ตามหลกัการดําเนนิงานของ
โรงพยาบาลจะดูแลพระภิกษุสงฆ 19 จงัหวัดเปนหลกั และมีพื้นที่ในความดูแลคือ กิ่งอาํเภอเหลาเสือ
โกก และบางตําบลของอําเภอเมือง (ต.ไรนอย, ต.กุดลาด, ต.กระโสบ) ดานบุคลากรคาดวาจะมีความ
พรอมมากขึ้นในเดือนเมษายน 2549 ทางโรงพยาบาลจะเริ่มรับผูปวยในในวนัที ่ 1 พ.ย. 2548 ทาง
โรงพยาบาลจะนําผลการดําเนินงานมานาํเสนอใหทราบเปนระยะตอไป 

ในวนัที ่16 พ.ย. 2548 ทางโรงพยาบาลจะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพทุธรปู 2 องค 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานมา นอกจากนี้ในตอนบายยังมพีิธทีอดผาพระกฐิน
พระราชทาน ในชวงเยน็จะมีการปฏิบัติธรรม 5 วัน 5 คืน ดวย จึงใครขอเชิญผูบริหารทกุทาน และผูที่
สนใจปฏิบัติธรรมเขารวมเปนเกียรติดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายแพทยพฒันา ตันสกลุ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมงัสาหาร 
 ขอสอบถามเรือ่ง อัตราคาจางลูกจางนักเรียนทนุ ที่มวีฒุิปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี 
ในปงบประมาณ 2549 เพื่อใหถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลรวมกันพจิารณา ซึ่งจะขึ้นกับสถานะเงนิบาํรุงของ
โรงพยาบาล 
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นายสุวิทย  โรจนศกัด์ิโสธร รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
 จากการประชมุ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุพื้นที ่ทุกโซนรวมกัน มีขอสรุปวา จะมี
การแตงตั้งปรับปรุงคณะกรรมการใหม โดยใหเจาหนาที่จากฝายยุทธศาสตรฯของ รพช. และ สสอ. 
มารวมเปนคณะกรรมการดวย และเพิม่บทบาทหนาทีข้ึ่นดวย คือ มกีารติดตามการดําเนินงาน Focal 
Point ของแตละอําเภอทัง้ 6 เร่ือง (เมืองไทยแข็งแรง, การประกันสขุภาพ, ตลาดสดนาซื้อ, อาหาร
ปลอดภัย, สุขภาพจิตและแพทยแผนไทย, การควบคุมและปองกนัโรค และสถานะการเงนิและการ
คลัง) นอกจากนี้ยงัตองติดตามผลการดําเนินงานเรื่องสทิธิวาง การตรวจสุขภาพประจําปของกลุมอายุ 
25 ปข้ึนไป และการปองกนัควบคุมโรคไขเลือดออก ไขหวัดนก และเพิ่มโรคเบาหวานดวย สวนงาน
ดานสุขภาพจติใหติดตามรายงานปญหาการฆาตัวตายดวยเชนกนั รายละเอยีดฝายยุทธศาตรฯจะได
แจงรายละเอยีดใหทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. การลดปริมาณการใชไฟฟา และน้าํมันเชื้อเพลิง 

ปงบประมาณ 2549  กพร. แจงคณะรัฐมนตรี มมีติใหหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ดําเนนิการประหยัดพลังงาน โดยเนนการลดปริมาณการใชไฟฟา และน้ํามันเชื้อเพลิง รอยละ 10-15 
ของปริมาณการใชในปงบประมาณ 2546 และกําหนดใหผลการดําเนินการประหยัดพลังงาน เปน
ตัวชี้วัดผลงาน(KPI) ของทุกหนวยงาน และใชในการประกอบการพิจารณา จัดสรรเงินรางวัลประจําป 
(Bonus) โดยเริ่มตนปงบประมาณ 2549 เปนตนไป จึงขอใหหนวยงานทกุแหง (รพศ.,รพช.,สสอ.,และ
สอ.) ดําเนนิการตามมาตรการที่กาํหนดและรายงานผลการดําเนินงานทาง เว็บไซด www.e-
report.energy.go.th  รายละเอยีดในการดําเนินการฝายบริหาร สสจ.จะจัดทําคูมือและชีแ้จงการ
รายงาน ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548  
2. พิธีอัญเชิญ ”พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวฒันจตุรทิศ” และพิธีถวายผาพระ
กฐินพระราชทาน 

แจงกําหนดการพิธีอัญเชิญ ”พระบรมสารีริกธาตุและพระพทุธนิรโรคันตรายชัยวฒันจตุรทิศ” 
โดยพระบรมราชานุญาตฯ และพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร ณ ธรรมสถานโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คือ 
วันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2548  

เร่ิมพิธีอัญเชญิพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธนิรโรคนัตรายชัยวัฒนจตุรทิศ ที่วดัยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ประธานพิธีฝายบรรพชิต พระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคมและประธาน
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มูลนิธิโรงพยาบาล50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ประธานพิธีฝายคฤหัสถ พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม โดยปลอยขบวนจกัรยานและรถอัญเชิญฯ 
ผานจงัหวัดตางๆมุงหนาสู จงัหวัดอุบลราชธาน ี 
วันองัคารที ่15 พฤศจิกายน 2548 

เวลา 14.30 น จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีตอนรับขบวน ณ บริเวณทุงศรีเมอืง จังหวัด
อุบลราชธาน ีโดยประธานพธิี ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี 
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548  

เวลา 07.00 น อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุฯ จาก บริเวณทุงศรีเมือง ไปโรงพยาบาล 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประธานพิธี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการเถรสมาคม และพล.ต.อ.ชิดชัย 
วรรณสถิตย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

เวลา 13.30 น พิธถีวายผาพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
ในพิธ ีจึงขอเชญิ หัวหนาสวนราชการทุกทาน รวมตอนรับและรวมเปนเกียรติในพธิีดวย 
3. เงนิเพิ่มพเิศษแพทย ทนัตแพทย เภสัชกร 

การพิจารณาการเบิกจายเงนิเพิม่พิเศษแพทย ทันตแพทย เภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหนวย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน 

- มีผูขอรับเงินเพิ่มพเิศษฯ จาํนวน 2 ราย 
ลําดับ ชื่อ - สกลุ ตําแหนง สถานทีป่ฏิบัติงาน ต้ังแต 

1. นางสาวปริณดา ผลวิสุทธิ ์ นายแพทย 6  รพ.สรรพสิทธปิระสงค  1 พ.ย. 2548 เปนตนไป 
2. นายวิเชยีร เชาวศรีกุล นายแพทย 6  รพ.สรรพสิทธปิระสงค  1 พ.ย. 2548 เปนตนไป 

- ไมมีผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ 
การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสม ผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงนิเพิ่ม

พิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอพจิารณาจากแบบคําขอรับเงนิเพิม่พิเศษฯ ของ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
4. ศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงนิการคลัง 

4.1 การสงรายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2548 ประกอบดวย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) 
  - งบแสดงผลการดําเนินงาน (งบกําไรขาดทุน) 
  - งบกระแสเงนิสด 
  - หมายเหตุประกอบงบ 
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  - กระดาษทําการ ณ 30 กันยายน 2548 
     1) แมขายบริการ สงกระดาษทาํการ แตยังไมสงงบการเงินประจําป ม ีรพ.มวงสามสิบ สง
ครบ 
     2) ลูกขายบริการ มีเพียงกระดาษทําการ แตยังไมสงงบการเงนิประจําป  
     3) สสอ. สง 3 แหง สสอ. เมือง สสอ.เดชอุดม สสอ.สิรินธร 
ดูรายละเอียดการสงรายงานการเงินไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายบริหาร 
4.2 การสงรายงาน 0110 รง 5  
      1) แมขายบริการ สงครบทุกแหง ทัง้สวนการเงนิและกิจกรรม 
     2) ลูกขายบริการ สงครบในสวนกิจกรรม และในสวนการเงินสงครบเพียง 9 แหง  
4.3 รายงานสถานการณ การเงนิการคลังประจําเดือน กนัยายน 2548 ดูรายละเอียดไดที ่

www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายบริหารทัว่ไป  
 เนื่องจากเดือนกนัยายน เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ และฝายบัญชีของหนวยบรกิาร
จําเปนที่จะตองปรับปรุงรายการใหถกูตองมีความผิดพลาดนอยที่สุด จําเปนทีผู่บริหารควรใหความ
ชวยเหลือในการรวบรวมขอมูล ใหครบถวน ซึ่งงานบัญชไีมสามารถจัดการไดดวยตนเอง ไดแก 

- เร่ืองการตรวจสอบพัสดุประจําป เพื่อใหไดยอดวัสดุคงคลังที่ถกูตอง  
- การนาํสินทรพัยถาวรมาคํานวณคาเสื่อมราคา (อาคาร ครุภัณฑ อุปกรณ)โดยงานพัสดุ จาก

ทะเบียนครุภัณฑ 
- ลูกหนี้เงนิยมืเงนิบํารุง คางชาํระขามปงบประมาณ(ต้ังแต ป 2546) รวมทั้งลกูหนี้เงนิยืมมี

การยืมซ้าํซอน ยังไมชดใช ใหเจาหนาที่บัญชีมีหนาที่การรายงาน แกผูบังคับบัญชา เพื่อส่ังการตาม
ระเบียบวาดวยการยมืเงนิราชการ(ส่ังหกัเงิน ณ ที่จาย) 

- ลูกหนี้คารักษาพยาบาล(งานประกันหรือศูนยเรียกเก็บ ของ รพช.เปนผูใหขอมูล) พรบ.รถ ,
ขาราชการ, ผูปวย UC นอก CUP  

- เจาหนีก้ารคา ยา เวชภัณฑมิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร วัสดุทั่วไป  
ดังนัน้ การรายงานสถานการณการเงินการคลังของเดือนกนัยายนนี ้ ยังไมสมบูรณ เนื่องจาก

ยังขาดการจัดการขอมูลดังกลาว แตแนวโนมของสถานการณทางการเงิน จะแตกตางจากที่รายงานไม
มากนัก ทานผูบริหารจึงควรเฝาระวงั ภาวะขาดสถาพคลองในอนาคตขางหนาตอไปดวย และอยางไรก็
ตาม จังหวัดจําเปนที่จะตองรวมงบการเงนิภาพรวมจังหวัดอุบลราชธานีสงกระทรวง ภายในวนัที่ 6 
พฤศจิกายน 2548 และขอใหทานเรงรัดผูรับผิดชอบของหนวยบริการ(อําเภอ) สงรายงานใหจงัหวัดไม
เกิน 2 พฤศจิกายน 2548 
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4.4 รายงานการตรวจสอบการดําเนนิงาน ดานการเงนิการคลัง ของโรงพยาบาลชุมชน พบวา 
     1) โรงพยาบาลที่ภาวะวกิฤตทางการเงิน มีผลเนื่องมาจากการขาดวินัยในดานการเงนิการ

คลัง ไดแก การจายคาตอบแทน (OT) ที่มีจํานวนสูง จากสาเหตุการจายคาตอบแทนในอัตราทีสู่งตาง
จากหนวยงานอื่น การจัดเวรซ้ําซอนขึน้ปฏิบัติงาน หลายคนเกินความจาํเปน (สําหรับหนวยบริการที่มี
ผูปวยนอยมาก)หรือจัดเวรเลี่ยงเวรบายดกึเพื่อใหไดคาตอบแทนเพิม่ข้ึน(เวร OT เชา) บางแหงเบิก
คาใชจาย คาตอบแทน ในอตัรา ขาราชการทั้งที่ผูปฏิบัติเปนลูกจางชัว่คราว 

     2.) การซื้อวัสดุเกินความจําเปนมา Stock เปนจาํนวนมาก โดยอางเหตุผลซื้อจาํนวนมาก 
ราคาถูก แตไมไดนําหลกัฐานการจัดซื้อจดัจาง และไมไดนํามาบันทึก แจงหนีก้ารคา และหัวหนาหนวย
บริการ ควรตรวจสอบการสัง่ซื้อที่ไมมกีารขออนุมัติ จากการตรวจสอบของศูนยฯ พบวา ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล หลายแหงยายจากโรงพยาบาลนัน้ ๆ ไปแลว แตใบสงของยังคาง Stock ไมไดมีการเซ็น
อนุมัติจัดซื้อ จัดจาง ผูอํานวยการโรงพยาบาลคนใหมไป ก็ไมอยากเซ็นอนมุัติยอนหลัง ทําให
ตรวจสอบใบสําคัญคูจายพบวาบางชุด(ผูอํานวยการไมลงลายมือชื่ออนุมัติ) 

     3) การใชเงินผิดประเภท โรงพยาบาลบางแหง ไมจายหนี้คายา อยางสม่ําเสมอแตนําเงนิ
ไปซื้อครุภัณฑที่ไมจําเปน เพือ่ใหโรงพยาบาลผาน HA เชน ซื้อเครื่องปรับอากาศ/ ปรับปรุงหองประชุม
ใหมโดยการทบุตึก ทะลุหอง ตอเติมและซอมแซม เพิ่มครุภัณฑ ข้ึนใหมโดยใชเงนิบาํรุงทีม่ีจํานวนนอย
นั้น ซึ่งไมไดจากเงนิโครงการ UC (งบลงทุน) เอาเงนิชาํระหนี้คายา ไปใช จึงทําให โรงพยาบาลขาด
สภาพคลอง มหีนี้สินคางชําระคายา จํานวนมาก  

     4) การมยีอดหนี้เงินยืมบํารุง คางชาํระนาน ต้ังแตปงบประมาณ 2547 ซึ่งบัดนี ้ ก็ส้ินสุด
ปงบประมาณ 2548 แลว การวิเคราะหสถานะการทางบัญชี นาจะเปนคาใชจายไปแลว กลับกลายมา
เปนสินทรัพยอยู รายไดจึงสูงกวาคาใชจายเมื่อปดงบปลายป 

     5) การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการบันทึกบัญช ี ต้ังแตผูปวยมารับบริการเกิดรายไดคา
รักษาพยาบาลตามจุดตางๆ ไดแก ผูปวยนอก(รวมหอง ER) ผูปวยใน ทนัตกรรม นวดแผนไทย งานเวช
ปฏิบัติ ผูรับผิดชอบแตละงานตองรวบรวมมูลคาการรักษา สงงานบญัชีเพื่อบันทึกขอมูล และการเรียก
เก็บคาบริการผูปวย พรบ.รถ, ประกันสงัคม ,สิทธิขาราชการ , รวมทั้งคารักษาผูปวย UC ที่อยูนอก 
CUP ,คาใชจายสูง/กรณีฉุกเฉินแลวแตกรณี ใหผูรับผิดชอบสงขอมูลใหฝายบัญชีบันทกึรายการให
ครบถวน เนือ่งจากปงบประมาณ2548 ที่ผานมา ขอมูลขาดหายไปหรือบางแหงขอมูลคูณสอง ไม
นาเชื่อถือ 

     6) การตรวจนับ คลงัพสัดุ รวมทั้งมลูคาคงคลังของวัสดุส้ินเปลือง ไดแก เวชภัณฑยา 
เวชภัณฑมิใชยา วัสดุทัว่ไป ในทุกสิน้เดือน จะตองสงรายงานมูลคาคงคลังใหแกเจาหนาที่บัญช ี ซึ่งที่
ผานมาสงเพียง คลงัฝายบริหาร และฝายเภสัชเทานั้น เปนการไมถูกตอง ทุกสถานที่ที่มกีาร STOCK 
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วัสดุ ตองรายงานวัสดุคงคลงัไดแก งานรกัษาพยาบาล ทันตกรรม ชนัสูตร เวชปฏบัิติ ฝายเภสัชกรม
(รวมคลังเล็ก คลังใหญ) ฝายบริหารทั่วไปใหสงรายงานประจําเดือน 

ขอเสนอแนะ 
     1) เร่ืองความสาํคัญของ มาตรการการควบคุมภายใน ของหนวยงาน ผูบริหารควรให

ความสาํคัญระบบการควบคุมภายใน เพื่อไมใหเกิดกรณี  
  1.1 การจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับพัสดุยอนหลงั 
 1.2 การตรวจรับพัสดุ วามขีองจริงรับเขามา แลวใชในราชการตนเอง หรือไม หรือมี

การยักยายไปนอกหนวยบรกิารหรือไม  
1.3 วัสดุมีการสูญหาย หลังการตรวจรับวสัดุแลว แตกอนเก็บเขาคลัง 

     2) การจัดซื้อจัดจางเปนหนาที ่ เจาหนาทีพ่ัสดุ ที่โรงพยาบาลแตงตั้งใหดําเนินการ ในการ
ขอความคิดเหน็ในการขออนมุัติจัดซื้อ โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนผูอนมุัติ เมื่อตองการให
เจาหนาที่การเงิน จายเงนิใหแกเจาหนี้ หรือใหฝายบัญชี บันทึกรายการหนี้สิน เจาหนาที่พัสดุตองนาํ
เอกสาร ที่ผานการอนุมัติจากผูอํานวยการฯ แลวเทานัน้ จึงจะนาํมาจายเงินและบนัทกึบัญชีได มิใชมี
เพียงใบเสร็จรับเงินฉบบัเดียวแลวไปขอเงนิเจาหนาที่การเงิน 

     3) ขอความรวมมือในเรื่องวนิัยการเงนิการคลงั ใหมีการวางแผนการใชจายงบประมาณ ซึ่ง
มีอยางจํากัดใหใชประโยชนไดอยางสูงสุด โดยเฉพาะการจายชาํระหนี้คาเวชภัณฑควรทําอยาง
สม่ําเสมอ ใชเงินตามแผนทีก่ําหนดไวแตตนป จะทําใหการดําเนินงานของหนวยบริการมีประสิทธิภาพ 
5. งานอืน่ๆ 

5.1 คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั สอบถาม รพช.ขนาด 30 เตียงขึ้นไป ที่
ประสงคจะรับ นิสิตฝกงานในป การศึกษา 2549 เพิ่มเติมจากเดิม 4 แหง คือ รพ.พิบูลมังสาหาร,รพ.
ตระการพืชผล,รพ.เขื่องใน,รพร.เดชอุดม แจงฝายบริหารภายใน วนัที ่4 พฤศจกิายน 2548 

5.2 ขอใหหนวยงาน โรงพยาบาลชุมชน, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง สงรายชื่อ
ขาราชการเพือ่แตงตั้ง เปนเจาหนาที่พัสดุ ประจําปงบประมาณ 2549 ใหฝายบริหารทั่วไป ภายในวนัที่ 
4 พฤศจิกายน 2548 และขอใหดําเนนิการตรวจสอบพัสดุประจําป 2548 ภายในหนวยงาน , 
หนวยงานในสงักัดพรอมสงรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ใหฝายบรหิารดวย รายละเอียดไดแจงให
ทราบเรียบรอยแลว 

5.3 ประกาศสาํนักงานกาํหนดพืน้ทีพ่ิเศษ ปงบประมาณ 2548 ใหเปดดูรายละเอียดสํานักงาน
ที่ไดรับการประกาศฯ ไดที่เวป็ไซตกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

5.4 ตามหนงัสือที่ อบ 0027..301(1).02/4564 ลงวนัที่ 21 ตุลาคม 2548 ขอแจงรายชื่อแพทย
รักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม จาํนวน 1 ราย (แพทยหญิงอาทิตยา เครื่อง
พาที ตําแหนงนายแพทย 4) ขอเพิ่มคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (On call) เฉลี่ย 5,000 
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บาทตอเดือน ดังนัน้จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯระดับจังหวัด พจิารณาออกประกาศ
เพิ่มเติมรายชือ่ เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป 

5.5 ขอให โรงพยาบาลชุมชน ทุกแหง สงรายชื่อเจาหนาที ่ เพื่อแตงตั้งเปน คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ 2549 ใหฝายบริหารภายในวนัที ่ 4 พฤศจิกายน 2548 เพื่อ
จะไดรวบรวมและจัดทําคําสั่งแตงตั้ง ตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. ไขหวัดนก 

สถานการณโรคไขหวัดนกและการเตรียมความพรอมรับสถานการณการระบาด ดูรายละเอียด
ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคมุโรค 
2. ไขเลือดออก 

สถานการณโรคไขเลือดออก ประจําเดือนตุลาคม 48 มีอัตราการเกดิ 43 ตอแสนประชากร 
อัตราปวยมากที่สุดที ่อําเภอน้ํายนื อําเภอนาจะหลวย อําเภอเมือง และ อําเภอศรีเมอืงใหม ตามลาํดับ 
ดูรายละเอียดคา HI, CI เดือนกนัยายน ไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค  
3. โรคติดตอที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวิทยา 

สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวิทยาประจําเดือนตุลาคม 2548 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

แผนปายรณรงค ไขหวัดนก ขอใหแตละหนวยเรงดาํเนนิการเอง ไมตองรอการสนบัสนุนจาก
สวนกลาง และตองชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงโรค การรักษา และการปองกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
มั่นใจการกระบวนการตางๆของหนวยงานสาธารณสุข 
  
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. สรุปการจัดสรรงบลงทนุตามแผนงบประมาณ และ Mega Project ป 2549  
       กระทรวงสาธารณสุข แจงผลการพิจารณางบลงทนุ ตามแผนงบประมาณ และ โครงการ 
Mega Project ป 2549 แลว ดังรายการตอไปนี้ 
  
 
 
 



 15

ลําดับ รายการ จํานวน งบประมาณ หมายเหต ุ
งบประมาณจาก สป.ภายใตแผนงบประมาณ ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายยทุธศาสตรฯ 
1) ส่ิงกอสราง 1 17,600,000 
2) ครุภัณฑ 6 5,947,100 

1 

รวม 7 23,547,100 

งบประมาณ ไดรับการแจง 
จัดสรรเรียบรอยแลว  
ใหดําเนินการทําสัญญา  
ใหแลวเสร็จภายใน ธ.ค.48 

งบลงทุนตามโครงการ Mega Project ดูรายละเอียดไดที ่
www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายยทุธศาสตรฯ 
1) ส่ิงกอสรางหนวยบริการ  41 232,520,100 
2) ครุภัณฑหนวยบรกิาร  52 32,131,000 
3) งบลงทุนหนวยบรหิาร  136 6,988,500 

2 

รวม 229 271,639,600 

การดําเนินงาน ใหอยูใน
ข้ันตอนการประมูล ภายใน 
31 ธ.ค.48 ลงนามสัญญา
ได เมื่อไดรับการโอนเงิน
จาก สป. 

รวมทั้งสิ้น 236 295,186,600   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ในปงบประมาณหนา ขอใหแตละหนวยจดัทําแผนการพัฒนาสถานบริการในแตละปไว
ลวงหนาดวย แตตองมีการวางแผนรวมกันตาม GIS และพิจารณาทบทวนกอนสงจังหวัดใหเสร็จส้ิน
ภายในเดือนธนัวาคมนี ้ 
 
ฝายอนามยั 
1. โครงการจดัทอดผาปามหากุศล สมทบกองทนุ “ฟนเทียมพระราชทาน”  
 จะมีการทอดผาปามหากุศล สมทบกองทุน “ฟนเทยีมพระราชทาน” จํานวน 80,000 กอง กอง
ละ 4,000 บาท ในวันที่ 28 พ.ย. 2548 โดยจะใหแตละหมูบานรวมถวายหมูบานละ 1 กอง จงัหวัด
อุบลราชธานมีี 2,627 หมูบาน ทางฝายไดจัดสรรสมุดรวมลงนามถวายเงนิสบทบกองทนุใหแตละ
หนวยแตต้ังคณะกรรมการฯ ดําเนนิงานและรวบรวมสงใหฝายอนามยัภายในวันที ่ 4 พ.ย. 2548 
รายละเอียดทางฝายไดมีหนงัสือแจงเปนทีเ่รียบรอยแลว 
2. หนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว. จะออกปฏิบัติงานในเดอืนพฤศจกิายน 2548 

วันที่ 11 พ.ย. 2548 ออกปฏิบัติงานที่บานหนองบัว หมูที ่8 ต.คอแลน อ.บุณฑริก 
วันที่ 25 พ.ย. 2548 ออกปฏิบัติงานที่บานโนนโฮม หมูที่ 5 ต.ตาเกา กิง่ อ.น้าํขุน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  ทุกกองผาปาจะตองมีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ดูแล ใหโปรงใส มหีนงัสือชี้แจงชดัเจน เพื่อ
ปองกันการแอบอางตั้งกองทนุผาปาอื่นๆ มีตัวแทนในหมูบานรวมเปนคณะกรรมการ เชน ผูใหญบาน 
และ อสม. ฯ ทั้งนี้เนนความรวมมือจากชาวบานทกุหมูบาน ไมเนนทีจ่ะตองสมทบถงึหมูบานละกอง 
 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ  
1. การแตงตัง้คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มใิชยา จงัหวัดอุบลราชธาน ีป 2549 

คําสั่งจงัหวัดอุบลราชธานีที ่3591 / 2548 และ 3592 / 2548 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑที่มใิชยา จังหวดัอุบลราชธาน ี ปงบประมาณ2549 ประชุม
คณะกรรมการเพื่อกําหนดนโยบายเมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2548 และแตงตั้งคณะทํางานตามนโยบาย
ดังนี ้ 

1) คณะทํางานจัดทาํกรอบรายการเวชภณัฑโรงพยาบาลชุมชน จงัหวัดอุบลราชธานี ป 2549 
2) คณะทํางานจัดทาํกรอบรายการเวชภณัฑศูนยสุขภาพชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ป 2549  
3) คณะทํางานจัดซื้อยารวม ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธาน ีปงบประมาณ 2549  
4) คณะทํางานจัดซื้อเวชภณัฑที่มิใชยาวสัดุการแพทยรวม ระดับจงัหวัด จังหวัดอบุลราชธานี 

ปงบประมาณ 2549  
5) คณะทํางานจัดซื้อเวชภณัฑที่มิใชยาวสัดุทันตกรรมรวม ระดับจงัหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 

ปงบประมาณ 2549  
6) คณะทํางานจัดซื้อเวชภณัฑที่มิใชยาวสัดุวิทยาศาสตรการแพทยรวม ระดับจงัหวัด จังหวัด

อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2549  
คณะทํางานที ่1 และ 2 ประชุมวันที ่8 พฤศจิกายน 2548 เพื่อพิจารณากรอบ 
คณะทํางานที ่3 ประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 

2. ขอเชิญประชุม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารยาและเวชภณัฑที่มิใชยา จังหวัดอุบลราชธาน ี ปงบประมาณ

2549 เพื่อ ติดตามผลการดําเนนิงานของคณะทาํงาน ในวนัที ่ 2 ธันวาคม 2548 เวลา 13.30 –16.30 
น.หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
3. เวชภัณฑ ยาตําราหลวง สําหรับชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม 

สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดสนับสนนุเวชภัณฑ ยาตําราหลวง สําหรบัชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้าํทวม จํานวน 1,000 ชุด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไดดําเนินการจดัสรร
ใหกับอําเภอทีป่ระสบภัย จําแนกตามรายงานจากขอมูลจังหวัดอุบลราชธาน ี ที ่ มท 0610.อบ/ว093 
ลว.4 ตุลาคม 2548 รายละเอียดดังนี ้
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ราษฎรเดือดรอน 
ลําดับ อําเภอ/กิ่ง คน ครัวเรือน จัดสรร(ชุด) 

1 โพธิ์ไทร 300 187 100 
2 โขงเจียม 315 67 100 
3 เขมราฐ 655 261 100 
4 บุณฑริก 3,410 812 100 
5 เมือง - 12 50 
6 นาตาล - 157 50 
7 วารินชาํราบ 116 23 50 
8 กุดขาวปุน 315 71 50 
9 มวงสามสิบ - - 50 
10 นาจะหลวย 10,832 2,756 150 
11 นาเยีย - - 50 
12 สําโรง - - 50 
13 ดอนมดแดง - - 50 
14 พิบูลมังสาหาร - - 50 
 รวม  15,943 4,343 1,000 

 
หมายเหต ุ 

1 ลัง บรรจ ุ50 ชุด     1 ชุด ประกอบดวย 
1) พาราเซตามอล 10 เม็ด   1 แผง 
2) ยาเม็ดแกแพ 10 เม็ด   1 แผง 
3) ผงน้าํตาลเกลือแร (6.975 กรัม)  1 ซอง 
4) ยาธาตุน้ําแดง (180 มิลลิลิตร)  1 ขวด 
5) โพลิโดน ไอโอดีน (15 มิลลิลิตร) 1 ขวด 
6) พลาสเตอรยา    2 ชิ้น 
7) สําลี (5 กรัม)    1 หอ 

4. Food safety 
ปายทองอาหารปลอดภัย ( ขอมูล ณ วนัที่ 28 ตุลาคม 2548 ) จํานวนรานจาํหนายอาหารสด

ทั้งหมด 2,790 แหง จํานวนรานจําหนายอาหารสดทีผ่านเกณฑ food safety จนไดปายทอง 2,423 
แหง คิดเปนรอยละ 86.85 
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ดังนัน้ ในเดือนพฤศจกิายน 2548 กลุมงานคุมครองผูบริโภครวมกับหนวยตรวจสอบเคลื่อนที ่
เพื่อความปลอดภัยดานอาหารเขต 14 มีแผนออกพื้นที่ในจงัหวดัอุบลราชธาน ี เพื่อตออายปุายทอง
อาหารปลอดภัย และใหจาํนวนรานที่ไดรับปายทอง มีความครอบคลมุมากยิ่งขึน้ ดังนี ้

1. วันที ่1 พ.ย.48  โซน 3 ที่อําเภอพิบูลมังสาหาร 
2. วันที ่4-5 พ.ย.48  หางบิ๊กซ ีอุบลราชธาน ี
3. วันที ่7 พ.ย. 48  โซน 4 ที่ตลาดอําเภอวารินชาํราบ  
4. วันที ่11 พ.ย. 48  โซน 5 ที่สาธารณสุขอําเภอเดชอุดม 
5. วันที ่15 พ.ย. 48  โซน 2 ที่ตลาดอําเภอตระการพืชผล  
6. วันที ่18 พ.ย. 48  เทศกาลอาหารที่โรบินสนัยิ่งยง อุบลราชธาน ี
7. วันที ่28 พ.ย. 48  ตลาดกลางเจริญศรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. สรุปผลงาน Coverage UC เดือนกนัยายน 2548  

1.1 เงนิเพิม่หรือลบในเดือน  
1.2  ผลงานแกไขสิทธิวางในเดือนกนัยายน 2548  

- สิทธวิางมาจากไหน 
- สิทธวิางเปลีย่นไปไหน 
- ผลงานแกไขสิทธิวางของ PCU 

1.3 ผลงานแกไขสิทธิวางสะสม  
1.4 การเพิ่มหรือลบของ Coverage UC ระหวาง ก.ค. - กย..48  
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ ฝายประกนัสุขภาพ 

2. โครงการยิม้สวยเสยีงใส 
 ตามที ่ กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สปสช. และสภากาชาดไทย จะทําโครงการยิม้

สวยเสียงใส โดยใหคนหาและลงทะเบียนเด็กปากแหวงเพดานโหวทีเ่กิดตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2547 ถึง 30 
ก.ย. 2551 ทุกราย เพื่อเขาคิวทาํการผาตัดรักษาโดยสภากาชาด รายละเอียดสอบถามไดที ่ ฝาย
ประกันสุขภาพ 
3. แนวทางบรหิารงบ UC ป 2549 จังหวัดอุบลราชธาน ี
 จะมีการตัดเงนิเดือนระดับ CUP เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทราบถึงตนทนุ
การบริการที่แทจริง และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ แตยังคงมรีะบบการชวยเหลือเกื้อกูล และ
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ยกเลิกระบบกองกลางของระดับจังหวัด แตจะมีเกณฑกลางที่อยูในดลุพินิจของคณะกรรมการ CUP 
Board  ของแตละ CUP รายละเอียดสอบถามไดที ่ฝายประกันสุขภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 งบ UC ของเขตยังไมไดขอสรุป คาดวาจะไดรับจัดสรรไมนอยกวาเดิม ขอใหพิจารณางานใหมี
ประสิทธิภาพตามงบประมาณที่ไดรับ เดอืนพฤศจกิายนนี้ขอใหพิจารณางบ PP ใหเรียบรอย รวมทัง้
แผนงานโครงการตางๆ ดวย 
 ขอใหแตละหนวยตรวจสอบ รายงานสถานการณการเงินการคลังในเดือนกันยายน และการใช
งบประมาณของเครือขาย เพื่อฝายจะรวบรวมนาํเสนอแกผูตรวจราชการฯ ตอไป 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม.ในการสรางหลกัประกันสุขภาพที่ยัง่ยืนในชุมชน ป 2548 

1.1 เปาหมาย ; อสม.หมูบานละ 1 คน รวม 2,627 คน 
1.2 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ( อบรมในเดือน พ.ย.2548 ) หัวขอวิชาการในการจดัอบรม รอ

ประสานงานกบัฝายอื่นๆ เพือ่บูรณาการ จงึจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
1.3 งบประมาณ 313,750 บาท ( จาก สปสช. ) 
1.4 วิทยากร 10 คน ประกอบดวย 
    1.4.1 ผูรับผิดชอบงานพัฒนาระบบสขุภาพภาคประชาชนและงานประกนัสุขภาพ สนง.

สสจ. จาํนวน 3 คน 
    1.4.2 ผูแทนสาธารณสุขอําเภอ ทกุอําเภอ จํานวน 3 คน 
    1.4.3 ผูแทนจากชมรม อสม. จาํนวน 2 คน 
    1.4.4 ผูแทน อบต. จํานวน 2 คน 
1.5 รูปแบบการอบรม ใชวธิีการอบรมเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อความรูความเขาใจ

และรวมกันวางแผนปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา (อสม./แกนนาํชุมชน) ในพืน้ที ่จํานวน 1 วัน 
ดูรายละเอียดงบประมาณและจํานวน อสม. ไดที ่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่

ฝายสนบัสนนุฯ 
2. การประเมนิพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCU 

การสงผลการประเมินพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน PCU กระทรวงสาธารณสุข 26 ตัวชีว้ัด / 42 
เกณฑประเมนิและการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการในPCU ขอใหดําเนินการภายในวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2548 นี ้ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายสนับสนุนฯ 
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งานพัฒนาคุณภาพ PCU ไดรวมออกประเมินหนวยบริการจังหวัดอุบลราชธาน ี ตามเกณฑ
ประเมิน เพื่อข้ึนทะเบยีนหนวยบรกิารของ สปสช. ซึ่งจะไดแจงแนวทางและนยิามPCU ที่ชัดเจนให
ทราบเมื่อสรุปการประเมนิเสร็จส้ิน 

Model การใหคะแนนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 26 ตัวชี้วัด ของป 2549 ได
นําสงฝาย ยุทธศาสตร ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที ่ฝายสนบัสนนุฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนสงิหาคม - ตุลาคม 2548  
 

ตุลาคม 
อําเภอ PCU ทั้งหมด สิงหาคม กันยายน 

จํานวน รอยละ 
สิรินธร 8 100 0 8 100 
เดชอุดม 28 92.86 57.14 26 92.86 
ตาลสุม 8 87.50 0 7 87.5 
น้ํายนื 13 53.85 92.31 10 76.92 
บุณฑริก 17 94.12 0 13 76.47 
ดอนมดแดง 5 100 100 3 60 
โขงเจียม 11 36.36 63.64 4 36.36 
สําโรง 13 92.31 100 4 30.77 
เหลาเสือโกก 6 100 100 1 16.67 
นาจะหลวย 10 0 90 1 10 
เมือง 20 75 5 0 0 
ศรีเมืองใหม 17 88.24 82.35 0 0 
เขื่องใน 31 0 25.81 0 0 
เขมราฐ 11 45.45 0 0 0 
 



 21

ตุลาคม 
อําเภอ PCU ทั้งหมด สิงหาคม กันยายน 

จํานวน รอยละ 
ตระการพืชผล 29 96.55 10.34 0 0 
กุดขาวปุน 9 88.89 66.67 0 0 
มวงสามสิบ 24 4.17 100 0 0 
วารินชาํราบ 19 94.74 0 0 0 
พิบูลมังสาหาร 21 0 4.76 0 0 
โพธิ์ไทร 11 100 90.91 0 0 
ทุงศรีอุดม 7 57.14 0 0 0 
นาเยีย 5 100 60 0 0 
นาตาล 6 100 100 0 0 
สวางวีรวงศ 6 100 0 0 0 
น้ําขุน 6 100 100 0 0 

รวม 341 64.22 43.99 77 22.58 
 
2. การอบรมการใชงานระบบขอมูล 18 แฟม 

ขอเชิญสาธารณสุขอําเภอ/กิง่อําเภอ เขารับการอบรมการใชงานระบบขอมูล 18 แฟม ในวนั
จันทรที่ 7 พฤศจิกายน 2548 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ  
 วันที่ 5 พ.ย. 2548 อดีตเลขาธิการ อย. และเภสัชพานชิสมาคม จะนาํผาหมกนัหนาว จาํนวน 
1,000 ผืน มาแจกใหกับผูยากไร ขอเชิญผูเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมดวย รายละเอียดทางฝายไดแจงไป
ยังอําเภอเปนที่เรียบรอยแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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นายณรงค แผลงศร สาธารณสขุกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
 คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยชุดใหม ที่ไดรับการเลอืกตั้งในวันที่ 29 ตุลาคม 2548 
 1. ประธานกรรมการ     คือ  นายแพทยวุฒิไกร  มุงหมาย 
 2. รองประธานกรรมการ    คือ  นายลาํพนู  ฉวีรักษ 
 3. รองประธานกรรมการ    คือ  นายนิทัศน   อินทรมกุข 
 4. กรรมการและเหรัญญิก    คือ  นายประทีป  บุญธรรม 
 5. กรรมการและเลขานกุาร   คือ  นายวิโรจน  เซมรัมย 
 6. ประธานคณะกรรมการเงินกู   คือ  นายมงกฎุการ  เจริญรอย 
 7. กรรมการเงนิกู   คือ  นายคําปน  จันทรชนะ 
 8. กรรมการเงนิกู   คือ  นายชวูิทย  ธาน ี
 9. กรรมการเงนิกู   คือ  นายอภิชาต  วรรณสุด 
 10. กรรมการและเลขานุการเงินกู  คือ  นางกัลยาณี  แสงสุกวาว 
 11. ประธานกรรมการการศกึษา  คือ  นายประจักษ  ทองงาม 
  12. กรรมการการศึกษา   คือ  นายบุญช ู ใจภักด ี

13. กรรมการการศึกษา   คือ  นายแสวง  ขันท ี
14. กรรมการการศึกษา   คือ  นายทว ี ศรีออน 
15. กรรมการและเลขานุการการศึกษา คือ  นายณรงค  แผลงศร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดการประชุมเวลา 16.51 น. 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 


