รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2550
ณ หองประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
--------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
1. นายวุฒิไกร มุงหมาย
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สสจ.อบ.
2. นายสุวทิ ย โรจนศักดิ์โสธร รอง นพ.สสจ.อบ.
สสจ.อบ
3. นายนิพนธ มานะสถิตพงศ รอง นพ.สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
4. นายสมพงษ พงษชีวนิ
รอง นพ.สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
5. นางปริญญา ผกานนท
ผช. นพ.สสจ.อบ.
6. นายบุญธรรม ไชยยศ
ผช. นพ.สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
7. น.ส.ไพรัช บุญจรัส
ผช. นพ.สสจ.อบ
สสจ.อบ
8.
แทน ผอวิทยาลัยพยาบาลสปส.
วพ.สปส.
9. นางปาภรีย เคนกุล
นว.สส.8ว.(แทนผอ.)
.สนง.คร.7อบ
10. นายวัฒน หาคํา
(แทน ผอ.)
ศูนยสุขภาพจิต
11. นายจรัญ ทองทับ
หน.กลุมงานเวชกรรมสังคม รพ.สปส.
รพ.สปส.
12. น.ส.สุภาณี กันตะกัสสานนท เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป6(แทนผอ.)
วสส.อบ.
13. นางอัจฉราวดี ดอกจันสี
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน (แทนผอ.)
ศูนยมะเร็งอุบล
14. น.ส.วิไลรัตน สะสมผลสวัสดิ์
(แทนผอ)
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14
สสจ.อบ.
15. นายกิตพิ ศ ดําบรรพ
16 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผอ.รพ. 50 พรรษา
รพ.50พรรษา
17.นายธวัติ บุญไทย
ผอ.รพ.มวงสามสิบ
รพ.มวงสามสิบ
18. นายดนัย เจียรกุล
ผอ.รพ.เขื่องใน
รพ.เขื่องใน
19. นายอุดม โบจรัส
ผอ.รพ.ตระการฯ
รพ.ตระการฯ
20. นายสุทธินันท โคตะสิน
ผอ.รพ.ดอนมดแดง
รพ.ดอนมดแดง
21.น.ส.วัชราภรณ ปุริมะโน
ผอ.รพ.โพธิไทร
รพ.โพธิ์ไทร
22.นายอภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผอ.รพ.เขมราฐ
รพ.เขมราฐ
23.น.ส.ระพีพรรณ นันตะบุตร ผอ.รพ.กุดขาวปุน
รพ.กุดขาวปุน
รพร.เดชฯ
24.นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผอ.รพร.เดชอุดม
25.นางไพรสุรีย บุญหอ
จนท.บริหารงานทั่วไป6(แทนผอ.)
รพ.บุญฑริก
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26.น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผอ.รพ.น้ํายืน
27.นายอวิรุทธิ์ นันทบุตรผอ.รพ.นาจะหลวย
29.นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผอ.รพ.ทุงศรีอดุ ม
30.นายเจริญ เสรีรัตนาคร
ผอ.รพ.วารินฯ
ผอ.รพ.พิบูลฯ
31. นายพัฒนา ตันสกุล
32. นายณรงชัย อันชืน่
จนท.บริหารงานทั่วไป6(แทน)
33. น.ส.อาทิตยา เครื่องพาที่ ผอ.รพ.ศรีเมืองใหม
34. นายณรงค เข็มเพชร
ผอ.รพ.ตาลสุม
35. นายประวีร คําศรีสุข
ผอ. รพ.สิรินธร
36.นายธานินทร ไชยานุกูล
สสอ.เมือง
37.นายสมัย พูลทอง
สสอ.เขื่องใน
38.นายทนงศักดิ์ หลักเขต
สสอ.มวงสามสิบ
39.นายสุพจน แสงสวาง
สสอ.เหลาเสือโกก
สสอ.ดอนมดแดง
40.นายประวิทย พันจูม
41.นายลําพูน ฉวีรักษ
สสอ.กุดขาวปุน
42.นางศิวาภรณ เงินราง
สสอ.ตระการพืชผล
43.นายมนตรี ออนเนตร
สสอ.โพธิไทร
44.นายณรงค แผลงศร
สสอ.เขมราฐ
45.นายชูวทิ ย ธานี
สสอ.นาตาล
46.นายมัธยม สุพฒ
ั น
สสอ.พิบูลฯ
47.นายธวัช ขันตีสาย
แทน สสอ.ตาลสุม
48.นายประสพ สารสมัคร
สสอ.โขงเจียม
49.นายยุรวัฒ ทองผา
สสอ.สิรินธร
50.นายสัมพันธ กุลพร
สสอ.ศรีเมืองใหม
51.นายอดุลย วรรณชาติ
สสอ.วารินฯ
52.นายทองอินทร ชัยธานี
สสอ.สวางวีรวงศ
53.นายประกอบ ศรศิริ
สสอ.สําโรง
54.นายชัยณรงค สุวรรณกูฏ สสอ.นาเยีย
55.น.ส.กาญจนา มหาพล
หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค
56.นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนาฝายควบคุมโรค
57.นายวิโรจน เซมรัมย
หัวหนาฝาย สบส.

รพ.น้าํ ยืน
รพ.นาจะหลวย
รพ.ทุง ศรีอุดม
รพ.วารินฯ
รพ.พิบูลฯ
รพ.สําโรง
รพ.ศรีเมืองใหม
รพ.ตาลสุม
รพ.สิรินธร
สสอ.เมือง
สสอ.เขื่องใน
สสอ.มวงสามสิบ
สสอ.เหลาเสือโกก
สสอ.ดอนมดแดง
สสอ.กุดขาวปุน
สสอ.ตระการพืชผล
สสอ.โพธิไทร
สสอ.เขมราฐ
สสอ.นาตาล
สสอ.พิบูลฯ
สสอ.ตาลสุม
สสอ.โขงเจียม
สสอ.สิรินธร
สสอ.ศรีเมืองใหม
สสอ.วารินฯ
สสอ.สวางวีรวงศ
สสอ.สําโรง
สสอ.นาเยีย
สสจ.อบ
สสจ.อบ.
สสจ.อบ
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58.นางหรรษา ชืน่ ชูผล
59.นางลําดวน ศรีขาว
60.นางสิริพร วงศตรี
61.นายประทีป บุญธรรม
62.นางนภาพร จันทนบ
63.นางรําไพ สุวนาม
64.นางจิรวัฒน สุสงิ ห
65.นางธนัชพร สมาพร
66.น.ส.อลิษา สุพรรณ
67.น.ส.จินตนา พรมลาย
68.นายสุระ เสนาเทพ
69.นางเนตรนภิส พันธุว รรณ
70.นายสุพล การกลา
71.นายเทอดคุณ พันธการ
72.นายชนะจิต ศรีภักดี
73.น.ส.ชนาธิป ศรีพรหม
74.นายสงกรานต พลศรี
75.น.ส.ฑิฆมั พร พันธุพนิ ิจ
76.นายสมัย ยุตะวัน
77.น.ส.ธันยาพร เพิ่มวงศ
78.นางสุมาลี
79.น.ส.เตือนจิตร สมเสนาะ
80.นางกัลยาณี แสงสุกวาว
81.นายสรพงศ ขลุยเงิน
82.นางฉัฐฉวี ใจแกว
83.นางวนิดา ลมายจําปา
84.นางเนภิภรณ สิมาพันธ
85.นายอุทัย เลียงหิรัญถาวร
86.นางอภิญญา ชิณกธรรม
87.นางสุชารัตน ดวงแกว
88.นายชํานาญ เหลากลม

หัวหนาศูนยเทคโนฯ
แทนหัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป
หัวหนาฝายยุทธศาสตรฯ
หัวหนาฝายอนามัย
หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต
หัวหนาฝายประกันสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพ 7
พยาบาลวิชาชีพ 5
.
นว.สส.7
พยาบาลวิชาชีพ 6
นว.สส.7
พยาบาลวิชาชีพ 7วช.
พยาบาลวิชาชีพ 7วช.
นว.สส.7
นว.5
พยาบาลวิชาชีพ 5
นว.สส.7
เภสัชกร 6
นว.สส.5
พยาบาลวิชาชีพ 7
จ.บริหารงานทั่วไป6
พยาบาลวิชาชีพ 7
พยาบาลวิชาชีพ 7
ผช.สสอ.นาตาล
นว.สส.
ผช.สสอ.เขมราฐ
พยาบาลวิชาชีพ 7
ผช.สสอ.ตระการฯ
จพ.สสช.6
จ.วิเคราะหฯ6ว.
นว.สส.7

สสจ.อบ
สสจ.อบ
สสจ.อบ
สสจ.อบ
สสจ.อบ
สสจ.อบ
สสจ.อบ
สสจ.อบ.
สสจ.อบ
สสจ.อบ
รพ.เขื่องใน
รพ.มวงสามสิบ
รพ.ตระการฯ
สสอ.ตระการฯ
รพ.โพธิไทร
รพ.กุดขาวปุน
รพ.50 พรรษา
สสจ.อบ
สสอ.ดอนมดแดง
รพศ.
รพ.กุดขาวปุน
รพ.ดอนมดแดง
รพ.50 พรรษา
สสอ.นาตาล
สสจ.อบ.
สสอ.เขมราฐ
สสจ.อบ
สสอ.ตระการฯ
สสจ.อบ
สสจ.อบ
สสอ.สิรินธร
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89.นายปญญาวุธ ไพเราะ
นว.สส7
89.นายเอกรัฐ แกวสงา
นว.สส.7
89.นางอุไร สอนอาจ
จ.บริหารทั่วไป
90.นายสุวทิ ยชัย ทองกูล
นว.สส.5
91.นางเบญจพร โคตะสิน
เภสัชกร 5
92.นายระวี แววศรี
จ.บริหารงานสาธารณสุข 6
93.นายวานิช สายยืน
ผช.สสอ.วารินฯ
94.นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกุล นว.สส.7
95.นายกําแหง สมสุข
เภสัชกร 5
96.น.ส.พิมณทิพา มาลาหอม พยาบาลวิชาชีพ
97.นายคมกริช ละคร
ทันตแพทย
98.นายณัฐกฤตย เสงี่ยมศักดิ์ นว.สส.7
99.นายปยะมิตร สมบูรณ
นว.สส.5
100.นายปรีชา ทองมูล
นว.สส.7
101.นางธิดารัตน บุญทรง
นว.สส.7
102.น.ส.โสมนัสสา โสคําภา นว.สส.5
103.นายสุวชัย กุมปรุ
บุคลากร 6
ผูไมรวมประชุมเนื่องจากติดราชการ
1.นายกวี ไชยศิริ
ผอ.รพศ.
2.นายดนัย ธีวันดา
ผอ.ศูนยอนามัยที่ 7
3.นายครรชิต เกยไชย
ผอ.ศูนยวิศวกรรมฯ
4.นายวรวิทย กิตติวงศสนุ ทร ผอ.ศูนยวิทยฯ
5.นายธีรพล เจนวิทยา
ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพ อบ.
6.นางสุรางค ปรัชบาล
รก.ผอ.สวล.เทศบาลนคร อบ.

สสอ.ศรีเมืองใหม
รพ.วารินฯ
รพ.ตาลสุม
สสอ.นาเยีย
สสจ.อบ
สสจ.อบ.
สสอ.วารินฯ
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.
สสจ.อบ.

วาระที่ 1 เรือ่ งประธานแจงใหทราบ
• น.พ.สสจ.อบ.ติดราชการประชุมที่ กทม.จะมาถึงที่ประชุมประมาณ 15.00 น.เศษ
• อาจารยถนอม มารัตน ขอชี้แจงเรื่องชมรมผูสูงอายุ
• นายสมพงษ พงษชีวนิ เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 8 เขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการที่
ศูนยศิลปวัฒนธรรมฯ มีเรือ่ งแจงใหทราบดังนี้
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- มีขาราชการยายเขา 1 ทาน พ.ต.ต. ธิตพิ ล ตนหาด สารวัตรดานตรวจคนเขาเมือง อ.
ควนโดน จ.สตูลยายมาเปน สารวัตรดานตรวจคนเขาเมือง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
- กรมอุตุนิยมวิทยา แจงเตือนวาในชวงเดือน มกราคมนี้ อากาศจะหนาวเย็นมาก
- ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานี ใชสิทธิ์เลือกตัง้ สูงสุดในภาคอิสาน 77.49 % อําเภอ
สําโรง 85.88 % อําเภอเมือง 83.27 % อําเภอเดชอุดม 82.74 % อําเภอกุดขาวปุน
77.85 % อําเภอทุงศรีอุดม 77.84 % สส.แบบสัดสวน พลังประชาชน 6 ประชาธิปต ย
2 เพื่อแผนดิน 1 ชาติไทย 1
- ผวจ.จว.อบ. เนนเรื่องงานกีฬาเยาวชนแหงชาติ ขอใหผไู ดรับมอบหมายภารกิจทุกฝาย
ขอใหทุมเทอยางเต็มที่ ทัง้ นีเ้ พื่อเกียรติประวัติของจังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ เคยไดรับเกียรติ
เมื่อหลายปทผี่ านมา
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี
วาระที่ 4 เรือ่ งจากศูนยวชิ าการ
- ไมมี
วาระที่ 5 เรือ่ งจาก รพช.และสสอ.
เรื่องจาก รพช
-อัตราจาง นว.สส.ที่ไมใชนักเรียนทุน ในทีป่ ระชุม ผอ.รพช. สรุปวา ใหจางในอัตราไมเกินนักเรียนทุน
สวนใหญจะจางในอัตรา ปริญญาตรีทั่วไป ทุกสาขาวิชาชีพ ถามี พตส.เพิ่มตามอัตราเดิม
เรื่องจาก สสอ.
-สสอ.โขงเจียม เสนอ เนื่องจากเดือน ตุลาคม ที่ผา นมา เปนชวงพิจารณาแตงตั้งโยกยาย แตมิได
ดําเนินการเนือ่ งจากมีการเลือกตั้ง หลังจากสิ้นสุดการเลือกตั้งแลวเห็นควรไดดําเนินการตอไปดวย
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วาระที่ 6 เรือ่ งจากฝายตางๆ
-ไดแจงในที่ประชุมโซนในชวงเชาแลว
-ประธานเพิ่มเติม EMS.ในสวนของสถานีอนามัยที่อยูต ิดกับถนนสายหลักและใกลเคียง ในชวงเทศกาล
ตางๆ ขอใหเจาหนาที่ไดอยูเ วรปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ช.ม. ดวย เนื่องจากวา สสจ.ไดรับเรื่องรองเรียน
จากประชาชนวา ในชวงเทศกาลเมื่อไปรับบริการไมคอยพบ จนท.
-มาตรการเตรียมความพรอม EMS. ใหนาํ รถซอมบํารุง เปลี่ยนถายน้าํ มันเครื่อง เตรียมพรอม 24 ช.ม.
-สถานบริการเตรียมหนวยฉุกเฉิน เวชภัณฑ จนท. อุปกรณตาง ๆ
-สายดวน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 1169 สายดวนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต 1356 สนง.ประกันภัยจังหวัด
1186 ตํารวจทางหลวง 1193 โทรโดยไมมีคาใชจาย
-สสอ.โขงเจียมแจงเพิม่ เติม จนท. EMS.ขอใหเบิกคาใชจายจาก cup.
-ประธานแจงขอใหเบิกจาก CUP. ขอใหมแี ผนการปฏิบตั ิงาน
ฝายควบคุมโรค
-ไดมีการเปดศูนยอํานวยการความปลอดภัยบนทองถนนในชวงเทศกาลปใหมโดย ผวจ.จว.อบ. และได
กําหนดเปาหมาย คือ มีผเู สียชีวิต ไมเกิน 10 คน เกิดอุบัติเหตุไดไมเกิน 102 ครั้ง บาดเจ็บไมเกิน
114 ราย
ฝายยุทธศาสตร
-วาระการปะชุมและรายละเอียดดูไดในเวปไซด
-วันที่ 6 มกราคม 2551 เปนวันแถลงนโยบายของผูบริหาร และจะนําเสนอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในวันที่
16 มกราคม 2551 เชน หลักเกณฑการประเมิน กระบวนการตาง ๆ ที่เปนองคประกอบในการใหคะแนน
ความสําเร็จ การดําเนินการตามขั้นตอน มีแผนกิจกรรมเชิงประจักษ
-คะแนนตามยุทธศาสตร แบบมายดสโตน
การวางแผนการทํางาน มีขนั้ ตอนการทํางานชัดเจน เปาหมายชัดเจน สามารถแจกแจงได เชน
เปนราย สอ. เปนรายหมูบา น
มีการกําหนดระบบการจัดการ การลงทุน ตรวจสอบโดยทีม เชน cup. หรือทีมของอําเภอ ตาม
ความเหมาะสม ของแตละกิจกรรม
มีการดําเนินงาน และมีขอมูลที่สามารถดูไดละเอียด
ผลงาน ดูความสําเร็จในภาพรวม
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-ผูประสาน ผูร ับผิดชอบ รายละเอียดจะแจกในที่ประชุม วันที่ 16 มกราคม 2551 วันแถลงนโยบาย
-ประธานชี้แจงเพิม่ เติม การ ranking แตกตางจากปทแี่ ลว เนนผลงาน ปนี้เนนกระบวนการ การ ranking.
ในยุทธศาสตรตางๆ จะดูขบวนการแตละยุทธศาสตร Output. Outcome. ถาไมมขี บวนการคะแนนจะ
ไมได ขอมูลที่ไดจะตองมีขบวนการ ตัวอยางเชนขัน้ ตอนการประเมินของ กพร.
- สปช. ผลงานใหมกี ารรายงาน คิดตามผลที่เกิดขึ้น มุงผลสัมฤทธิ์ ของงาน ใชงบประมาณเปนตัวกํากับ
โดยเฉพาะเรื่องรายงาน ตองถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เพื่อรายงานให สปช.ตอไป ถาไมมีการควบคุม
กํากับในเรืองนี้ งบประมาณก็จะลดนอยลงไปดวย
- การประกวด รายละเอียดชัดเจนในวันที่ 16 มกราคม 2551
ฝายอนามัย
• เรื่องกีฬาสาธารณสุข
-ขอความรวมมือจากผูบริหาร เรียนเชิญทุกทานรวมเปนเกียรติในพิธเี ปด 8.30 น. สนามกีฬาดอน
มดแดง
-เชิญเปนเกียรติรวมแขงขันกีฬาผูบริหารหลังเสร็จพิธเี ปด
-เชิญผูบริหารรวมเปนเกียรติในงานสปอรทไนท
-ชวยกําชับ จนท.ใหลงลายมือชื่อเพื่อประกอบหลักฐานการเบิกเงิน
• การสนับสนุนทีมตรวจสุขภาพงานกาชาดจาก 5 อําเภอ เมือง วารินฯ มวงฯ เขื่องใน นาเยีย
• ขอขอบคุณ หลายหนวยงาน ที่รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระพีน่ างฯ
• ขอความอนุเคราะหสง ทีมแอโรบิคงานกาชาด จะไดรับการสนับสนุนทีมละ 2,000 บาท
ฝายควบคุมโรค
• สถานการณอหิวาหในเขต 14 ปญหาคือ พื้นที่ไมมีการทํา rectal swab.ถามีการระบาดจะทําใหการ
ควบคุมปองกันยากยิง่ ขึ้น
• สถานการณโรค มือ เทา ปาก อุบลฯมีผูปว ย 121 ราย กระจายเกือบทุกอําเภอ เมือ่ 3 สัปดาหระบาด
ในเขตเทศบาลเมือง ขอความรวมมือ ถาแพทยวินจิ ฉัยวาปวยดวยโรคนี้ ขอใหดวู า เปน entero.71
หรือไมเพราะถาเปนสายพันธุน ี้อาการคอนขางรุนแรง
• สถานการณไขเลือดออก ธันวาคม 2550 พบผูปว ย อ.เมือง 1 ราย วารินฯ 5 ราย
EMS.
• การบรรเทาทุกขชวงเทศกาล ไมควรออกจากศูนย เพราะจะตองดูแลผูปวยอื่นดวย
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• ผลการประกวด BLS.จังหวัดอุบลราชธานีไดรับรางวัลชนะเลิศ เขต 14
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
-ประธาน (นพ.สุวทิ ย)สรุปภาพรวมงบ UC. รายละเอียดตามเอกสาร
-นพ.สสจ.ขอขอบคุณทุกฝายที่ไดรวมกันทํางานปงบประมาณที่ผานมา
-หน.งาน สบส. เตรียมปฏิทนิ สาธารณสุขแจกผูเขารวมประชุมรับไดที่ฝาย
-มีหนังสือ สปส. ขอความรวมมือเรื่องการชะลอการสงตอผูปวย
-นพ.สสจ.อบ.ไดอวยพรปใหมแกผูรวมประชุม
ปดประชุม เวลา 16.30 น.
---------------------------------------------------------นิทัศน อินทรมุกต
(นายนิทัศน อินทรมุกต)
ผูบันทึกการประชุม

สิทธิพงศ ภาคทอง
(นายสิทธิพงศ ภาคทอง)
ผูตรวจรายงานการประชุม

