
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  2 /  2549  วันที่   28  กุมภาพนัธ  2549 เวลา  13.30-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชัน้  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

--------------------------------- 
ผูมารวมการประชุม 

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นส.เบญจมาภรณ   วงศประเสริฐ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค 
6 นางอุมาพร รุงรัศมีทวีมานะ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
7 นายปรทิัศน เจริญชาง แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
8 นางจินตรีส เกษวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
9 นางกริ่งแกว สอาดรัตน แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี

10 นางปริยากร คุณสิริสิน แทนผูอํานวยการศูนยมะเรง็อุบลราชธาน ี 
11 นส.เดือนธิดา ศรีเสมอ แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี
12 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี
13 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
14 นางเปรมฤด ี เมืองเหนือ แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
15 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
16 นส.ไกลวัลย มัฎผา ศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี
17 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
18 นายปรีชา ทองมูล แทนหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
19 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
20 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
21 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
22 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
23 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
24 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
25 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
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26 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
27 นางภูริดา พลศักดิ์ แทนหัวหนางานโรคติดตอ 
28 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
29 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
30 นางขนิษฐา แกวเสนา หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
31 นางจิติสุข กอนจนัทร แทนหัวหนางานสุขาภิบาลฯ 
32 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉนิ 
33 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
34 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
35 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
36 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
37 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
38 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 
39 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
40 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
41 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
42 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
43 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
44 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
45 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
46 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
47 นายสทิธิชยั วิทิตถิรานนัท ฝายบริหารทัว่ไป 
48 นายธวัต ิ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
49 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
50 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
51 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
52 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
53 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
54 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
55 นส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
56 นส.วิไลพร วสุราพิจักษ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจยีม 
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57 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
58 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
59 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
60 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
61 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
62 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
63 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
64 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
65 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
66 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
67 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
68 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
69 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
70 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
71 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
72 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
73 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
74 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
75 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
76 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
77 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
78 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
79 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
80 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
81 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
82 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
83 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
84 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
85 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
86 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
87 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
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88 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
89 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
90 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
91 นายสมบัติ มูลศรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
92 นายธีรวัฒน วีระพนัธ สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
4 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
5 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
6 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
7 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
8 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
9 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 

10 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
11 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
12 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 

 
พิธีการกอนการประชุม 

- พิธมีอบใบรับรองสถานทีท่ํางานนาอยู นาทํางาน แกสถานทีท่ํางานที่ผานการประเมินระดับ
ดีมาก (ระดับทอง) จํานวน 9 แหง 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.50 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดอุบลราชธาน ี (สวนที่เกีย่วของกับงาน
ทางดานสาธารณสุข) ในวันที่ 27 ก.พ. 2549 ณ หองประชุมชั้น 7 ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภเิษก 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี 
 1. แนะนําขาราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหมในพืน้ที ่
  - นายสมศกัดิ์  เนติรังสวีัชรา  ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานกับริหารพื้นที่อนุรักษที ่
9 จังหวัดอุบลราชธาน ี
  - นางสาวจริยา  ต้ังตระกูล ดํารงตําแหนง ผูจัดการธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธาน ี
  - นายชัยยศ  หงสขจร ดํารงตําแหนง ผูจัดการคลังน้ํามนัอุบลราชธานี ปตท.  
 2. เลื่อนกาํหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวทิยาลยัราชภัฏและสถาบันพลศึกษา
ในโครงการสมทบ ประจําป 2547-2548 เปนวนัที ่29 ม.ีค. – 2 เม.ย. 2549 แตอาจมีการเลื่อนออกไป
อีกครั้งเนื่องจากวนัที่ 2 เม.ย. 2549 อาจกําหนดใหเปนวันเลือกตั้งฯ 
 3. การเตรยีมการรับกับปญหาสถานการณภัยแลง ขอใหทกุหนวยเตรียมการปองกันและ
ควบคุมโรคตางๆที่อาจเกิดขึ้นในชวงฤดูแลง  
 จากการประชมุที่กระทรวง พบวา ทางกระทรวงมีนโยบายจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจะ
วิเคราะหตามผลงาน และกาํหนดเกณฑมาตรฐานในการจัดสรร รายละเอียดจะไดแจงใหทราบอีกครั้ง 
 การพิจารณาคําของบประมาณเพื่อดําเนนิงานโครงการตามยทุธศาสตร จังหวัด CEO พบวา 
มีการของบประมาณ 2 ทางดวยกนัคือ จังหวัดหรือ สสจ.เปนผูขอ และอําเภอเปนผูขอโดยผานทาง
ทานนายอาํเภอ นัน้ ขณะนีอ้ยูในระหวางดําเนนิการพิจารณา หากเปนงานตามตัวชี้วัด คงตองมกีาร
ดําเนนิงานใหไดตามเปาหมายแมวาอาจไมไดรับงบประมาณสนับสนนุ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549 วันที่ 31 มกราคม 2548  

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ที่ อบ 0027.001.02 / ว. 1524 ลง
วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที่ 1 / 2549 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 254 9 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบริหารทัว่ไป 
มติที่ประชุม  รับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2549 
ไมมี 

มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี
1. การสอบคดัเลือกนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 4 ป ของเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตร 4 ป ของเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปการศึกษา 2549 มี
เจาหนาที่ของจังหวัดอุบลราชธานีสอบผานทัง้หมด 12 คน ทัง้นี้จะประกาศผลสอบใหทราบอยางเปน
ทางการในวนัที่ 1 ม.ีค. 2549 
2. การสมัครและคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาหลกัสตูรตางๆ ป 2549 
 ในปการศึกษา 2549 หลักสูตรตางๆที่มกีารเปดรับสมคัร สถานที่รับสมัครของนักศึกษาในเขต 
14 จะคือที่ วพบ.สรรพสทิธปิระสงค โดยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจังหวัดอบุลราชธานี ไดรับ
โควตา จํานวน 72 คน และหลักสูตรประกาศนยีบัตรเวชกิจฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับโควตา 
จํานวน 1 คน รายละเอียดการรับสมัครและชุมใบสมัครสามารถ Download ไดที่ www.pbri.net หรือ
สอบถามไดที ่วพบ.สรรพสิทธิประสงค www.spsnc.com หรือ puntipa664@hotmail.com  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. การโยกยาย 

โปรดแจงใหขาราชการและลูกจางประจํา ที่มีความประสงคขอยายไปปฏิบัติราชการยังสวน
ราชการแหงใหม ภายในจังหวัดอุบลราชธาน ีรอบที ่1/2549 ใหสงคําขอยายและรวบรวมสงงานบริหาร
บุคคล ฝายบรหิารทัว่ไป ภายในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ 2549 (วันนี้)  
2. การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั จะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบัตร
พยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป) ประจําป 2549 สําหรับโควตาโดย วิธีการคัดเลือก 
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จํานวน 12 คน ศึกษาที่ วทิยาลัยพยาบาลนครพนม โดยกําหนดการรับสมัครในวันที่ 1 – 17 มีนาคม 
2549 และใหหนวยงานเปนผูรวบรวมใบสมัคร สงใหฝายบริหาร ในวนัที ่17 มีนาคม 2549  
3. โควตาเขาศึกษาสูตรตางๆประจําป 2549 

ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดแจงและจัดสรรโควตาเขาศึกษาสูตรตางๆประจําป 2549 และได
มีการ กําหนดแนวทางการดาํเนนิงาน ดังนี ้ 
สรุปการจัดสรรโควตาเขาศึกษาหลกัสูตรตาง ๆ ปการศึกษา 2549  

ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดสรรโควตาเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ปการศึกษา 2549 ใหสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี จํานวน 8 
หลักสูตร ดังนี ้
ลํา
ดับ 

ช่ือหลักสูตร 
บุคคล 
ทั่วไป 

บุตร 
อสม. 

อสม. รวม สถานที่รับสมัคร สถานที่ศึกษา 

1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 70 2 0 72 วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ 
2 สาธารณสุขศาสตร 4 ป  3 0 0 3 วสส.อุบลราชธานี วสส.อุบลราชธานี 

3 
ป.สาธารณสุขศาสตร 
(สาธารณสุขชุมชน) 5 0 1 6 วสส.อุบลราชธานี วสส.อุบลราชธานี 

4 
ป.สาธารณสุขศาสตร 
(ทันตสาธารณสุข) 4 0 0 4 วสส.อุบลราชธานี วสส.อุบลราชธานี 

5 
ป.สาธารณสุขศาสตร 
(เทคนิคเภสัชกรรม) 9 0 0 9 วสส.อุบลราชธานี วสส.อุบลราชธานี 

6 ป.เวชกิจฉุกเฉิน 1 0 0 1 วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ วพบ.สรรพสิทธิ์ฯ 

7 ป.เวชระเบียน 2 1 0 3 
ว.เทคโนโลยีทาง
การแพทย 

ว.เทคโนโลยีทาง
การแพทย 

8 
ป.วิทยาศาสตร
การแพทย (พยาธิ
วิทยา) 

1 0 0 1 
ว.เทคโนโลยีทาง
การแพทย 

ว.เทคโนโลยีทาง
การแพทย 

 
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาทัว่ไป จะตองกระจายโควตาเขาศึกษาใหกับอําเภอ

ตาง ๆ แลวแจง วพบ.สรรพสทิธิ์ฯ ภายในวนัที ่28 ก.พ.49  
- หลักสูตรอื่น ๆ โควตาเปนภาพรวมของจงัหวัด ไมมีการกระจายโควตา 

     วิธกีารรับสมัคร 
- รับสมัครทางไปรษณีย ระหวางวนัที ่27 มนีาคม – 14 เมษายน 2549 -สมัครดวยตนเอง 

ระหวางวันที่ 3-20 เมษายน 2549  
     สถานที่รับสมัคร  
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- วิทยาลยัในสังกัด สบช. ทีก่ําหนดให (ตามตาราง) 
4. การพิจารณาความดีความชอบ 

ตามที ่สสจ . ไดสงวิทยุดวนที่สุด ที่ขาว 104 / 2549 วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2549 โดยให สสอ ., 
สสก . และ รพช . มาตรวจสอบขอมูลบุคคลและยืนยันความถกูตองภายในวนัที ่ 22-24 กุมภาพนัธ 
2549 โดยเพือ่เตรียมประกอบการพิจารณาความดีความชอบของขาราชการและลกูจางประจํา ณ 1 
เมษายน 2549 นั้น บัดนีม้ีบางหนวยงานทีย่ังไมมาตรวจสอบขอมูล ดังนี ้ 

โซน 1   1. สสอ . เขื่องใน 2. สสก . เหลาเสือโกก  
โซน 2  1.สสอ . ตระการพืชผล 2. สสอ . กุดขาวปุน 3. สสอ . เขมราฐ  

4. รพ . ตระการพืชผล 5. รพ . กุดขาวปุน 6.รพ . เขมราฐ 7. รพ . โพธิไ์ทร  
โซน 3   1 รพ.พบูิลมังสาหาร 2.รพ . ตาลสุม  
โซน 4   1. สสก . นาเยีย 2. รพ . สําโรง  
โซน 5   1. สสอ . น้ํายนื 2. สสอ.นาจะหลวย 3. สสอ . ทุงศรีอุดม 4. รพ . ทุงศรีอุดม  
ขอใหมาตรวจสอบขอมูลไดที ่งานการเจาหนาที่ ฝายบรหิารทัว่ไป เปนการดวน สรุป ณ วันที่ 

24 ก.พ. 2549  
5. สถานการณการเงนิการคลัง 

ดวยคณะทาํงานเฝาระวงัสถานการณการเงินการคลังของสถานบริการ เขต 14 จะออกนิเทศ
ติดตามสถานการณการเงินการคลังของ CUP ที่มีผลการดําเนนิงานเฝาระวงัฯ ตามขอมูล ณ วนัที ่ 30 
กันยายน 2548 ที่วกิฤติ ในเครือขายเขต 14 จังหวัดอุบลราชธานี ม ี6 CUP ดังนี ้

วันที่ 14 มนีาคม 2549 รับฟงบรรยายสรุปภาพรวมการดําเนินการเฝาระวังสถานการณ
การเงนิการคลัง ภาพรวมจงัหวัด เวลา 14.00 น ณ หองประชุม สสจ.อบ  

วันที่ 15 มนีาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP ศรีเมืองใหม  
วันที่ 16 มนีาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP เดชอุดม  
วันที่ 17 มนีาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP ทุงศรีอุดม  
วันที่ 29 มนีาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP พิบูลมังสาหาร  
วันที่ 30 มนีาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP กุดขาวปุน  
วันที่ 31 มนีาคม 2549 นิเทศติดตาม CUP โขงเจียม 
ขอให CUP เปาหมายทุกแหง เตรียมขอมูลนําเสนอ เอกสารหลักฐานดานการเงิน การบัญช ี

การพัสดุ ใหพรอมรับการนิเทศตามกาํหนดดวย ซึง่จังหวัดไดประชุมผูอํานวยการ รพศ. / รพช. /สสอ./ 
ทุกแหง ในการกําหนดแนวทางการดําเนนิงาน แลว เมือ่วันที่ 22 กมุภาพันธ 2549  
6. การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการพิเศษ 
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ดวยจังหวัดอบุลราชธาน ี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการพเิศษ 
จํานวน 1 อัตราในตําแหนง ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย คาตอบแทน ปริญญาตรี 25,000 บาท ปริญญา
โท 30,000 บาทปฏิบัติงานที ่ สํานกังานสาธารณสุขเขต 14 สมัครดวยตนเอง ที่ฝายบรหิารทัว่ไป 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ในวนัที ่ 14 กุมภาพนัธ 2549 ถึงวนัที่ 14 มีนยาคม 2549 
ในวนัและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานบริหารบุคคล  
7. การแตงตัง้ใหเลื่อนระดับสูงขึ้น 

งานบริหารบุคคล แจงผูที่สงแบบขอประเมินไปจังหวัด แลวจงัหวัดมีมติใหผาน จังหวัดกําลงั
ตรวจสอบเพื่อแตงตั้งใหเลื่อนระดับสูงขึ้น Update เมื่อ 18 ก.พ.49 
     สายนักวิชาการสาธารณสุข  

•  นายประสทิธิ์ บุญเกิด นักวิชาการสาธารณสุข 5 (รอเล่ือน 23 ก.พ.49)  
     สายพยาบาลวิชาชีพ  

•  น.ส.มารศรี ผูกจนัทร พยาบาลวชิาชพี 5 (รอเล่ือน 3 เม.ย.49)  
•  นางษารินทร สิงหสวัสด์ิ พยาบาลวชิาชีพ 5 (รอเล่ือน 1 เม.ย.49)  
•  น.ส.วิไลลักษณ เดชะคําภ ูพยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเล่ือน 1 เม.ย.49)  
•  นายจตุพล พยัฆทา พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเล่ือน 3 เม.ย.49)  
•  น.ส.จิราลกัษณ โมศรีเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเล่ือน 7 ส.ค.49)  
•  น.ส.หทยักานต แกวเนตร พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเล่ือน 3 เม.ย.49)  
•  น.ส.กาญจนา ภูมิวิชัย พยาบาลวิชาชพี 5 (รอเล่ือน 1 เม.ย.49)  
•  นางเพ็ญศรี สุวรรณกูฎ พยาบาลวิชาชพี 5 (รอเล่ือน 3 เม.ย.49)  
•  น.ส.มะลิ สาธุภาค พยาบาลวิชาชีพ 5 (รอเล่ือน 1 เม.ย.49) 

     สายงานนกัเทคนิคการแพทย  
1. นางขวัญธดิา โชติบุตร นกัเทคนิคการแพทย 5 (รอมติจากกรรมการ)  
2. น.ส.ภัทราพร สีสาโหลน นักเทคนิคการแพทย 5 (รอมติจากกรรมการ)  
ผูที่สงแบบขอประเมินไป สป.แลว มีสป.มติใหผาน จงัหวัดกาํลังตรวจสอบเพื่อแตงตั้งใหเลื่อน

ระดับสูงขึ้น update เมื่อ 21 ก.พ.49 
1.นายวิชิต พุมจันทร นวก.สาธารณสุข 6 วนัที่ไดรับคําขอ 29 ก.ย.2547 (รอเล่ือน 1 เม.ย.49)  
2.น.ส.เขมรัศม แกวสุข พยาบาลวชิาชพี 6 วันที่ไดรับคําขอ 15 มิ.ย.2548(รอเล่ือน 1 เม.ย.49)  
3.น.ส.ยพุรัตน รูปสวย พยาบาลวิชาชีพ 6 วนัที่ไดรับคําขอ 27 ก.ค.2548 (รอเล่ือน 28 มิ.ย.49)  
4.น.ส.นวรัตน สิงหคํา พยาบาลวิชาชีพ 6 วนัที่ไดรับคําขอ 24 มี.ค.2548 (รอเล่ือน 1 เม.ย.49)  
5.น.ส.ปยวิมล แกวมณ ีพยาบาลวิชาชีพ 6 วนัที่ไดรับคําขอ 3 มิ.ย. 2548 (รอเล่ือน 4 มี.ค.49)  
6นางภทัรา ทานุชิต พยาบาลวิชาชพี 6 วันที่ไดรับคําขอ 13 ก.ค. 2548 (รอเล่ือน 19 ก.ค.49)  
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7น.ส.ธัญญาภรณ จันทราช พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 27 ก.ค. 2548 (รอเล่ือน 1 
เม.ย.49)  

8.นายอภิชาต ิวรรณสุข นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 20 ก.ย. 2547 ( กําลงัตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

9.นายคมสันต สําราญรื่น นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 1 มี.ค. 2547 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

10.นายจนัทรศิริ คําแสน นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 2 มิ.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

11.นายบุญลอม บัวทุม นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 30มิ.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

12.นายวิทยา รัดแมด นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 24 มี.ค.2548 ( กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)  

13.นางอาํนวยพร ออนสําอางค พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 14 ก.พ.2548 (กําลัง
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)  

14. นางอุไร นนทตุลา พยาบาลวชิาชพี 6 วันที่ไดรับคําขอ 11 ก.พ.2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)  

15.นางรัตยา จูแสน พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 11 ก.พ.2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)  

16.นางแววมณี บรรพตาธ ิ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันทีไ่ดรับคําขอ 24 มี.ค. 2548 (กําลงั
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)  

17. นางวนัเพ็ญ นิคมรักษ พยาบาลวชิาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 12 พ.ค. 2548 (กําลัง
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)  

18.นายสมชัย นามคุณ นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 27 ก.ย.2547 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

19.นางอาภรณ วรรณธาดา พยาบาลวชิาชีพ 6 วนัที่ไดรับคําขอ 15 ก.ย. 2548 (กําลงั
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)  

20.นางมยุรี บุญศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 1 ก.ย 2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)  

21.นางกนกวรรณ คํางูเหลอืม พยาบาลวิชาชพี 6 วนัที่ไดรับคําขอ 26 ก.ย.2548 ( กาํลัง
ตรวจสอบวันแตงตั้ง)  
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22.นางจารุณี เชื้อชม พยาบาลวิชาชีพ 6 วนัที่ไดรับคําขอ 29 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)  

23.น.ส.เกยูร กุจะพนัธ พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบวนั
แตงตั้ง) 

24.นางจิตตรา ตันเจริญ พยาบาลวิชาชพี 6 วันที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

25.นางน้าํเยน็ พงษพฒุ พยาบาลวชิาชพี 6 วันที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

26.น.ส.จินตนา พรมลาย พยาบาลวิชาชพี 6 วันที่ไดรับคําขอ 8 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

27.นางมยุรี บุญถม พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 29 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)  

28.นางนุชกานต สองศรี พยาบาลวิชาชพี 6 วนัที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

29.นายจีระพงษ สองศร ีพยาบาลวิชาชพี 6 วนัที่ไดรับคําขอ 30 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

30.น.ส.พิสมยั วงศสงา พยาบาลวิชาชีพ 6 วันที่ไดรับคําขอ 8 ต.ค. 2548 (กําลงัตรวจสอบวัน
แตงตั้ง)  

31.นางจุฬารัตน การนิทร พยาบาลวชิาชีพ 6 วนัที่ไดรับคําขอ 26 ก.ย. 2548 (กําลังตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  

32.นายนพดล ศุภโกศล นวก.สาธารณสุข 6 วันที่ไดรับคําขอ 17 ม.ค. 2548 ( กําลงัตรวจสอบ
วันแตงตัง้)  
8. การอบรมหลักสูตรผูบริหารองคการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ 

กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบนับรมราชชนก แจงรายชื่อผูไดรับการอนุมัติใหเขารับการ
อบรม ประจําเดือน มนีาคม 2549 หลักสูตร ผูบริหารองคการรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ  

1. สําหรับสาธารณสุขอําเภอ วนัที ่27 – 31 มี.ค. 2549 ณ วสส.ชลบุรี 
     - นายสมยั พูลทอง สาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ  
2. สําหรับหวัหนาฝายในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2549 ณ วิทยาลัยนักบริหาร

สาธารณสุข จ.นครปฐม 
     - นายปรีดา สืบสิงห หน.ฝายบริหารทัว่ไป รพ.วารินชาํราบ  
     - นายเชาวฤทธิ ์พจมานเมธี หน.ฝายบริหารทัว่ไป รพ.ศรีเมืองใหม  
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3. สําหรับหวัหนาสถานีอนามัย  
     - นายวทิยา ศุภโกศล สสอ.พิบูลมงัสาหาร วันที่ 6 – 10 มี.ค. 2549 ณ วพบ.พระพุทธบาท 

สระบุรี  
- นายจําลอง ผองจิต สสก.สวางวีระวงศ วันที ่20-24 มี.ค. 2549 ณ วพบ.นนทบุรี  

     - นายวรการ กุลวงศ สสอ.เขมราฐ วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วพบ.นนทบุรี  
     - นายนิสสัย วงศประสาร สสอ.ศรีเมืองใหม วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วสส.พษิณุโลก  
     - นางภารตี นิชรัตน สสอ.เดชอุดม วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วสส.พิษณุโลก  

- นายสมมาตร สาเกตุ สสอ.เขมราฐ วันที่ 20-24 มี.ค. 2549 ณ วพบ.ราชบุรี 
ขอใหผูไดรับอนุมัติเขารับการอบรม ไปรายงานตัวเขารับการอบรมตามวนัเวลา สถานที่

ดังกลาวดวย หากผูใดไมสามารถเขารับการอบรมได ทางกระทรวงขอสงวนสิทธิ์ไมใหเขารับการอบรม 
เปนระยะเวลา 3 ป รายละเอยีดไดแจงใหหนวยงานทราบแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. งานโรคติดตอ 

- เตรียมการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จังหวัดอุบลราชธาน ี ป 2549 ดู
รายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคมุโรค 

- ประชุมคณะกรรมการปองกันโรคพิษสุนัขบาจงัหวัดอุบลราชธาน ี วนัอังคาร ที ่ 7 มีนาคม 
2549 ณ หองประชุม 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพศ.  

- พิธีเปดการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ป 2549 โดยผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธาน ี ในวนัพฤหัสบดี ที ่ 9 มีนาคม 2549 สถานที ่ สํานักงาน สาธารณสุขกิ่งอําเภอสวางวีระ
วงศ  

- สถานการณโรคไขหวัดนก ดูรายละเอียดไดที ่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ ฝายควบคมุโรค 

- สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจาํเดือนกุมภาพันธ 2549 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายควบคมุโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายประกันสขุภาพ 
1. Coverage UC_CUP ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ 
ฝายประกนัสขุภาพ 
2. ผังการจัดสรรงบ UC ป 2549 จ.อุบลราชธาน ี ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกนัสขุภาพ 
3. แนวทางการบริหาร Fix cost & OT ของ PCU ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายประกนัสขุภาพ 
4. การรับสมัครคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ 

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งตามคําสั่ง สํานักงานหลักประกนัสขุภาพแหงชาติ ที่ 130/2547 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพนัธ 2547 
นั้น ไดครบวาระแลว  

สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ ไดขอความรวมมือคัดเลือกอนุกรรมการควบคมุ
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับจังหวัด เพื่อทาํหนาที่เกี่ยวกบัการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ ตามมาตรา50(1)และ(2) แหงพรบ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 พิจารณาเรือ่งรองเรียนหนวยบรกิาร สงเสริมความเขาใจและสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธาน ี 

ขอประชาสัมพันธเชิญชวนกลุมเปาหมาย ไดแก ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ ผูประกอบวิชาชีพทนัตแพทย ผูประกอบวชิาชีพเภสัชกรรม หัวหนาศูนย
สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย ผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด ผูประกอบโรคศิลปะสาขา
เทคนิคการแพทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาแพทยแผนไทยประยุกต เขาสมัครรับการคัดเลือกเปน
ตัวแทนกลุม โดยใหยืน่ใบสมัคร ภายในวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ 2549 ณ สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 
โรงพยาบาลชมุชนทุกแหง ในจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค หรือ กลุมงาน
ประกันสุขภาพ สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี โดยรวบรวมรายชื่อ/ใบสมัคร สงกลุมงาน
ประกันสุขภาพ ภายในวนัที ่ 6 มี.ค. 2549 พรอมแจงใหผูสมัครทกุทานเขารวมประชุมเพื่อรับฟงคํา
ชี้แจงและคัดเลือกกันเองเพือ่เปนตัวแทนกลุม ในวนัที ่13 มี.ค. 2549 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 
ชั้น 3 สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. อย . ตรวจเยี่ยมงานคุมครองผูบริโภค เขต 14 ที่จังหวดัอุบลราชธาน ี 
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เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2549 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พรอมคณะ ตรวจเยี่ยมงาน
คุมครองผูบริโภคเขต 14 ทีจ่ังหวัดอุบลราชธาน ี อาทิเชน กิจกรรมหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความ
ปลอดภัยดานอาหาร กิจกรรม อย . นอย การแถลงขาว การมอบเกียรติบัตร GMP มอบตูรับเร่ือง
รองเรียน และจัดประชุม “ โครงการรานยาคุณภาพ เขต 14 “ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพ สูเมืองไทยแข็งแรง ตอไป 

นพ . สมยศ ดีรัศมี ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุเขต 14 กลาววา วนัที่ 22 ก.พ. 2549 
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( ศ . ดร . ภักดี โพธิศิริ ) พรอมคณะ ตรวจเยี่ยมงานคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ เขต 14 ( จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ) ทีจ่ังหวัด
อุบลราชธาน ี ไดแก ตรวจเยี่ยมกจิกรรมหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพือ่ความปลอดภัยดานอาหาร เขต 
14 ที่ตลาดวารินเจริญศรี อําเภอวารนิชําราบ , เยี่ยมชมกิจกรรม อย . นอย Young Inspector ที่
โรงเรียนเทศบาล 1 ( บานโพธิ์กลาง ) อําเภอพิบูลมังสาหาร , แถลงขาว มอบเกียรติบัตร GMP (Good 
Manufacturing Practice = หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ) ใหกับผูประกอบการสถานที่
ผลิต - ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ณ หองดสิุตา โรงแรมลายทอง ดังนี ้ อําเภอตระการพืชผล 2 แหง คือ 
กลุมพัฒนาสตรีแปรรูปเนื้อสัตว กลุมแมบานเกษตรกรหนองสิม อําเภอเมือง 17 แหง คือ รานชมดี 
ทนายแดง ไทยเจริญ หมยูอนงเยาว ดาวทอง โอชารส 2 หมูยอนิภา รานโอชารส ศรีณรงคหมูยอ อุบล
หมูยอ หมูยอเขื่อนธาน ี ดาวเงนิ ตองหนึง่ นวลปราง หมูยอแมฮาย หมูยอแมฮาย 1 และวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธาน ีอําเภอวารินชาํราบ 8 แหง คือ โรงงาน ก . เจริญ ทะนะกุลฟูด หมู
ยอเยาวภา โรงงานมหาชัยวาริน บริษทั กาวหนาฟูด จํากัด แหนมอัมพร ลูกชิน้แสนสุข และรัตนไส
กรอก รวมทัง้หมด 27 แหง ที่อยูในจังหวัดอุบลราชธาน ี และจะมีการตรวจติดตามสถานที่ผลิตของ
ผูประกอบการทั้งหมด ทกุจังหวัดที่อยูในเขต 14 เพื่อใหเปนเขต GMP 100% อยางตอเนื่อง 
นอกจากนัน้จะมีการแถลงขาว และมอบตูรับเร่ืองรองเรียน ซึ่งจากการดําเนินงานเพื่อความปลอดภัย
ดานอาหารของ เขต 14 ทีผ่านมา มีความจําเปนที่จะตองรับฟงความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบปญหา
จากภาคประชาชน เขต 14 จึงเหน็ควรใหจัดทาํตูรับเร่ืองรองเรียนอาหารปลอดภัย และสอดคลอง
นโยบายของ อย . ที่จะตองการใหจัดทําตูรับเร่ืองรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ ในเดอืนกุมภาพันธ 2549 
จัดทําทั้งหมด 9 ตู ติดตั้งตามตลาดสด แ ละ หางสรรพสินคาขนาดใหญ ในเขต 14 ดังนี ้ จังหวัด
อุบลราชธานี 6 แหง คือ ตลาดวารนิเจริญศรี ตลาดสดเทศบาล 2 ( ตลาดนอย ) หางบิ๊กซ ีแม็คโคร ยง
สงวนช็อปปงมอลล และ เทสโก โลตัส สาขาอุบลราชธาน ี จังหวัดศรีสะเกษ 1 แหง คือ ตลาดสด
เทศบาล 1 จังหวัดยโสธร 1 แหง คือ ตลาดสดเทศบาลตําบลคําเขื่อนแกว และ จังหวัดอํานาจเจริญ 1 
แหง คือ ตลาดวิชิตสิน ทัง้นี ้ ทกุวนัจนัทร จะทาํการเปดตู เพื่อรวบรวมเรื่องรองเรียน ขอแนะนํา 
ขอคิดเห็นตาง ๆ จากภาคประชาชนผูบริโภค และจะดําเนนิการตอทุกเรื่องที่ไดรับ ภายใน 15 วัน 
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ภาระกิจสุดทาย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จะไดประชุมและมอบนโยบายสาํคัญ “ 
โครงการรานยาคุณภาพเขต 14 ” ณ หองบอลรูม โรงแรมลายทอง  
 
 
2. การตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการประจําจังหวัด 

วันที่  3  มนีาคม  2549 จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการประจําจังหวัด คร้ังที ่1 / 2549 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 

1. การนิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดับจังหวัดครั้งที ่1 เร่ิมเดือน มนีาคม 2549 
แนวทางการนเิทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจงัหวดั  
     เนื้อหาการนิเทศงาน 

   - ผลการดําเนนิงาน 
- ผลงานตามยุทธศาสตร 6 ดาน ตามเครือ่งชี้วัด (KPI)  
- ผลความกาวหนาโครงการเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand )  
- ผลการประชมุ CUP Board, คปสอ .  
- การรายงานตามแบบ 0110 รง . 5  
- การสงขอมูล 18 แฟม  
- การวเิคราะหขอมูลปญหาสาธารณสุขในพืน้ที ่ 
- การพฒันาคณุภาพสํานักงาน  
- การดําเนนิงานตามมาตรฐาน 5 ส . 

     รูปแบบการนิเทศงาน 
- อําเภอนาํเสนอผลงาน  

1.1 ขอมูลทั่วไป , ขอมูลสถานะสุขภาพ , ขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
1.2 สรุป รวบรวมและวิเคราะหผลการดําเนินงานปญหาสาธารณสุขในพื้นที่และ

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไขตามแผนงาน / โครงการที่กาํหนดไวในแบบนิเทศฯ รวมทัง้ผลการ
ดําเนนิงาน ตามนโยบายในภาพรวมของอําเภอ และเปรียบเทียบผลงานราย PCU นําเสนอคณะ
นิเทศฯ เปนเอกสารและ Power Point  

     - คณะนิเทศฯ นิเทศงานอําเภอตามแนวทางการนิเทศ  
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     - คณะนิเทศฯ ลงตรวจเยี่ยม PCU 1 แหง โดยอําเภอคัดเลือก PCU 25% ของ 
PCU ทั้งหมด เพื่อใหจงัหวัดสุมในวนัลงนิเทศ  

     - คณะนิเทศฯ ลงตรวจเยี่ยมหมูบาน โดยใหอําเภอเลือกหมูบานใหสอดคลองกับ
หมูบานที่ดําเนินการตามโครงการ Healthy Thailand  

      - สรุปผลการนิเทศ 
กําหนดการนิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดบัจังหวัด รอบที่ 1/2549  

วันที่ 6-14 มนีาคม 2549 
โซน วัน เดือน ป อําเภอ 

6 มี.ค.49 เขื่องใน 
7 มี.ค.49 มวงสามสิบ 
8 มี.ค.49 เมือง 

10 มี.ค.49 ดอนมดแดง 
1 

14 มี.ค.49 เหลาเสือโกก 
7 มี.ค.49 ตระการพืชผล 
8 มี.ค.49 กุดขาวปุน 
9 มี.ค.49 โพธิ์ไทร 

13 มี.ค.49 เขมราฐ 
2 

14 มี.ค.49 นาตาล 
7 มี.ค.49 พิบูลมังสาหาร 
8 มี.ค.49 ตาลสุม 
9 มี.ค.49 ศรีเมืองใหม 

10 มี.ค.49 สิรินธร 
3 

14 มี.ค.49 โขงเจียม 
7 มี.ค.49 สําโรง 
8 มี.ค.49 นาเยีย 
9 มี.ค.49 สวางวีรวงศ 

4 

14 มี.ค.49 วารินชําราบ 
6 มี.ค.49 บุณฑริก 
7 มี.ค.49 นาจะหลวย 
8 มี.ค.49 น้ํายืน 

5 

9 มี.ค.49 น้ําขุน 
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13 มี.ค.49 เดชอุดม  
14 มี.ค.49 ทุงศรีอุดม 

 
2. กําหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที ่1 / 2549 

ระหวางวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2549  
วันพุธที่ 22 มนีาคม 2549  
     14.35-15.40 น. เดินทางจากกรุงเทพฯโดยเครื่องบิน ทีจี 022 ถึงทาอากาศยาน

อุบลราชธาน ี 
     16.00 – 16.20 น. เดินทางเขาที่พักโดยรถยนตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธานี

และรถยนตสาธารณสุขเขต  
วันพฤหัสบดีที ่23 มีนาคม 2549  
     09.00 – 12.00 น . รับฟงการบรรยายสรุปผลการดาํเนนิงานตามนโยบายในภาพรวมของ

จังหวัด (สสจ.และโรงพยาบาล) ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 
     13.00 - 16.00 น. การตรวจเยี่ยมพืน้ที ่ รพช./ PCU. / ตลาดสดนาซื้อ หรือสถานที่ซึง่

สามารถวัดผลการดําเนินงานตามนโยบายได โดยแบงเปน 2 ทีม  
  1. ทีมผูตรวจราชการกระทรวง / ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง  

2. ทีมสาธารณสุขนิเทศก 
     ผูนิเทศ ติดตามผลและนิเทศงานตามแผนงาน / โครงการที่รับผิดชอบของ สนง.

สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ีและโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค  
วันศุกรที่ 24 มีนาคม 2549 
     08.30 – 09.00 น . คณะตรวจราชการและนิเทศงานประชุมปรึกษาหารือ ( ใชหองประชมุ

เล็ก )  
     09.00 – 12.00 น . สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ณ หองประชุม 3 ชัน้ 6 ตึก 50 

พรรษามหาวชริาลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  
     16.35 – 17.40 น . เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบิน ทีจี 023 ถึงทาอากาศยานดอน

เมือง โดยสวัสดิภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. งานสุขศึกษา 
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การสัมมนาและรับโลหการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาสถานบริการสาธารณสุข ป 2548 
โดยกรมสนับสนุนบริการสขุภาพกองสุขศึกษา ในวันที1่0มีนาคม2549เวลา08.30-16.30น. ณ โรงแรม
มารวยการเดนท กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สนง.สสจ.อุบลราชธานีเรียนเชิญ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล หรือหัวหนาศนูยสุขภาพชุมชน แหงละ1 ทาน เขารวมสัมมนาและรับโลรางวัล เปาหมาย 
8 แหง ดังนี ้

1) รพศ.สรรพสิทธิประสงค 
2) PCU.ปทุมมาลัย (รพศ.)  
3) PCU.ทาวงัหิน (รพศ.)  
4) รพ.วารินชาํราบ 
5) รพ.พิบูลมังสาหาร 
6) PCU.หนองขอน อําเภอเมือง  
7) PCU.แสนสุข (กอ) อ.วารินชําราบ 
8) PCU.หวยแดง อ.พิบูลมงัสาหาร 
ทั้งนี้ผูเขารวมสัมมนาและรับโลหรับรองฯ ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการโดย

ประหยัด จากกองสุขศึกษา  
2. งาน อสม. 
     2.1 วนัอสม.แหงชาต ิ( 19-20 มีนาคม 2549 ) ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 19 มนีาคม 2549 ณ โรงแรมกรุงเทพฯ รวม 12 คน งบประมาณเบิกสวนกลาง 
     - อสม.เขารวม 10 คน (ดีเดนระดับจังหวัด 10 สาขา)  

      - เจาหนาทีส่นง.สสจ. 1 คน  
     - ประธานชมรมอสม.จงัหวัด 1 คน  
วันที่ 20 มนีาคม 2549 ณ เมืองทองธาน ีงบประมาณเบิก CUP/ อบต. 
     - อสม.เขารวม 219 คน (ตําบลละ 1 คน)  
     - เจาหนาที่อําเภอๆละ 1 คน  
วันที่ 24 มนีาคม 2549 (งานวนัอสม.แหงชาติ จงัหวัดอุบลราชธานี) 
     - กิจกรรม / รูปแบบการจัดงาน....................................... สถานที ่ศาลาประชาวารินฯ 
     - การมีสวนรวมของหมูบาน / ตําบล / อําเภอ  
     - งบประมาณการจัดงาน 

     2.2 โครงการพัฒนา อสม.และผูนาํอบต.เพื่อการปองกันโรคเอดสในชุมชนป 2549 
วันที่ 9 มนีาคม 2549 
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     เปาหมาย เครือขาย อสม. 4 คน ,อบต. 2 คน และจนท.สอ.หรือ PCU.เปนพี่เลี้ยง 2 คน 
จากโซนๆละ 8 คน x 5 โซน (รวมทัง้สิน้ 40 คน: จังหวัด)  

     งบประมาณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประมาณเดือนมีนาคม 2549) 
 

3. การนิเทศงานสาธารณสขุผสมผสานระดับจังหวัด (ตามแผนฝายยุทธฯ 6-14 มี.ค. 2549)  
- การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ PCU. จ.อุบลราชธาน ีป 2549 ตาม Focal point_สบส 

(หนงัสือที่ อบที่ อบ 0027.003.04 / ว 85 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2549) และการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ (รอบเดือน ม.ิย.-ธ.ค. 2548)  
4. ขอขอบคุณ 

งาน RALLY ส่ือมวลชนจังหวัดอุบลราชธาน ี ป 2549 (Rally ส่ือมวลชนสูภูจองนายอย) ใน
วันที่ 18 ก.พ. ขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการจัดงาน / อําเภอที่อยูในเสนทาง และผูเกี่ยวของทุกทาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
นายประจักษ  ทองงาม สาธารณสขุอําเภอตาลสมุ 
 ในวนัที่ 4 มี.ค. 2549 จะมีการสัมมนาสัญจรสหกรณพบสมาชกิผูนํา ทีห่องประชุม 1 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวยสมาชิกผูนาํโซน 1 และ
ศูนยวิชาการบางแหง 
 ขอเชิญชวนใหสมาชิกสหกรณทุกทาน ฝากเงนิเขาสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข โดย
ดอกเบี้ยเงนิฝากไดเพิ่มข้ึนใหเปนรอยละ 3 บาท 50 สตางค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา  16.03 น. 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 
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(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 


