
 
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 

สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
ครั้งที่  10/2550 

วันที่  30   ตุลาคม     2550 
ณ  หองประชุม 1  สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

------------------------------------------------ 
 
วาระที ่1  เรือ่งประธานแจงใหทราบ 
 ประธานแจงภารกิจประจําเดือนพฤศจกิายน  2550 

 -7  พฤศจกิายน  2550  ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมามอบแวนตา  

ทุกอําเภอคงทราบเปาหมายแลว  ขอให สสอ.ได ชวยดแูลเรื่องรับ-สงผูมารับบริการ เร่ืองความ

สะดวกและความปลอดภัยดวยเพราะผูมารับบริการสวนมากเปนผูสูงอายุ  ตลอดจน จนท.และ

ฝายตาง ๆ ที่รับผิดชอบ 

ขอใหชวยกนัดูแลในสวนที่ไดรับมอบหมาย 

 - 8 พฤศจกิายน  2550 รมต. (บาย)  เปนประธานในพธิีมอบใบประกาศแก อสม. ณ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ชวงเชา นํา อสม. เยี่ยมชมคณะตาง ๆ ใน ม.อบ.และจะมีการจัด

นิทรรศการ มอบฝายสนบัสนุนดูแล  ฝากสสอ.ดูแลคณะ จนท.และคณะผูติดตาม คณะผูบริหาร 

ตลอดจนการรบัสง อสม. การเขาประจําทีน่ั่งกอนจะรับใบประกาศ ซกัซอมพิธกีารตาง ๆ  เชนการ

รองเพลงมารช การปรบมืออุดมการณ เชญิ สสอ.โขงเจยีม และสสอ.เขมราฐ 

มารวมเปนพิธกีรและสรางบรรยากาศ  ชวงเชา รมต.จะเดินทางไป ศรีสะเกษ  ชวงบายจงึจะ

เดินทางมาถงึ ม.อบ.  ให สสอ.เตรียมคายอบรมโดยเฉพาะฐานการอบรมตาง ๆ จะใหทานตรวจ

เยี่ยมที่คายอบรมดวย 

 - 8 พฤศจกิายน  2550  ณ  ม.ราชภัฏอุบลฯ โครงการอบรมโภชนาการผูปวยโรคเบาหวาน 

มะเร็งและการลดความเจ็บปวดจากมะเรง็(ฝงเข็มแบบฝร่ังเศส) จนท.  ทั้ง รพช. สสอ. สสจ. รพศ   

เปาประมาณอําเภอละ 5  คน  ชวงเชา มอบ สสอ. ดูแล  สวนชวงบาย มอบ รพช. 

 - 9 พฤศจกิายน  2550 พระเทพเสด็จเยี่ยม รพศ. เชา  เยน็  สงเสด็จกลบั  ขอให สสอ. 

และ รพช. รายทางเสด็จ  เตรียมหนวยบรรเทาทกุข  และเตรียมพรอม  ems.  รพ.สิริธร เตรียม

หนวยบรรเทาทุกขทีเ่ขื่อนสิรินธร  รพ.โขงเจียมเตรียมที่  โรงแรมทอแสง ทีมโขงเจียมรอรับเสด็จ 

สวนคณะผูติดตามเสด็จจะพกัที่โรงแรมทอแสง และเขื่อนสิรินธร  คณะจะเดินทางมาวันที่  8,9,10  

พฤศจิกายน  2550  ฝาก รพ.สิรินธรไดดูแลเร่ืองบรรเทาทุกขดวย 

 18  พฤศจกิายน  2550   ทอดกฐินสํานักงานที่เขื่องใน 



 -นพ.พัฒนา แจงที่ประชมุ  วนัที ่ 11  พฤศจิกายน  ขอเชญิรวมพิธีรับมอบตึกผูปวย อาคาร

พระครูเกษมวรกิจ หลวงพอวิชัยเขมิโย เจาอาวาสวัดผาจม จังหวัดเชยีงราย สรางให เปนตึกขนาด 

30 เตียง  เรียนเชิญทกุทานรวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาวดวย 

 -19 พฤศจิกายน  2550  งานทนัตกรรมพระราชทาน อ.เดชอุดม 

 -20 พฤศจิกายน  2550  งานทนัตกรรมพระราชทาน อ.มวงสามสิบ 

 -21 พฤศจิกายน  2550   งานทันตกรรมพระราชทาน  อ. สิรินธร 

 -22 พฤศจิกายน  2550  พธิปีระทานเข็ม  พอ.สว.  เงนิบริจาคมียอดแลวใหดําเนนิการ

ตามนัน้ 

 -2    ธันวาคม       2550  เปนการไปศึกษาดูงานของผูบริหารแตละอําเภอ หัวหนาฝาย 

 -ประธาน ขอไปรวมประชุมกับทานผูตรวจ  มอบ นพ.สุวิทยดําเนินการประชุมตอ         
 
วาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  9/2550 
 
วาระที ่3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุครั้งที่แลว 
 
วาระที ่4   เรือ่งจากศูนยวชิาการ 
 
วาระที ่5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสาํนักงานสาธารณสขุอําเภอ 
 
วาระที ่6  เรือ่งจากฝายตาง ๆ 
ฝายยุทธศาสตร 
 -ชี้แจงเรื่องการจัดทํายทุธศาสตรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามเอกสารและสไลด

ที่นาํเสนอ ดูไดจากเวปไซด) 

 -งานวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเชิญเขารวม

อบรมสัมมนาหลักสูตรแผนปฏิบัติการและแผนยทุธศาสตร ฝายจะไดประสานในภายหลงั 

 -ปญหาเรื่องการประเมินสาเหตุการตาย เนื่องจากจาจังหวัดยงัไมผานเรื่องการเปลีย่น

ผูรับผิดชอบจากผูใหญบานเปนเจาหนาที ่
ฝายประกนัสขุภาพ 
 -ชี้แจง งบ uc รายละเอียดตามเอกสารและสไลดนําเสนอ ตรวจสอบไดในเวปไซด   

คุณไพรัตน บุญจรัส  เสนอ เร่ืองรายละเอยีดเกี่ยวกับงบตาง ๆ  ควรจะมกีารชี้แจงแกเจาหนาที่ผู

ปฏิบัติเพื่อความเขาใจถกูตองและเปนแนวทางอนัเดียวกัน เพราะยงัมคีวามเขาใจที่ไมตรงกันใน

เร่ืองการโอน การกนังบประมาณไวสวนกลาง  สาเหตุของงบประมาณที่โอนลาชา เปนตน 



 -สรุปผลการดําเนนิการงบ pp 

 -การประชุมชีแ้จงการบริหารงานตามหลักประกันทองถิน่  วนัที ่ 9-12  พฤศจิกายน  2550   

ณ หองประชมุ 1  สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

 เปาหมาย  นายกเทศมนตรีในสวนของเทศบาล นายก อบต. ถามาไมไดมอบใหรองนายก

มาแทนหรือผูที่สามารถตัดสินใจไดมาแทน ผวก.เปนประธาน 

 -แจงการเบิกจายคาบริการทางการแพทยกรณีคาใชจายสูง 

   -สรุปผลการดําเนนิการระบบสงตอป 2550 รายละเอยีดตามเอกสาร 

 -การจัดสรรงบคุณภาพบริการ จัดให 20 บาท/บัตร  มีเกณฑ  5  เกณฑ 

 1.ผลการประเมินตามหนวยบริการ 

 2.การประเมนิตามมาตรฐานคุณภาพ 

 3.ผลการสงขอมูลการใหบริการ 

 4.ผลการสงขอมูลพื้นฐานหนวยบริการ 

 5.เครื่องชี้วัดคณุภาพบริการ 

 ในป  2551 ฝากเรื่องการพตันาการสงขอมูลใหครบถวนและมีคุณภาพ 
ฝายควบคุมโรค 
 -สถานการณอหิวาหตกโรค  พบระบาด 837  ราย เสียชวีิต  4  ราย  ไทย  617  ราย 

ตางชาต ิ 220  ราย  ระบาดมากที่ ตาก  344  ราย  ระนอง  148  ราย เกิดจากการอพยพยายถิน่ 

การสุขาภิบาล และสุขวิทยาสวนบุคคล 

 -ไขเลือดออก ยังมีรายงานผูปวยใน 6  อําเภอ อัตราปวย  87/แสนประชากร 

 -ไขหวัดนก หองแยกโรคของโรงพยาบาลชุมชนบางแหงยังใชการไมไดใหผูเกี่ยวของรีบ

ดําเนนิการ วัคซีนปองกันไขหวัดล็อตใหมสําหรับผูปฏิบัติงานและ จนท. ขอเบกิไดที ่ฝายฯ 

มีรายงานผูปวยเสียชีวิต 2 ราย ที่อินโดนีเซีย 
ฝายสนบัสนนุบริการสขุภาพ 
 -แจงเรื่องพิธมีอบใบประกาศ อสม. รายละเอียดเพิ่มเติมจะนัดประชุมผูรับผิดชอบอีกครั้ง

หนึง่ (รอผลประชุม ผูตรวจฯ ซึ่งกาํลังดําเนนิการประชมุอยู) 
ฝายอนามยั 
 -พิธีมอบของพระราชธานทีร่ะลึก และขอหารือการขอรับเงินบริจาคเขามูลนิธ ิ  สสจ. ต้ัง

เปาไว 400,000 บาท  ขอบริจาคจาก CUP  มอบฝายบรหิารประสาน 

 -พอ.สว.ออกปฎิบัติงาน  อ.โขงเจียม  อ.ดอนมดแดง 

 -หนวยแพทยทันตกรรมพระราชทาน  อ.เดชอุดม มวงสามสิบ สิรินธร ตระการพืชผล 



 -การดําเนนิการดูแลผูปวยไทรอยด จังหวัดจะจัดการอบรมเรื่องการดําเนินการคลินกิแก

จนท.ซึ่งขณะนี้ไดมีการอบรมแกแพทย และพยาบาลแลว 

 จากการตรวจสอบคุณภาพเกลือเกณฑตํ่ากวามาตรฐาน 71% ตองหามาตรการเสรมิ

ไอโอดีนในลําดับตอไป 

 -กีฬา จัดการแขงขันชิงชนะเลิศในวันที่ 5 มกราคม  2551 โซน 2  เปนเจาภาพ sport 

night 
EMS 
 -สรุปงบดุลการใชจายคาชดเชยการบริการทางการแพทย ตามเอกสาร 

 -หารือที่ประชมุเร่ืองการดําเนินงานในหนวย 

 เสนอที่ประชุมเร่ืองการขึ้นเงนิเดือนลูกจาง 

 มติที่ประชุมใหนาํเขาคณะกรรมการบริหารบุคคลพิจารณา 
ฝายการแพทย 
 -การอบรมการคัดกรองผูปวยโรคซึมเศราสําหรับแพทยจัดโดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

ใหโรงพยาบาลละ 1 ทาน แจงรายชื่อภายในวนัที ่2 พฤศจิกายน  2550 

 -โครงการมอบแวนตาเปนของขวัญ ขอใหลงทะเบียนตามเปาหมาย อบจ.จะโอนเงนิใหไม

เกินวันที 6  พฤศจิกายน  2550    60 บาท/หัวเปนคาพาหนะ ขอใหเตรียมหลักฐานใหพรอม 

 -ขอความรวมมือขอที่อยูชมรมผูสูงอาย ุ
ศูนยเทคโนโลย ี
 -ผลการตรวจสุขภาพ ม ี4  อําเภอ ผลงานไมถึง 80%  

 -ป 2551 มีงบเพิ่มข้ึน สป.สช. เนนคุณภาพขอมูล ขณะนี้มี รพ.ยงัไมสงขอมูล 6 แหง มี 50 

พรรษา  ศรีเมอืงใหม ดอนมดแดง เดชอุดม ตระการพืชผล รพศ. 
เรื่องเพิ่มเติมจากฝายบริหาร 
 -ขอเชิญเปนเจาภาพทอดกฐิน 17-18 พฤศจิกายน  2550  วดัศรีชุมพล บานโนนใหญ อ.

เขื่องใน  จ.อุบลฯ  

 -โบนัส ไดรับ 10  ลาน จงัหวัดจัดสรร 70 %  เฉลี่ยขาราชการ ลูกจาง เทากัน  จัดสรรสวน

ราชการตามผลการประเมนิ 3 %   

 70% เทากนั คนละ 2,478 บาท   กลุมอําเภอ a 3,800 บาท กลุม b+ 3,730 บาท 

B 3,570 บาท c  3,420  บาท  ชวยราชการ 2,478 บาท 

 ที่ประชุมเห็นชอบ      ปดประชุม 

 

                                       ----------------------------------------------------------  



 

 

 


