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สรุ ปการประชุ มคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 11 /2552
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุ ม 1 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
----------------------------------------------------

เปิ ดประชุ มเวลา 13.30 น.
รายชื่อผู้เข้ าประชุ ม
1. นายวุฒิไกร มุ่งหมาย
นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
2. นายสุ วทิ ย์ โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ
3. นายนิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
4. ท.พ.ญ.นํ้าเพชร ตั้งยิง่ ยง
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
5. นางปริ ญญา ผกานนท์
รองนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
6. น.ส.ไพรัช บุญจรัส
ผูช้ ่วยนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
7. นายสุ พจน์ บุญทา
ผูช้ ่วยนายแพทย์ สาธารณสุ ขจังหวัด
สสจ.อบ.
8.นายปั ญญา สิ ทธิ ธรรมบูรณ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
9.นายเจริ ญ เสรี รัตนาคร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวาริ นชําราบ
10.นายธวัติ บุญไทย
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิ บ
11.นายดนัย เจียรกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขื่องใน
12.นายโคมทอง ปิ ตุจาตุรนต์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตาลสุ ม
13.นางสาวกาญจน นิยกิจ
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโพธิ์ ไทร
14.นายอุดม โบจรัส
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลตระการพืชผล
15.นายณรงค์ อันชื่น
แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสําโรง
16.นายพัฒนา ตันสกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
17.นายทนา คําศรี
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสิ รินธร
18.น.ส.นพรัตน์ ดัง่ ฐากูร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
19.นายพิทกั ษ์พงษ์ จันทร์ แดง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลทุ่งศรี อุดม
20.น.ส.จุไรรัตน์ ทุมนันท์
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย
21. นางสุ ดาพรรณ ประคองพันธ์ แทนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเขมราฐ
22. นายประวีร์ คําศรี สุข
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลนํ้ายืน
23. นายสุ ทธิ นนั ท์ โคตะสิ น
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง
24.นายพรเจริ ญ เจียมบุญศรี ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
25. นายธานินทร์ ไชยานุกลู
สาธารณสุ ขอําเภอเมือง
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26. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุ ขอําเภอเขื่องใน
27. นายธนายุทธ ศรชัย
สาธารณสุ ขอําเภอเหล่าเสื อโก้ก
28. นายสัมพันธ์ กุลพร
สาธารณสุ ขอําเภอดอนมดแดง
29. นายประจักษ์ ทองงาม
สาธารณสุ ขอําเภอม่วงสามสิ บ
30. นายทองอินทร์ ชัยธานี
สาธารณสุ ขอําเภอตาลสุ ม
31. นายณรงค์ แผลงศร
สาธารณสุ ขอําเภอเขมราฐ
32. นายชูวทิ ย์ ธานี
สาธารณสุ ขอําเภอนาตาล
33. นายวินยั แก้วพรหม
สาธารณสุ ขอําเภอสว่างวีระวงศ์
34. นายอดุลย์ วรรณชาติ
สาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ
35. นายชัยณรงค์ สุ วรรณกูฏ สาธารณสุ ขอําเภอสิ รินธร
36. นายลําพูน ฉวีรักษ์
สาธารณสุ ขอําเภอพิบูลมังสาหาร
37. นายบัณฑิต สร้อยคํา
สาธารณสุ ขอําเภอนาเยีย
38. นายประวิทย์ พันธ์จูม
สาธารณสุ ขอําเภอสําโรง
39. นายชวน จันทร์ เลื่อน
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้ายืน
40. นายประกอบ ศรศิริ
สาธารณสุ ขอําเภอบุณฑริ ก
41. นายบัญญัติ พลสวัสดิ์
สาธารณสุ ขอําเภอนํ้าขุ่น
42. นายมัธยม สุ พฒั น์
สาธารณสุ ขอําเภอเดชอุดม
43. นายวานิช สายยืน
สาธารณสุ ขอําเภอทุ่งศรี อุดม
44. นายสุ ทิน กมลฤกษ์
สาธารณสุ ขอําเภอนาจะหลวย
45. นายไพรัตน์ จันทร์ พนั ธ์
สาธารณสุ ขอําเภอโพธิ์ ไทร
46.นายประสพ สารสมัคร
สาธารณสุ ขอําเภอตระการพืชผล
47. นางศิวาภรณ์ เงินราง
สาธารณสุ ขอําเภอศรี เมืองใหม่
48. นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุ ขอําเภอกุด้ ข้าวปุ้ น
49.นายทะนงศักดิ์ หลักเขต สาธารณสุ ขอําเภอโขงเจียม
50. นางศิริวทิ ย์ หลิ่มโตประเสริ ฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ
51. นายวิโรจน์ เซมรัมย์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
52. นายสุ ทธิ พงษ์ ภาคทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
53. น.ส.กาญจนา มหาพล
หัวหน้ากลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
54. นายประทีป บุญธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
55. นางรําไพ สุ วนาม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
56. นางสิ ริพร วงศ์ตรี
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
57. นางหรรษา ชื่นชูผล
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
58. นางนภาพร จันทนบ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์และสุ ขภาพจิต
59. นางพรนภัส ประเสริ ฐไทยเจริ ญ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
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60. นางเพ็ญศรี สมชัย
62. นายระวี แววศรี

แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุ ข
หัวหน้ากลุ่มงานนิ ติการ

เริ่มการประชุ มเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ

 ขอแสดงความยินดี ผูท้ ่ีเลื่อนระดับขึ้นดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ 9 วช (ด้านเวชกรรมป้ องกัน) ตามคําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุ ขที่ 1158/2552 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 จํานวน 2 ราย คือ
1. นายพรเจริ ญ เจียมบุญศรี ตําแหน่ง นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรมป้ องกัน) ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
2. นายเจริ ญ เสรี รัตนาคร ตําแหน่ง นายแพทย์ 9 (ด้านเวชกรรมป้ องกัน) ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวาริ นชําราบ
ตามที่มาตรฐานงานเทคนิ คการแพทย์ได้กาํ หนดให้ห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์มีแนวทางในการจัดตั้ง
ระบบคุณภาพบํารุ งรักษาและพัฒนาคุณภาพบริ การอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีสภาเทคนิคการแพทย์
เป็ นหน่วยควบคุ มดูแลกํากับและรองรับมาตรฐาน สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ได้กาํ หนดให้เป็ น
ตัวชี้ วดั สําคัญของจังหวัดในการพัฒนาให้งานเทคนิ คทางการแพทย์ การรับรองมาตรฐานดังกล่าวที่ผ่านมาในปี
พ.ศ 2551 ผ่านการรับรองแล้ว 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลม่วงสามสิ บ โรงพยาบาลวาริ นชําราบ โรงพยาบาลเขื่องใน
และปี พ.ศ 2552 มีอีก 2 โรงพยาบาลที่ผา่ นการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ คือ 1. โรงพยาบาลตระการพืชผล
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
ช่ วงปลายปี พ.ศ ต้นปี งบประมาณหลายเรื่ องที่ยงั ไม่ลงตัว หลายเรื่ องที่กาํ ลังเตรี ย มการอยู่คงจะมีการ
ขับเคลื่อนเดินต่อไป ในช่วงที่ผา่ นมาต้องขอบคุณทุกท่าน ทุกพื้นที่ที่ได้ช่วยกันในงานสําคัญหลายๆ เรื่ องที่ผา่ นมา
โดยเฉพาะเรื่ องที่รองปลัดได้มาศึกษาดูงานในนามชมรมสาธารณสุ ขจังหวัด โดยนายแพทย์สํานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลาชธานี ได้เชิ ญท่านรองปลัดและเชิ ญจังหวัดต่างๆ มาเยีย่ มชมในการดําเนิ นการเรื่ องโครงการตรวจ
สุ ขภาพเคลื่อนที่ซ่ ึ งเป็ นนโยบายท่านรองปลัดฯ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในช่วงวันที่ 27
พฤศจิกายน – วันที่ 5 ธันวาคม 2552 จากนั้นก็จะเดินเครื่ องทํางานให้ครบวงจร ส่ วนที่จะต้องทําต่อไปคืองาน
สําคัญอยากจะฝากทุกคนเราได้เริ่ มต้นดีแล้วเราทําให้มีประสิ ทธิ ภาพขอให้เตรี ยมตัวตั้งแต่ตน้ ปี ตอนนี้ ก็อบรมเพิ่ม
ศักยภาพทุกแห่งแล้ว เรื่ องงบประมาณก็วางแผนชี้นาํ ให้หมดแล้ว อยากจะฝากให้ช่วยกันทําการกําหนด ทางชมรม
สาธารณสุ ขจะมาประชุมอีกครั้งในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2552 โดยจะเชิ ญท่านปลัดกระทรวงให้มามอบนโยบาย
และดู ง านเยีย่ มเยื อนทุ ก อํา เภอโดยขอให้ ทุ ก อํา เภอเตรี ย มการในส่ ว นที ่เ กี ่ย วข้องเพื อ่ รั บ การศึ ก ษาดู ง าน และ
ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่ วมมือในการทํางานที่ผ่านมาและการร่ วมมือทําบุญที่วดั วังอ้อการทําบุญทอดผ้าป่ า
โดยให้อาํ เภอช่วยกองละ 2,500 บาท ก็ได้ประมาณแสนกว่าบาท
- การแข่งขันกีฬา ทุกอําเภอ ทุกโซนแข่งขันกันหมดแล้ว เหลือแต่ระดับจังหวัด วันที่ 26 ธันวาคม 2552
จะแข่งใหญ่อีกครั้ง
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- บุญประเพณี ปลอดเหล้าในภาคอิสาน งานบุญ งานบวช งานอะไรที่เป็ นงานบุญจะไม่ให้มีสุรา
แอลลกฮอร์
- จัดในสถานที่ราชการห้ามดื่ม ขอฝากเป็ นนโยบายของท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นสิ่ งทีเ่ รา
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายไม่ใช่นโยบาย และเป็ นเรื่ องที่เราต้องทําเป็ นต้นแบบที่ดี
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ท.พ.ญ นํา้ เพชร ตั้งยิง่ ยง รองนายแพทย์ สาธารณสุ ขจังหวัด
- การประชุ มหัวหน้าส่ วนราชการประจําเดื อนพฤศจิกายน แนะนําหัวหน้าส่ วนราชการที่ยา้ ยมาดํารง
ตําแหน่งในเขตพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี
1. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
3. ย้ายไป คือ ผูบ้ งั คับการตํารวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี
มีการสรุ ปผลความก้าวหน้าโครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอิสาณโดยผูว้ า่ ราชการอุบลฯ ขอบคุณทุก
ส่ วนราชการที่ให้ความร่ วมมือมา 2 ปี และได้ดาํ เนินการสําหรับปี ที่ 3 และได้ประกาศเริ่ ม Big Cleaning Day
พร้อมกันทัว่ จังหวัดในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 สําหรับพิธีเปิ ดกิจกรรม Big Cleanig Day ครั้งที่ 1 โดยมีผวู ้ ่า
ราชการจังหวัดเปิ ดประธานเปิ ดงานที่ทุ่งคํานํ้าแซบ
โครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งกําหนดวันที่ 3 ธันวาคม 2552 กําหนดการงานเฉลิมพระเกียรติวนั ที่ 5
ธันวาคม 2552 ที่หอประชุมไพรพะยอม ม. ราชภัฎอุบลราชธานี
การแข่งกีฬาระหว่างกระทรวงประจําปี พ.ศ 2552 เริ่ มวันที่ 1- 28 ธันวาคม 2552 กิจกรรมวันสุ ดท้ายจะ
เป็ นวันที่ 28 ธันวาคม 2552 กลางวันจะเป็ น Sport Day ส่ วนกลางคืนจะเป็ น Sport Night ซึ่ งเป็ นกีฬาที่ผวู ้ า่
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มความสามัคคีในกลุ่มกระทรวงต่างๆ
การร้องเพลงชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2552 โดยท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดฝากเชิญข้าราชการทุกคนเข้าร่ วม
เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นจังหวัดสุ ดท้ายและเป็ นเวทีร่วมสร้างประวัติศาสตร์ และรวมพลัง โดยทุกคนต้อง
ไปทั้งหมด
รณณรงค์เรื่ องตรวจสุ ขภาพ เรื่ องผูพ้ ิการ 2 เรื่ องที่ทาํ ถวาย แต่ตอนนี้มีขอ้ มูลเข้าไม่มาก
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุ ข
แจ้งข้อมูลโครงการคัดกรองสุ ขภาพภายใต้โครงการสนองนํ้าพระทัยในหลวงห่ วงใยประชาชน ระบบ
การบันทึกข้อมูลออนไลน์ ปั ญหาที่พบตอนนี้ คืออําเภอยังมีปัญหาในการบันทึกข้อมูล ซึ่ งมีในวาระการประชุ ม
สําหรับผลการคัดกรองในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้ าหมายที่บนั ทึกแล้ว 650,000 ราย ปั ญหาที่พบ
ส่ วนหนึ่งมีการคียร์ ายงานข้อมูลผิด ฝ่ ายยุทธศาสตร์ ได้แจ้งกลับไปโดยให้ผแู้ ก้ไขเข้า File แก้ไขข้อมูลคัดกรอง คือ
ช่องที่วางไว้ หรื อนํา File Excel ส่ งที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ เพือ่ มีปัญหาจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
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 กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
เรื่ องผูพ้ ิการ ฝ่ ายสนับสนุนจัดเตรี ยมทีมแพทย์เพื่อวินิจฉัย และออกใบรับรองความพิการ ลงทะเบียนคน
พิการในพื้นที่ เพื่อขอใช้สิทธิ์ รับเบี้ยคนพิการ ซึ่ งจะเริ่ มลงทะเบียน วันที่ 3-23 ธันวาคม 2552 จะเริ่ มรับเบี้ยเลี้ยงใน
เดือนเมษายน 2553
- แจ้งให้ทุกโรงพยาบาล เตรี ยมอบรมรับผูพ้ ิการ ภายในเดือนหน้าเตรี ยมจัดประชุ มทีมแพทย์ทางฝ่ ายช่วย
จัดระบบที่ ภมจ มีปัญหา คือข้อมูลคนพิการมีน้อยกว่ากว่าความเป็ นจริ ง โดยได้กาํ ชับให้ทุกอําเภอนําข้อมูลไป
ตรวจสอบอีก ขอให้ทาํ งานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเพิ่ม เนื่องจากยังไม่สิ้นสุ ดโครงการ โดยมอบให้กลุ่มงานสนับสนุ น
บริ การสุ ขภาพกํากับและรายงานอีกครั้งในคราวหน้า
การจ่ายเงิ นเดื อน อสม โดยได้กาํ ชับ ให้ทุกอําเภอปฏิ บตั ิตามแนวทางที่ กาํ หนดทุ กขั้นตอน ต้องมีการ
ควบคุมอย่างถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9 /2552

- ดู รายละเอี ย ดได้ที่ http://www.phoubon.in.th/ วาระการประชุ ม ประจําเดื อน พฤศจิก ายน 2552 หรื อ
สอบถามได้ที่กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
มติทปี่ ระชุ ม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสื บเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11 /2552
มติทปี่ ระชุ ม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากศู นย์ วชิ าการ
- วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาผ่าน Internet ประจําปี 2553 ซึ่ งมี

รายละเอียดในเอกสารที่แจกในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอ

 กลุ่มสาธารณสุ ขอําเภอ ได้เลื อกประธานใหม่ คือ นายอดุลย์ วรรณชาติ ทางสาธารณสุ ขประเทศไทย ได้
ประสานกับกรมควบคุ มโรคจะประชุ มสาธารณสุ ขทัว่ ประเทศในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2552 โดยใช้
งบประมาณกรมควบคุมโรค
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เงิ น 25 ล้าน ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้อาํ เภอละ 1,000,000 บาท หน่ วยบริ หารเป็ นสํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอบ้านพักให้สาธารณสุ ขอําเภอ ขอแบบ 7-8 ได้
22 แห่ง เงิน ST 2 ยังมีปัญหาถ้าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรายการต้องเข้า ครม. ใหม่ท้ งั หมด
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี
 กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป

เนื่องจากผูต้ รวจมีนโยบายส่ งแผนการเงินการคลัง ขอให้ปรับปรุ งแก้ไขให้เรี ยบร้อย ส่ งฝ่ ายการเงิน
เพือ่ นําเสนอในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 แผนการเ งินการคลัง ปี 2553 โดยเน้นแผนเงินบํารุ ง
ให้หน่วยงานต่างๆ ส่ งรายงานตรวจสอบพัสดุประจําปี เพื่อที่จะดําเนินการต่อไป
ขอให้โรงพยาบาล / สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ ทุกแห่งตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจําปี ส่ ง
ที่แผนกการเงิน

 ศู นย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
แจ้งหน่วยงานที่ยงั ไม่เคยส่ งข้อมูล 4 แฟ้ ม ตามโครงการนําร่ องระบบการรับส่ งข้อมูลการรักษา และ
การใช้ยาของผูป้ ่ วย มีจาํ นวน 66 แห่ง รพ. ที่ยงั มี Username / Password ให้ติดต่อที่ศนู ย์ IT
โครงการคาราวาน สรุ ปผลงาน 2 เดือน เฉลี่ยโลหิ ตที่ได้ 67 ยูนิต : ครั้ง อําเภอเมืองมีอตั รามากที่สุด
น้อยที่สุด 19 ถุง ที่ม่วงสามสิ บ ส่ วนรายละเอียดมีในเอกสาร
- ฝากทุกอําเภอช่วยกันทํางาน เพื่อเป็ นการสร้างหลักประกัน สร้างระบบไว้เพื่อเป็ นประโยชน์ร่วมกันและ
เพื่อประชาชน
 กลุ่มงานประกันสุ ขภาพ
- ขอแจ้งความควบคุมหลักประกันเดือน ตุลาคม 2552 สิ ทธิ์ ว่างอยูท่ ี่ 7,575 ราย ความควบคุมอยูท่ ี่ร้อยละ
99.57
แจ้งการขยายเวลาจัดทําทะเบียนประวัติ และการตรวจสุ ขภาพในแรงงานต่างด้าว ที่ ทร38/ 1 ตั้งแต่วนั ที่
4 ธันวาคม 2552 - 2 มกราคม 2553
- การติดตามการบันทึกข้อมูล Hospital Profile ให้มีการกรอกข้อมูลในปี 2552 ให้ผทู้ ี่รับผิดชอบกรอก
ข้อมูลให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง Update Progarm EK ซึ่ ง สพร ได้ใช้แล้วในปี 2553
แจ้งเพิ่มเติม งบเหมาจ่ายรายหัวปี 2553 ได้แจ้งตัวเลขการจัดสรรของจังหวัดอุบลราชธานี มาให้ ยังรอ
รายละเอียดจัดสรรจริ ง ปี 2552 เรื่ องการหักเงินเดือนยังไม่ครบ

7

สปช. พิจารณาให้เข้าร่ วมกองทุนตําบล ปี นี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเข้าร่ วมทั้งหมด 24 แห่ง โดยกลุ่ม
งานประกันได้แจ้งสํารวจความพร้อม อบต แล้ว 15 อําเภอ ส่ วนที่เหลือขอให้ส่งข้อมูลด่วนด้วย
แจ้งนโยบายและกลไกวิธีการดําเนินงานให้กบั โรงพยาบาลเปิ ดใหม่ 5 แห่ง
 กลุ่มงานควบคุมโรค
- ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ กระทรวงสาธารณสุ ขขอขอบคุณบุคลกรหน่ วยงานทัว่ ประเทศที่ช่วยกัน
ปฏิบตั ิงานในช่วงที่การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ สามารถชะลอการระบาดลดการป่ วยและเสี ยชีวิตได้
จึงขอความร่ วมมือในการให้วคั ซี นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยขอให้ทุกพื้นที่แจ้งยอดผูท้ ี่ตอ้ งการวัคซี น กรม
ควบคุ มโรคเน้นในกลุ่ ม เสี ่ ย ง กลุ่ ม แรกคื อ เจ้ าหน้า ที ่ส าธารณสุ ข ด่ านหน้า รายละเอี ยดได้แจ้งในหนัง สื อเวีย น
เรี ยบร้อยแล้ว และแจ้งให้โรงพยาบาลที่ยงั ไม่ส่งข้อมูลขอให้ส่งด่วนภายในวันพรุ่ งนี้
- วันที่ 1 ธันวาคม เป็ นวันเอดส์โลก โดยองค์การอนามัยโลกได้ขอความร่ วมมือทุกทุกประเทศจัดกิจกรรม
รณรงค์ โดยเน้นเรื่ องทัว่ ถึง เท่าเทียม คือสิ ทธิ มนุษย์ชน
 กลุ่มงานส่ งเสริมสุ ขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ขมีนโยบายพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน โรงพยาบาลโขงเจียมได้รับคัดเลือกให้เ ป็ น
ตัวแทนเข้าประกวดส้วมสาธารณะระดับประเทศ ในวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2552
กีฬาสาธารณสุ ขสัมพันธ์ ปี 2552 โดยแบ่งเป็ น 2 สาย สาย A มี โซน1 , 3 , 5 สาย B มี โซน 2 ,4 ,6
โปรแกรมการแข่งขันสามารถเข้าดูได้ในเว็ปไซด์ของจังหวัด
โครงการปั่ นจักรยาน 73 จังหวัด 179 วัน 8,666 กิโลเมตร ฉันรักประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยได้ขอ
ความร่ วมมือในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2552 จะเดินทางมาถึงอําเภอเขื่องใน โดยขอหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ไปยัง
โรงพยาบาลเขื่องใน
- การแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ทหาร ตํารวจ ครั้งที่ 2 โดยเริ่ มวันที่ 2-28 ธันวาคม 2552 ซึ่ งได้ประสาน
โปรแกรมการแข่งขันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
การมอบของขวัญให้กบั เด็กที่เกิดในวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่ งเป็ นวันประสู ติของพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอศรี รัศมิ์
พระวรชายาได้แจ้งให้ทุกโรงพยาบาลดําเนินกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2552
- แจ้งเพิ่มเติมโครงการเมืองสะอาดราชธานีอิสาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ขอความร่ วมมือให้ทุกอําเภอ
บันทึกภาพกิจกรรมส่ งที่สาํ นักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบต่อไป
 กลุ่มงานการแพทย์ และสุ ขภาพจิต
รายงานสรุ ปผลการบําบัดผูต้ ิดยาเสพติด ประจําเดือนพฤศจิกายนระบบสมัครใจ 10 ราย ระบบบังคับ
บําบัดทั้งหมด 3,000 ราย หน่วยบําบัดที่มีผลงานสู งสุ ดในการทําจิตสังคมบําบัดประจําเดือนพฤศจิกายน 5 อันดับ
คือ รพ. วาริ นชําราบ 136 ราย รพ. สรรพสิ ทธิ์ ประสงค์ 105 ราย รพ. พระศรี มหาโพธิ์ 80 ราย รพ. พิบูลมัง
สาหาร 77 ราย รพ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 63 ราย
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 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
ประกาศคณะกรรมการวิชาชี พสาขาแพทย์แผนไทย ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับ
อนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย ประจําปี 2552 สมัครตั้งแต่วนั พรุ่ งนี้ถึงสิ้ นเดือนธันวาคม
2552 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 520 บาท
เดือนธันวาคมเป็ นเดือนต่ออายุใบอนุญาต ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2552 ( ช่วงบ่าย )
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะปรับปรุ งทะเบียนใบอนุ ญาตลงทะเบียนข้อมูลระบบ Logistic
ของผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ อย. มีการให้ออกใบอนุ ญาตใหม่จากชื่อโรงพยาบาลเปลี่ยนเป็ นสํานักงานปลัดกระทรวง
และความร่ วมมือให้ทุกโรงพยาบาลยืน่ ขออนุญาตใหม่
 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แจ้งการอบรมนักบริ หารสาธารณสุ ขระดับกลาง เป็ นผูช้ ่วยสาธารณสุ ขอําเภอ 25 คน มี Pretrening
และ Trening ฝึ กอบรมที่สาํ นักงานสาธารณสุ ขอําเภอวาริ นชําราบ หลังจากนั้นจะเดินทางไปจังหวัดอํานาจเจริ ญ
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 อาจารย์นิพนธ์ จะนําคณะมาร่ วมร้องเพลงชาติที่จ. อุบลราชธานี ในการอบรมใช้
หลักสู ตร “ผบก” ขององค์กร กพร เป็ นหลัก
การจัดมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2552 โดยโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ เป็ น
เจ้ าภาพ มี วิชาการเรื ่ องสปาสู่ การปฏิ บ ตั ิ เช้า อาจารย์ จากสถาบัน พรพ เป็ นวิทยากร เป็ นการประกวดผลงาน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลลงทะเบียนโรงพยาบาลละ 150 บาท และขอรับการสนับสนุนโรงพยาบาล
ละ 10 คน
การวางแผนการดําเนินงานประชุมเชิงวิชาการ เรื่ องการบริ หารผลงานปฏิบตั ิราชการและการประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญในระบบใหม่ โดยมีการชี้ แจงองค์ประกอบของการประเมินเป็ น
ผลสัมฤทธิ์ ของงาน 70 % พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ 30 % ในส่ วนของ Competency ทาง กพ บังคับให้จดั ทํา
เฉพาะ Cor – Competency 5 ตัว ขณะนี้กาํ ลังเตรี ยมการจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งต่อไป
 กลุ่มงานสนับสนุนและบริการ
- การคัดเลื อก อสม. เข้าประกวดระดับจังหวัดในวันที่ 6 มกราคม 2552 ขอให้ทางอําเภอส่ งผลการ
ประกวดระดับอําเภอเพือ่ ส่ งระดับเขตต่อไป
การปลูกต้นไม้ “ 2 ล้านต้น 1 ล้านดวงใจ อสม ” ทูลเกล้าถวายเป็ นพระราชกุศล ขอแก้ไขเป็ น วันที่
4 ธันวาคม 2552 พร้อมกันที่ศาลาประชาวาริ น โดยให้ตวั แทนของอสม มารับต้นไม้
การนํารายชื่อผูพ้ ิการซึ่ งสํารวจโดย อสม ทูลเกล้าถวาย ณ ศูนย์โอท๊อปเซ็นเตอร์ ในวันที่ 3 ธันวาคม
2552 ได้ให้ตวั แทน อสม เป็ นผูท้ ลู เกล้าถวาย
การคัดเลือกผูส้ ู งอายุ 2 ท่าน ให้อาํ เภอเสนอรายชื่อ เพือ่ ให้จงั หวัดพิจารณาต่อไป
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 กลุ่มงานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน
- สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานของ EMS ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
 ระเบียบวาระอืน่ ๆ
- การพัฒนาระบบ EMS มอบให้งาน EMS ปฏิบตั ิดาํ เนินงานต่อ
- การใช้รถเติมรถ / เติม Supply ที่โรงพยาบาลเขื่องใน
การใช้เตาเผาขยะ / การเก็บขยะติดเชื้อ
- การศึกษาดูงานของผูบ้ ริ หาร
การประกันสังคมโดยแจ้งให้ผู ้
ค่าตอบแทนหน่วยบริ การยังไม่ได้
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ปิ ดประชุ มเวลา 16.45 น.
ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุ ม

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุ ม

