
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  3 /  2549  วันที่   31  มีนาคม  2549 เวลา  13.30-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชั้น  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
8 นายสงกรานต พลศรี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
9 นางพนูพร ศรีสะอาด แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 

10 นส.จินตวีร เกษวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
11 นส.ศิริวรรณ ชุมนุม แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
12 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
13 นายวัฒนะ หาคํา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี
14 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
15 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
16 นางเปรมฤด ี เมืองเหนือ แทนผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
17 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. สปส. 
18 นางศิริวรรณ โพราช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
19 นส.เบญจมาภรณ  วงศประเสริฐ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
20 นายดนุภพ ศรศิลป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
21 นายสทุธพิงษ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
22 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
23 นส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
24 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
25 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
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26 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
27 นายอรุณ บุญสราง หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
28 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
29 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
30 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
31 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
32 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
33 นางขนิษฐา แกวเสนา หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
34 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
35 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉนิ 
36 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
37 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
38 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
39 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
40 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
41 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
42 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 
43 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
44 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
45 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
46 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
47 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
48 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
49 นายคําภีร เขตมนตร ี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสบิ 
50 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
51 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
52 นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
53 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
54 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
55 นายวิษณ ุ จํารูญพงษ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมงัสาหาร 
56 นส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
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57 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
58 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
59 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
60 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
61 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
62 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
63 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
64 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
65 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
66 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
67 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
68 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
69 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
70 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
71 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
72 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
73 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
74 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
75 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
76 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
77 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
78 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
79 นายประสพ  สารสมัคร สาธารณสุขอาํเภอโขงเจียม 
80 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
81 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
82 นายวานิช สายยนื แทนสาธารณสุขอําเภอวารนิชําราบ 
83 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
84 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
85 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
86 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
87 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
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88 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
89 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
90 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
91 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7 อุบลราชธาน ี
2 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
3 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
4 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
5 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
6 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
7 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
8 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
9 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 

10 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
 
พิธีการกอนการประชุม 

 พิธีมอบไมเทาแกผูพิการทางสายตา จํานวน 20 คน 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.20 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
1.1 นายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

วันที่ 17 เมษายน 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จมาเปด
อาคาร 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ  ขอใหทุกหนวยงานประสานเสนทางจราจรตาง เพื่อไมใหเกิด
การจราจรติดขัดในชวงเวลาเสด็จ พรอมทั้งประสานหนวยงานอืน่ๆใหรับทราบดวย 
 วันที ่ 11 เมษายน 2549 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ จะเสด็จมายงัวัดศรีอุบลรัตนาราม 
จังหวัดจะนํากลุม To Be Number One มารวมรับเสด็จดวย 
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 การพิจารณาอัตรากําลัง ขอใหนําขอมูลตางๆ มาพิจารณาอยางรอบคอบดวย สวนเจาหนาที่ที่
จบใหมจะมีจาํนวนเทาใด และจะสามารถไปบรรจุทดแทนไดหรือไมนัน้ ไมสามารถใหขอมูลที่ชัดเจนได 
ตองรอใหเจาหนาที่ใหมมารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2549 กอนจึงจะมาพจิารณาอัตรากําลังให
ชัดเจนอีกครั้งในวนัที่ 7 เมษายน 2549 รวมทัง้การพิจารณาอัตรากําลังของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ 
ดวย 
 วันที่ 2 เมษายน 2549 และวันที่ 19 เมษายน 2549 ขอเชิญชวนใหทุกทานไปใชสิทธิเลือกตัง้ 
โดยขอใหวางตัวเปนกลางดวย 

เร่ืองแจงจากการประชุมหวัหนาสวนราชการประจําเดือนมีนาคม  
           แนะนําขาราชการที่ยายมาใหม 

- นายนพรัตน กอกหวาน ผอ.สนง.ททท.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ เขต 2 (ยายมาจาก 
ผอ.สนง.ททท.ภาคเหนือ เขต 4)  
           การเปลี่ยนโครงสรางหนวยงาน 

- ศูนยสํารวจอุทกวทิยา 10 อุบลราชธาน ี สํานักวจิยัพัฒนาและอทุกวทิยา กรม
ทรัพยากรน้าํ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปลี่ยนโครงสรางหนวยงานเปน สวนอุทก
วิทยา (อุบลราชธาน)ี สํานกังานทรัพยากรน้ํา ภาค 5 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- ยุบภารกิจของศูนยประชาสัมพันธ สํานกังานศาลปกครองอุบลราชธาน ี ต้ังแตวันที่ 
1 เมษายน 2549 เปนตนไป หากมีขอปรึกษาหารือเกีย่วกับการฟองรองคดีศาลปกครอง ใหติดตอที่
ศาลปกครองนครราชสีมา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
1.2 ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 

เนื่องดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมดวยพระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดเกลาฯ เสด็จมาเปดอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ใน
วันที่ 17 เมษายน 2549 จึงใครขอเชิญผูบริหารทกุทานรวมรับเสด็จดวย 

ดวยทางโรงพยาบาลไดมีการเปด OPD นอกเวลาราชการ ใหบริการแกประชาชน จงึจะขอเพิม่
คาตอบแทนสาํหรับแพทย และพยาบาล ทีป่ฏิบัติงานนอกเวลาดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 คณะกรรมการฯจังหวัด อนมุัติใหเพิม่คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาได ไมเกิน 1 เทา ตาม
ขอ 7 (การกําหนดอัตราคาตอบแทนปฏบัิติงานนอกเวลาของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนอกเวลา ซึง่มิใช
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แพทย และการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนในการทําหัตถการ ของแพทยเพิม่ไมเกิน 0.5 เทา) 
กําหนดใหเร่ิมใชต้ังแต 1 เมษายน 2549 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที ่28 ก.พ. 2549 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ที ่ อบ 0027.001.02 / ว. 2468 ลง
วันที ่21 มีนาคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่2 / 2549 เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ 254 9 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th  เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทีป่ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถาม
ไดที่ งานกิจการพิเศษ ฝายบริหารทัว่ไป 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2549 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี
 การแจงยนืยนัการเขารับการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของเจาพนักงาน
สาธารณสุขชมุชน ปการศึกษา 2549 โดยขอใหแจงยนืยนัภายในวนัที ่ 21 เมษายน 2549 เพือ่แจง
ขอมูลใหสวนกลางทราบตอไป 
 ทางวทิยาลัยจะจัดการอบรมฟนฟูวิชาการ เร่ือง การจัดการความรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพ 
การดูแลผูปวยเรื้อรังมิติใหม ในระหวางวันที่ 24-27 เมษายน 2549 ณ โรงแรมลายทอง โดยมีหนวย 
CNEU 29.5 หนวยคะแนน คาสมัคร 2,300 บาท จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมอบรมดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เนื่องจากปการศึกษา 2549 ทางวิทยาลยัไมไดเปดการศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป แตมีเปด
การศึกษาที่จงัหวัดนครพนมแทน ซึ่งผูตองการศึกษาตอเนื่องสวนใหญเปนผูทีม่ีครอบครัวแลว จงึตอง
สละสิทธิในการศึกษาตอ เพราะติดภาระทางครอบครัว ทําใหขาดการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด จึงใคร
ขอใหทางวทิยาลัยพิจารณาเปดหลักสูตรตอเนื่องในปการศึกษา 2550 ดวย 

สวนการสอบสัมภาษณผูทีส่อบผานขอเขยีนแลวนั้น ขอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลตางๆมี
สวนรวมในการสอบสัมภาษณดวย เพื่อเปนการเนนย้ําวาเมื่อจบการศึกษาแลวจะมาปฏิบัติงานและไม
ลาออกไปทาํงานเอกชน 
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4.2 สํานกังานสาธารณสขุ เขต 14 
 ระหวางวันที ่ 3-5 เมษายน 2549 คณะผูตรวจราชการเขต 14 จะมาตรวจราชการและนิเทศ
งาน กรณีปกติ คร้ังที่ 1/2549 ที่จังหวัดอบุลราชธานี  
 การติดตามสถานการณการเงินการคลังเครือขายบริการสุขภาพ เขต  14 มีกําหนดการ
ดําเนนิงานดงันี ้
  - วันที ่7 เมษายน  2549   ที่โรงพยาบาลสําโรง 

- วันที ่10 เมษายน  2549  ที่โรงพยาบาลโขงเจียม 
- วันที ่11 เมษายน  2549  ที่โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
สวนการตรวจนิเทศงานของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ขอเลื่อนจากวนัที ่12 เมษายน 

2549 ออกไปไมมีกําหนด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.3 วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
 ทางวทิยาลัยจะจัดการอบรมผูบริหารสาธารณสุขระดับตน ในระหวางวนัที ่20 เมษายน 2549 
ถึงวนัที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยมีผูเขารับการอบรมจํานวน 50 คน 
 โควตานกัศึกษาในปการศกึษา 2549 ของจังหวดัอุบลราชธาน ี ที่ตองศึกษาทีว่ิทยาลัย
หลักสูตรตางๆมีดังตอไปนี ้
 - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 4 ป  ไดรับโควตาจํานวน 3 คน 
 - หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม 2 ป  ไดรับโควตาจํานวน 9 คน 
 - หลักสูตรทนัตสาธารณสุข 2 ป  ไดรับโควตาจํานวน 4 คน 
 - หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  ไดรับโควตาจํานวน 8 คน (พสช. 2 คน) 
 นอกจากนีย้ังมีโควตาพิเศษ โดยจะเปนการแขงระหวางจังหวัดและพจิารณาจากคะแนน ซึง่
จังหวัดอุบลราชธานีอาจมีจาํนวนผูผานการคัดเลือกเพิ่มข้ึนอีก 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

ไมมี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. ศูนยเฝาระวังการเงนิการคลัง  
การสงรายงาน ทางการเงนิ  

แมขาย ในเดือน กุมภาพนัธ 2549 สงครบทุกแหง  
ลูกขาย ขาดสง เดือน กุมภาพันธ 2549 จํานวน 10 แหง  
- ดอนมดแดง , ตระการพืชผล , พิบูลมงัสาหาร , สําโรง , เดชอุดม , บุณฑริก , น้ํายนื, น้ําขุน , 

นาตาล , เหลาเสือโกก 
สสอ . ไมสงรายงาน จํานวน 9 แหง  
- นาตาล , นาเยีย , น้ํายืน, นาจะหลวย, บุณฑริก , สําโรง , โขงเจียม , พิบูลมังสาหาร, 

ตระการพืชผล  
วิเคราะหสถานการณการเงนิการคลงัแมขายบริการเดือน กุมภาพนัธ 2549  
   สําหรับการวิเคราะหสถานการณ การเงินการคลัง ประจําเดือน กุมภาพันธ 2549 ศูนยเฝา
ระวังฯ ยังคงใชขอมูลจากงบทดลอง เนื่องจาก Web รายงาน 0110 รง 5 ของกระทรวงปรับ Version 
ใหม และอบรมผูรับผิดชอบงานไปแลวเมือ่วันที ่ 23 มีนาคม 2549 อยูในระหวางการทดลองใชงาน ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายบริหารทัว่ไป 
ปญหาและอุปสรรคในการวิเคราะหการเงนิฯ  

รายงานทางการเงินโดยรวม จะสงรายงานลาชา กวาที่กําหนดคือ กําหนดใหสงทุกวนัที ่ 10 
ของเดือน แตปรากฏวาเกินครึ่งสงหลงัวนัที ่20 ของเดือนถัดไป  
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางแกไข  

คณะทํางานเฝาระวงัสถานการณเงนิการคลัง ระดับอําเภอ (ที่สงสาํเนาคําสัง่มายังศูนยเฝา
ระวัง ) ควรจะดําเนนิการติดตามการสงขอมูลของเจาหนาทีก่ารเงิน สอบถามปญหาการจัดทาํ และ
การสงรายงาน พรอมแนวทางการแกไข 
2. ขอความรวมมือประชาสมัพันธการไปใชสิทธิเลือกตัง้ 

กระทรวงสาธารณสุข ขอความรวมมือประชาสัมพนัธทุกรูปแบบ ที่จะกระตุนใหตระหนักและมี
จิตสํานึกตอการไปใชสิทธิเลอืกตั้งและเชญิชวนใหขาราชการ พนักงานและเจาหนาที่ในสังกัดทกุคน ได
วางตวัเปนกลาง และไปใชสิทธิเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ตามวนั เวลา ที่
กําหนด ไว  
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3. การจัดงานวันขาราชการพลเรือน 
คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน สํานักงาน กพ. ขอแจงเลื่อนการจัดงานวนั

ขาราชการพลเรือนประจําป พ.ศ. 2549 จากวนัที ่ 1-3 เมษายน 2549 เปนวันที ่ 1-3 กรกฎาคม 2549 
เนื่องจาก วันที ่2 เมษายน 2549 เปนวนัเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  
4. การฝกอบรมโครงการอนรัุกษพลงังานในอาคารสวนราชการ 

กระทรวงพลงังานจะดําเนนิการฝกอบรมในโครงการอนรัุกษพลงังานในอาคารสวนราชการ 
เพื่อใหเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบดานพลังงานของหนวยงานราชการ มีความรู ความสามารถ และมีเทคนิค
ในการบาํรุง รักษาอุปกรณใชพลังงานของหนวยงาน จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการสราง
จิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในอาคารราชการ และหลักสูตรเทคนคิการจัดการพลังงานและอุปกรณ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน หลักสูตรละ 55 คน โดยจะจดัอบรมในวันที ่ 27 เมษายน 2549 ณ โรงแรม
ปทุมรัตน ผูเขารับการอบรมไมตองจายคาลงทะเบียน สนใจติดตอขอใบสมัครหรือรายละเอยีดไดที ่
www.dede.go.th  กองฝกอบรม กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษพลงังาน โทร. 02-
5777046 , 02-5777046 
5. การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 

ขอใหหนวยงานสงรายชื่อพยาบาลวชิาชพีที่ปฏิบัติงานทีศู่นยสุขภาพชมุชน ทั้งในสวนของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน ที่ยังไมเคยผานการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป โดยจดัเรียงลําดับความจาํเปนและสําคัญ ของผูเขารับการอบรม ใหฝายบริหาร
ทั่วไป ภายในวันที ่31 มีนาคม 2549 ดวย (หนังสือไดแจงใหหนวยงานแลว) 
6. ผลการพิจารณาคัดเลือกบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 

ลูกจางชั่วคราวตามวุฒิของสวนราชการตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุและแตงตั้ง
เปนขาราชการสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ 
http://ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/html/banju.htm  
7. ติดตามรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 2548 

ขอใหหนวยงาน ตอไปนี้ รพ.ดอนมดแดง ,สสอ.ดอนมดแดง, สสอ.ตาลสุม , สสอ.กดุขาวปุน 
ดําเนนิการสงรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 2548 ใหงานพัสดุ โดยดวนดวย 
8. การพิจารณา สนง.พืน้ทีพ่ิเศษ 

หมดเขตสงคําขอกําหนดเปน สนง.พืน้ทีพ่เิศษ ปงบประมาณ 2549 ในวนัที ่29 มีนาคม 2549 
สําหรับหนวยงานที่ผานการพิจารณากําหนดเปน สนง.พื้นที่พิเศษปงบประมาณ 2548 จะไดเบิก
จายเงินตามพระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพืน้ทีพ่ิเศษ 
พ.ศ.2544 และระเบียบกระทรวงการคลังตอไป 
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9. การประเมนิเพื่อเลื่อนระดับ 
ขาราชการที่สงแบบประเมนิบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น สามารถตรวจสอบรายชื่อ

ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/html/pramern.htm  
10. การพจิารณาเงนิคาตอบแทน 
 เนื่องจากปกอนมีคําสัง่จากกระทรวงใหมกีารพิจารณาเพิ่มเงนิคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในชวง
เทศกาลสงกรานต โดยหนังสือจะมาหลงัจากชวงเทศกาลผานไปแลวทําใหมปีระสบปญหาในการ
ดําเนนิงานอยางมาก เพือ่ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในปนี ้ จึงขอใหผูบริหารทุกทานพจิารณา
แนวทางดาํเนนิงานดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ควรมีการตรวจสอบยืนยนัยอดบัญชีเงินสดตางๆ ทุกวันหรือทุกสัปดาหในทุกระดับ และมีการ
ลงลายมือชื่อกํากับ และขอใหมีการตรวจสอบการ Black Up ขอมูลวามกีารจัดการที่ดีหรือไม เพื่อการ
ปองกันการเสยีหายของขอมูล 

นอกจากนี้ ขอใหตรวจสอบเรงรัดการจดัการเอกสารเกี่ยวกับหนี้ผูกพันธุ ตางๆ โดยเฉพาะดานการ
จัดซื้อยาที่เอกสารการจัดซื้อยังไมเรียบรอยเปนจํานวนมาก 

การพิจารณาเพิ่มเงนิคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในชวงเทศกาลสงกรานต มีมติไมอนุมัติใหจาย
เพิ่มเงินคาตอบแทนในชวงเทศกาล 

ขอใหสอบถามขอมูลบุคลากรในจังหวัดวา มีการวางแผนที่จะยายสถานที่ปฏิบัติงานไปอยูที่
ไหนในอนาคตบาง 1 แหง (กรณียายตดิตามสามหีรือภรรยาใหถามเฉพาะคนทีแ่ตงงานแลวเทานั้น)  
เพื่อนาํมาประกอบการพจิารณาการพฒันาบุคลากรในอนาคตดวย 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรค ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที ่ฝายควบคุมโรค 

- โรคไขหวัดนก 
  - โรคไขเลือดออก พบผูปวยมากที่สุดที่อําเภอวารินชาํราบ 

- โรคติดตอที่ตองเฝาระวงัทางระบาดวิทยาประจําเดือนมีนาคม 2549  
- การสงรายงานของศนูยระบาดอําเภอ 

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และหมวกนิรภัยสําหรับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  รายละเอียดตามหนังสือที ่อบ 0027/ ว 2234 ลงวนัที ่ 15 มีนาคม 2549 
และที ่http://ubo.phoubon.in.th  

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ยาสบู เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและหมวกนิรภัย สําหรับหนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข  
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- สําเนากฎกระทรวงกําหนดเวลาขายสุราสําหรับผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที ่ 3 และ
ประเภทที ่4 พ.ศ. 2548  

- สําเนากฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกบัการออกใบอนุญาตขายสุรา สําหรับผูไดรับ
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที ่3 และประเภทที ่7 พ.ศ. 2548  
3. วันงดสูบบุหร่ีโลก 

คําขวัญวันงดสูบบุหร่ีโลกประจําป 2549 คือ “ Tobacco: Deadly in any form or disguise ” 
สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันงดสูบบุหร่ีโลก มีมติใหใชคําขวัญในการ
รณรงควา  “ บุหรี่ทุกชนิด นําชีวิตสูความตาย ”  รายละเอียดตามหนงัสือที ่อบ 0027/ ว 2561 ลง
วันที ่23 มีนาคม 2549 และที ่http://ubo.phoubon.in.th  
4. โครงการวิจยัประเมินความเสี่ยงจากสิง่แวดลอมการทํางาน 

โครงการวิจยัประเมินความเสี่ยงจากสิง่แวดลอมการทํางานทีม่ีผลกระทบตอสุขภาพผูทํางาน
โรงสีขาว จังหวัดอุบลราชธาน ี สคร . 7 อุบลฯ จะดําเนนิการตรวจสมรรถภาพการไดยิน ตรวจ
สมรรถภาพปอด วัดระดับเสียงดัง วัดปริมาณแสงสวางในการทาํงาน และเก็บฝุนในโรงสีขาวขนาดเล็ก 
อําเภอละ 3 แหง ครอบคลุม 25 อําเภอ ระหวางวันที ่23 มีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม 2549 รายละเอียด
ตามหนังสือที ่อบ 0027/ ว 2655 ลงวันที ่27 มีนาคม 2549  
5. โครงการเฝาระวังโรคปอดจากฝุนหนิ ( ซิลิโคสิส ) จังหวัดอุบลราชธาน ี 

สนง. สสจ. อบ . รวมกับ รพ. น้ํายนื , สสอ. น้ํายืน , สสก. น้ําขุน และศสช . ที่เปนที่ต้ังโรงโม
หิน จะจัดอบรมคนงานและตรวจสุขภาพคนงานโรงโมหิน จํานวน 50 คน ในวนัที ่5 เมษายน 2549 ณ 
หองประชมุโรงพยาบาลน้าํยืน 
6. โครงการดูแลสุขภาพเกษตรกรที่ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

สนง. สสจ. อบ. รวมกับ รพ. ชุมชน , สสอ., สสก. และ ศสช . ในพืน้ที ่6 อําเภอ ไดแก อ.เมือง , 
อ.พิบูลมงัสาหาร , อ. วารินชําราบ , กิ่งอ. สวางวีระวงศ , อ. เขื่องในและ อ. มวงสามสิบ จะจัดอบรม
เกษตรกรอําเภอละ 50 คน ในวนัที ่ 19, 20, 21, 24, 25, และ 26 เมษายน 2549 ตามลําดับ 
รายละเอียดตามหนงัสือที ่อบ 0027/ ว 2163 ลงวนัที ่ 13 มีนาคม 2549 (เนื่องจากวันที ่ 19 เมษายน 
2549 มีการเลือกตั้ง สว. ขอใหอําเภอไดพิจารณาเลือ่นวนัตามความหมาะสมและขอใหแจงจงัหวัด
ดวย)  
7. การดําเนนิงานชวงเทศกาลสงกรานต ป 2549  
 คณะกรรมการปองกันและควบคุมการบาดเจ็บกระทรวงสาธารณสุข กําหนดแนวทางการ
ดําเนนิงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใหหนวยงานสาธารณสุขทกุแหงถือปฏิบัติดังนี ้

1) การปองกันและควบคมุ ใหดําเนนิการตามมาตรการปองกนัและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสงกรานตตามแนวทางของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ภายใตการ
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บริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบบรูณาการ ( CEO ) กําหนดมาตรการเนนหนักในการรณรงค
ต้ังแตวันที ่7-16 เมษายน 2549  

2) การรักษาพยาบาล ใหมีการเตรียมความพรอมดานการรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาล( 
EMS ) ในโรงพยาบาล ( OR. ER. ICU. ) การเตรียมพรอมรับอุบัติเหตุหมูและระบบสงตอที่มี
ประสิทธิภาพ  

3) ระบบขอมลู เร่ิมเก็บขอมูลต้ังแตวันที ่ 7-16 เมษายน 2549 มคีาประมาณการจํานวน
ผูเสียชีวิต 14 ราย คาคาดคะเน จํานวน 12 ราย สวนคาประมาณการบาดเจ็บ 170 ราย คาคาดคะเน 
144 ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายอนามยั 
1. โครงการสถานทีท่ํางานนาอยู นาทํางาน 

ขอเชิญโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัย รับใบประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานที่ผานเกณฑสถานทีท่ํางานนาอยู นาทาํงาน โดยผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ีเปนผูมอบ
ใหในวนัที ่ 7 เมษายน 2549 เวลา 09.00 น . ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด กําหนดการศูนยอนามยัที ่ 7 
อุบลราชธาน ีจะมีหนังสือแจงใหทราบ  
2. โครงการเมอืงนาอยู 

ขอเชิญเทศบาลเมืองพบูิลมังสาหาร เทศบาลตําบลอางศลิา อําเภอพบูิลมังสาหาร เทศบาล
ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม และเทศบาลตําบลบุณฑริก อําเภอบุณฑริก รับโลรางวัลหนวยงานที่ผาน
เกณฑเมืองนาอยู ดานสุขภาพ โดยผูวาราชการจงัหวัดอุบลราชธาน ี เปนผูมอบใหในวนัที ่ 7 เมษายน 
2549 เวลา 09.00 น . ณ โรงแรมเนวาดานแกรนด กําหนดการศูนยอนามยัที ่ 7 อุบลราชธาน ี จะมี
หนงัสือแจงใหทราบ  
3. โครงการตลาดสดนาซื้อ 

การพัฒนาตลาดสดประเภทที ่1 ใหไดมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ระดับดี ป 2549  
     - เปาหมาย CEO ไดมาตรฐานอยางนอยรอยละ 60 คือ 19 แหง  
     - เปาหมาย KPI ไดมาตรฐานอยางนอยรอยละ 100 คือ 31 แหง 
 1) ตลาดสดประเภทที ่1 ทั้งหมด 35 แหง แตร้ือ/ปรับปรุงกอสรางใหม 3 แหง ( อําเภอ

เขื่องใน , อําเภอเดชอดุม , อําเภอกุดขาวปุน ) และไมเขาหลักเกณฑ 1 แหง เนื่องจาก อบต. ยังไมออก
ขอบังคับ ( อําเภอเมืองฯ ) เหลือเปาหมายพัฒนาจริง 31 แหง  

 2) ตลาดสดประเภทที ่1 ไดมาตรฐานฯ ระดับดี ณ 20 มีนาคม 2549 จํานวน 14 แหง 
คิดเปนรอยละ 45.16 ไดแก อําเภอเมืองฯ 1 แหง , เหลาเสือโกก 1 แหง , ตระการฯ 2 แหง , เขมราฐ 1 
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แหงพิบูลฯ 1 แหง , โขงเจียม 1 แหง , ศรีเมืองใหม 1 แหง , วารินฯ 1 แหง , นาเยยี 1 แหง , เดชอุดม 1 
แหง , น้ํายนื 1 แหง , นาจะหลวย 1 แหง และบุณฑริก 1 แหง ( ป 2548 ไดมาตรฐานฯ ระดับดี 22 แหง 
แตไมสามารถคงมาตรฐานไวได จึงเหลือมาตรฐานฯ ระดับดี ณ 20 มนีาคม 2548 จํานวน 14 แหง )  

3) จํานวนเปาหมายตลาดสดประเภทที ่ 1 ที่ตองพฒันาใหไดมาตรฐานฯ ระดับดี 
ภายในพฤษภาคม 2549 จํานวน 17 แหง ไดแก อําเภอเมืองฯ 3 แหง , มวงฯ 1 แหง , ตระการฯ 1 แหง 
, เขมราฐ 1 แหง โพธิ์ไทร 2 แหง , พิบูลฯ 1 แหง , สิรินธร 2 แหง , วารินชําราบ 4 แหง และเดชอุดม 2 
แหง 

ปญหาอุปสรรคสําคัญ และขอที่ตกเกณฑในการพัฒนา ไดแก 
1) ไมมีบอดักไขมัน 
2) รางระบายน้ําเสยีมีน้าํขัง อุดตัน 
3) การจัดการมูลฝอยไมสะอาด และไมเรียบรอย  
ตาม (1), (2) และ (3) เปนตัวชี้วัดหลกัอยางนอยตองผานทุกขอ หากไมผานขอใดขอ

หนึง่ก็ตกเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ แมจะผานเกณฑตัวชี้วัดขออ่ืนอีกทกุขอกต็าม 
4. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอรอย 

การพัฒนารานจําหนายอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหารใหไดมาตรฐานอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย กันยายน 2548 มีผลงานดังนี ้ 

- รานอาหาร 1,055 ราน ผานเกณฑฯ 949 ราน คิดเปนรอยละ 89.95  
       - แผงลอยจาํหนายอาหาร 901 ราน ผานเกณฑฯ 812 ราน คิดเปนรอยละ 90.12  
       - รวมรานอาหารและแผงลอย จํานวน 1,956 ราน  

ป 2549 มีเปาหมาย CEO ไดมาตรฐานอยางนอยรอยละ 60 เปาหมาย KPI ไดมาตรฐานรอย
ละ 100 

1) ขอมูลรายงานอําเภอ ณ พฤศจิกายน 2548  
     (1) รานจาํหนายอาหารทั้งหมด 2,150 รานไดมาตรฐานฯ 1,753 รานคิดเปนรอยละ 85.47  
     (2) แผงลอยจําหนายอาหารทัง้หมด 1,965 รานไดมาตรฐานฯ 1,365 รานคิดเปนรอยละ

69.47  
     รวมรานอาหาร และแผงลอยจําหนายอาหาร 4,016 ราน  
2) ขอมูลรายงานจากการนิเทศงานรอบที ่1 ณ 20 มีนาคม 2549  
     รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร เปาหมายลดลงเหลือ 2,869 ราน ผลงานผาน

เกณฑฯ 2,400 ราน คิดเปนรอยละ 83.65 การรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 และรายงานลาสุด 
ณ 20 มีนาคม 2548 ขอมูลมีผลตางคือ รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหาร ลดลง จํานวน 1,147 
ราน  
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ปญหาอุปสรรคสําคัญ 
     1) อําเภอไมรายงานผลการดําเนินงานนับต้ังแตการรายงานลาสุดเมื่อเดือน พฤศจิกายน 

2548 (สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดฯ ตองเสนอรายงานการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารตอ 
ผูวาราชการจงัหวัดอุบลราชธาน ีในที่ประชุมประจําเดือน หัวหนาสวนราชการจงัหวดั / อําเภอทุกเดือน 
โดยรายงานใหสํานักงานจังหวัดฯ บรรจุเขาวาระการประชุมในวนัที ่ 21 ของเดือน ดังนั้น อําเภอตอง
รายงานผลงานระหวางวนัที ่15-20 ของเดือน )  

     2) การไมคงอยูของมาตรฐานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารตามเกณฑอาหารสะอาด 
รสชาติอรอย  

     3) ไมจัดทาํทะเบียนรานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหารใหถูกตอง เปนปจจุบัน 
5. เรงรัดติดตามการเบิกเงินงบประมาณ 

- ใหทุกอาํเภอ / กิ่งอาํเภอ ทาํโครงการขอเบิกเงนิพฒันาสวมสาธารณะ อําเภอ / กิ่งอําเภอละ 
6,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบกิเงนิ และตองเบิกเงินภายในเดือน 
เมษายน 2549  

- ใหทุกอาํเภอ / กิ่งอําเภอ ทําโครงการขอเบิกเงนิพฒันาชมรมผูประกอบการจาํหนายอาหาร
อําเภอ / กิ่งอาํเภอละ 3,500 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงินและตอง
เบิกเงนิภายใน เดือน เมษายน 2549  

- ใหทุกอาํเภอ / กิ่งอําเภอ ทําโครงการขอเบิกเงนิ ติดตามการออกขอบังคับทองถิน่ อําเภอ / 
กิ่งอําเภอละ 2,500 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิง่อําเภอขอเบกิเงนิและตองเบิกเงนิ
ภายในเดือน เมษายน 2549 

- ใหอําเภอเดชอุดม โพธิไ์ทร และสิรินธร ทําโครงการขอเบิกพฒันาตลาดสด อําเภอละ 
50,000 บาท ณ 31 มีนา คม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงินและตองเบกิเงนิภายในเดือน 
เมษายน 2549  

- ใหอําเภอตระการพชืผล และพิบูลมงัสาหาร ทาํโครงการขอเบิกพฒันาตลาดสด อําเภอละ 
100,000 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงินและตองเบกิเงนิภายในเดือน 
เมษายน 2549  

- ใหกลุมรานอาหาร / แผงลอยฯ ตํ่ากวา 40 ราน ไดแก อําเภอเขมราฐ , โพธิ์ไทร , กุดขาวปุน , 
ตาลสุม , ศรีเมืองใหม , สําโรง , นาจะหลวย , น้ํายนื , สิรินธร , ทุงศรีอุดม , เหลาเสือโกก , นาตาล , 
นาเยีย , และน้ําขุน ทํา โครงการขอเบกิงบประมาณพัฒนาอาหารปลอดภัยอําเภอ / กิ่งอาํเภอละ 
5,500 บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกและตองเบิกเงนิภายในเดือน 
เมษายน 2549  
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- ใหกลุมรานอาหาร / แผงลอยฯ ต้ังแต 41 – 75 ราน ไดแกอําเภอมวงสามสิบ , เขื่องใน , ดอน
มดแดง ตระการพืชผล , พบูิลมังสาหาร , โขงเจียม และสวางวีระวงค ทําโครงการขอเบิกงบประมาณ
พัฒนาอาหารปลอดภัย อําเภอ / กิ่งอําเภอละ 12,000 บาท ณ 31 มนีาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่ง
อําเภอขอเบิกเงิน และตองเบิกเงนิภายในเดือน เมษายน 2549 

- ใหกลุมรานอาหาร / แผงลอยฯ ต้ังแต 75 รานขึ้นไป ไดแกอําเภอเมืองฯ , วารนิชําราบ , 
บุณฑริก , และเดช อุดม ทําโครงการขอเบิกงบประมาณ พัฒนาอาหารปลอดภัย อําเภอละ 25,000 
บาท ณ 31 มีนาคม 2549 ยังไมมีอําเภอ / กิ่งอําเภอขอเบิกเงนิ และตองเบิกเงินภายในเดือน เมษายน 
2549  
6. กีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 

การขอความเห็นในการดําเนินงาน “ ออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ ” ป 2548 
ไดรับอนุมัติเงนิโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนาเปนเงนิ 958,500 บาท ใหบุคลากรสาธารณสุข
เลนกฬีา ภายใตชื่อเกมส กีฬาสาธารณสขุอุบลราชธานแีข็งแรง 0148 ( ตัวเลข 01 หมายถงึ จัดขึ้นเปน
ปที ่1 และ 48 หมายถึง ป พ . ศ . ที่แขงขัน ) แขงขันกีฬา 2 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย และวอลเลยบอล
หญิง แขงขันในแบบเหยา / เยือน เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุข มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ
การทาํงาน ฝกทักษะการออกกําลงักายเลนกฬีา และเสริมสรางความสามัคคี  
ป 2549 กีฬาสาธารณสุขอบุลราชธานีแข็งแรง 0249 จะมีทิศทางการดําเนนิงานอยางไร ขอใหผูบริหาร
หนวยงานสาธารณสุขใหความเหน็ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

กีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง มีวตัถุประสงค คือ เพื่อใหทกุคนไดออกกําลังกายเปน
ประจํา สวนจะจัดแขงขัน ป 2549 ตอไปหรือไมใหเชิญนกักีฬาในแตละทีมมาปรึกษาหารืออีกครั้ง 

เปาหมายการพัฒนารานอาหารของ CEO ขอใหผูบริหารทกุทานตดิตามดูแลอยางใกลชิด 
ตองดําเนนิการใหไดตามเปาหมาย แมวาจะไมใชงานทีรั่บผิดชอบโดยตรง 

การพัฒนาสวมของ สนง. สสจ. ใหถูกตองตามมาตรฐานมอบให หน.บัณฑิต และฝายอนามัย
ดูและพัฒนา และขอใหทุกหนวยงานพัฒนาเปนตัวอยางดวย 
 
ฝายประกันสุขภาพ 
1. Coverage UC  

มีความครอบคลุมประชากรของจังหวัดอุบลราชธาน ี รอยละ 97.97 ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที ่ฝายประกนัสุขภาพ 

- KPI_CUP  
- KPI_PCU  
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2. การจัดสรรวัสดุ ครุภัณฑงานสรางเสริมสุขภาพ  
จากการประชมุการจัดสรรวสัดุ ครุภัณฑใหแกหนวยบรกิาร มีครุภัณฑทัง้หมด 13 รายการที่จะ

มีการจัดซื้อรวมที่จงัหวัดแลวจัดสรรใหแตละ CUP อีกครั้ง จงึขอใหแตละอําเภอแจงยืนยันจาํนวนที่
ฝายภายในวนัที่ 3 เมษายน 2549 ดวย ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ 
ฝายประกนัสขุภาพ 
3. โครงการฟนฟูสมรรถภาพผูพิการ 

สปสช.จะพิจารณาโอนเงินโครงการฟนฟสูมรรถภาพผูพิการใหแตละจังหวัดเพิม่เติม จงึขอให
แตละจังหวัดพิจารณาโครงการฯ 5-6 โครงการๆละ ไมเกิน 100,000 บาท เพื่อนาํเสนอไปขอ
งบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งจงัหวัดจะพิจารณาโครงการในวนัที ่3 เมษายน 2549 หนวยงานใดสนใจขอให
เรงนําเสนอโครงการมาที่ฝายดวย 
4. การพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณ 
 ตามที่มนีโยบายใหพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณใน 3 เดือนวา แตละ CUP จะไดรับการจัด
งบประมาณ CUP ละเทาใดนั้น พบปญหาวา การเรียกเก็บเงนิ OPD ซึ่งแตละ หนวยจะเรียกเก็บ
กันเองแลวแจงยอดมายังจงัหวัดเพื่อหักเงนิให ยังมีหลายอําเภอยังไมไดแจงยอดมายังจงัหวัด จงึขอให
เรงดําเนนิการแจงยอดมาภายในวันที่ 3 เมษายน 2549 รวมทัง้ผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ดวย 
5. การใชสิทธขิองขาราชการ 

กรมบัญชีกลางรวมกับ สปสช. อนุมัติใหขาราชการใชสิทธิที ่ OPD โดยไมตองสํารองเงนิจาย 
แตจะใหหนวยบริการนัน้ตั้งเบิกแทนผูรับบริการตั้งแตตุลาคม 2549 เปนตนไป กรมบัญชีกลางจึงขอให
ขาราชการทุกคนเขาไปกรอกขอมูลของตนเองที ่ www.csmbs.nhso.go.th วามีใครบางทีใ่ชสิทธิ
ขาราชการของตนเองบาง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. การตรวจราชการ คร้ังที่ 1/2549  

ผูตรวจราชการ เขต 14 และคณะ กําหนดมาตรวจราชการที่จงัหวัดอบุลราชธาน ีระหวางวันที ่
3-5 เมษายน 2549 โดยมีกาํหนดการดังนี ้ 
วันที ่3 เมษายน 2549  

คณะตรวจราชการฯ เขานิเทศงานทีสํ่านักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี และ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
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วันที ่4 เมษายน 2549  

9.00 – 12.00 น. ผูตรวจราชการและคณะ รับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนนิงาน 
สํานักงานสาธารสุขจังหวัด และมอบนโยบายการดําเนินงานระดับเขต ณ หองประชุม 1 สนง.
สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี (เรียนเชิญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุกแหง สาธารณสขุอําเภอ 
สาธารณสุขกิง่อําเภอ เขารับฟงนโยบายโดยพรอมเพยีงกัน)  

13.00-16.30 น.  - ผูตรวจราชการ ผูชวยผูตรวจและคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อําเภอเดชอุดม 
(บานบวังาม , สอ.บัวงาม , รพร.เดชอุดม )  

   - สาธารณสุขนิเทศก และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อําเภอสําโรง (บานสวางศรี
สมบัติ , สอ.ศรีมงคล , รพ.สําโรง ) 
วันที ่5 เมษายน 2549  

9.00 – 12.00 น. สรุปผลการตรวจราชการฯ ณ หองประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธาน ี (เรียนเชิญ ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ สาธารณสุขกิง่อําเภอ เขารับฟง
การสรุปผลการตรวจราชการฯ โดยพรอมเพียงกัน) 
2. ดําเนินงานจัดทําแผนงบลงทนุ UC 2549  

ขอความรวมมอืทุกเครือขายสถานบรกิารจดัทําแผนการลงทนุ โครงการประกนัสุขภาพ ป 
2549 ตามงบประมาณที่จัดสรรให โดยกาํหนดสง เอกสารพรอมไฟลขอมูล ภายในวนัที ่ 6 เมษายน 
2549 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที ่ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข  
3. การดําเนนิงานเมืองไทยแข็งแรง  

ตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ กําหนดพื้นที่เปาหมายระดับตําบล ตําบลละ 1 หมูบาน ซึ่งจะมกีาร
ติดตามความกาวหนาทุกเดอืน ในที่ประชุมหัวหนาสวนระดับจังหวัด ดูรายละเอียดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
 ศูนยอนามัยที ่7 จะจัดอบรมการดําเนินงานเมืองนาอยูสูคนไทยแข็งแกรง เมืองไทยแข็งแรง ใน
วันที่ 7 เมษายน 2549 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด  ซึ่งไดมีหนงัสือเชิญกลุมเปาหมายที่เกีย่วของเขารวม
ประชุมประมาณ 250 คน 
4. การประกวดคัดเลือกพื้นที ่ตําบล อําเภอ ดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคนไทยหางไกลโรค ป 
2549  

ดวยชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทยรวมกับสถาบันพระบรมราชชนก สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานัก
พัฒนาวชิาการและนิเทศงาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพและสมาคมนกับริหารสาธารณสุข จัด
โครงการประกวดคัดเลือกพืน้ที่ตําบล อําเภอดีเดน กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรงสูคนไทยหางไกลโรค โดย
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มอบรางวัลแกผูชนะการประกวด ในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแหงประเทศไทย ประจําป 
2549 ในระหวางวันที ่ 14-15 กันยายน 2549 ณ หองประชมุมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี จังหวัด
นครราชสีมา  
การดําเนินงาน 

1) ประกวดระดับจังหวัด ใหทุกโซนทําการคัดเลือกตัวแทนโซน สงใหฝายยทุธศาสตร ภายใน
วันที ่20 เมษายน 2549 จังหวัดจะดาํเนนิการคัดเลือกเปนตัวแทนระดับจังหวัด สงเขต ภายในวนัที ่30 
เมษายน 2549  

2) ระดับเขต คณะกรรมการจะดําเนินการประกวดคัดเลือกพืน้ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรม
เมืองไทยแข็งแรง ระดับเขต ภายในวนัที ่30 มิถุนายน 2549 

3) ระดับภาค คณะกรรมการจะดําเนินการประกวดคัดเลือกพืน้ที่ตําบล อําเภอดีเดนกิจกรรม
เมืองไทยแข็งแรง ระดับภาคภายในวนัที ่31 กรกฎาคม 2549  

4) ระดับประเทศ คณะกรรมการจะดาํเนนิการประกวดคัดเลือกพื้นที่ตําบล อําเภอดีเดน 
กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง ระดับประเทศ ภายในวันที ่31 สิงหาคม 2549  

5) จัดประชุมวิชาการเผยแพรผลงาน และมอบรางวัลดีเดนประจําป วันที ่ 14-15 กันยายน 
2549 
5. สํารวจขอมูลโครงการวิจยัปงบประมาณ 2549  

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ ตองการสํารวจขอมูลโครงการวิจยัที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2549 เพื่อจดัเก็บขอมูลการวิจัยของประเทศ ณ ศูนยขอมูลสนเทศการวิจยั เพื่อเปน
ประโยชนตอการอางองิในการพิจารณานโยบายการวิจยัของประเทศ โดย Download แบบสํารวจ
ขอมูลและการติดตามผลการสํารวจไดที ่ รับสงขอมูลยุทธศาสตร และสงรายละเอียดมายงัฝายยุทธ
ศาสตร สสจ.อุบลราชธาน ีภายในวันที ่25 เมษายน 2549 
6. การติดตามนิเทศงาน 
 จากการนิเทศติดตามและสรุปผลการนิเทศที่ไดแจงใหผูบริหารทกุทานทราบไปแลวนั้น ขอให
แตละอําเภอนาํสรุปผลการนเิทศและขอเสนอแนะ ไปเรงติดตามดําเนนิงานสวนที่เหลือภายใน 6 เดือน
หลัง และในวนัที่ 29 มีนาคม 2549 แตละฝายไดใหคําแนะนาํชี้แจงแนวทางดําเนินงานขอขัดของตางๆ
ใหนักวิชาการแตละอําเภอทราบแลว ซึง่ยงัพบวามเีร่ืองที่ตองเรงรัดดาํเนนิการคือ  Food Safety การ
ตรวจสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยงัมีการเบกิจาย
งบประมาณในการดําเนนิงานนอย ดังนัน้ขอใหทกุหนวยงานเรงรัดดําเนนิงานใหเปนไปตามเปาหมาย
ดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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การตรวจราชการฯ ขอใหผูบริหารทกุทานเขารับฟงการสรุปผลการตรวจราชการฯ โดยพรอม
เพียงกนัดวย โดยเฉพาะวนัที ่ 5 เมษายน 2549 สวนอาํเภอที่ตองรับการตรวจราชการฯ ขอใหเตรียม
ความพรอมใหดี เพราะถือวาเปนตัวแทนของจังหวัดในการนาํเสนอ  

ควรทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับ เมืองไทยแข็งแรง เพื่อใหเห็นถึงความสําคญัจัดทําสื่อ
ใหเหน็วามีการพัฒนาใหเปนเมืองไทยแขง็แรงดวย  
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลระดับจังหวัด 

การสรางเครือขายการเรียนรูระดับจังหวัด โดยใชกระบวนการ KNOWLEDGE 
MANAGEMENT (KM) เร่ืองโรคเบาหวาน โดยสถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  
กําหนดการ 1-3 พ.ค. 2549  

วันที ่1 : ผอก., ทีมนาํระดับจังหวัดและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  
วันที ่2 และ 3 คณะกรรมการคุณภาพ รพ.ละ 8 ทาน รวมผูปฏิบัติจะจัดทํารายละเอยีดตามไป

ภายในตนเดือนเมษายน 2549  
2. งานสุขศึกษา  

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดําเนินการพฒันาตนแบบศูนยการเรียนรูสุข
ศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ 4 แหง ไดแก รพศ.สรรพสิทธิประสงค, PCU ทาวัง
หิน รพ.พิบูลมังสาหารและ PCU หวยแดง อ.พิบูลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนตนแบบศูนยการ
เรียนรู สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับและระดับประเทศ ตอไป - ชวงเวลาการสาํรวจสภาวะ
พฤติกรรมสุขภาพตามโครงการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชน ตามนโยบาย 6 อ. จังหวัด
อุบลฯ ป 2549 จํานวน 2 คร้ัง ดังนี ้

คร้ังที ่1 : 1-15 เมษายน 2549  
คร้ังที ่2 : 1-15 กันยายน 2549  
สําหรับรายละเอียดการดําเนินการจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร อีกครั้ง 
ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณผูแทนจาก รพศ., รพ.พิบูลฯ, รพ.วารินฯ, PCU หนองขอน, 

PCU ปทุมมาลัย, PCU ทาวังหิน, PCU กอ, PCU หวยแดง ที่เดนิทางไปรับโลหมาตรฐานงานสุขศึกษา 
ในวนัที ่10 มนีาคม 2549 ณ โรงแรมมารวย 
3. งานสุขภาพภาคประชาชน  

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ ไดตอบรับการสนับสนนุการเดินทางของ อสม.ดีเดนใน
พื้นที ่ ที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร อปท. ในการเดนิทางเขารวมงานของ อสม.ดีเดน ในงานวนั อสม.
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แหงชาติ ป 2549 (งปม.สสม.เดิมที่เพิม่เปน 10,000 บาท ซึ่งโอนให  อปท.ดําเนนิการ) รายละเอียด
จะแจงให ทุกอําเภอทราบตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 หลังเลือกตั้ง อาจจะมกีารจัดงานวัน อสม. แตจะเปนการประชาสัมพนัธที่ต้ังและผลการ
ดําเนนิงานของมูลนธิิ อสม. ของจังหวัดมากกวา 
 
ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. งาน “ มหกรรมผูสูงวัย เทิดไทองคราชันย ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ”  

ดวย ฝายการแพทยและสขุภาพจิต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอบุลราชธาน ี รวมกับภาคี
เครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน กําหนดจัดงาน “ มหกรรมผูสูงวยั เทิดไทองคราชนัย ฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ 60 ป ” ข้ึน ในวนัที ่21 เมษายน 2549 ณ หอประชมุไพรพะยอม และบริเวณรอบนอกอาคาร ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฎอุบลราชธาน ี โดยมีวตัถุประสงคเพือ่เปนการสรางขวัญ กําลังใจ แสดงถึงพลังที่
ยิ่งใหญของผูสูงอายกุระตุนใหเยาวชน และประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของผูสูงอาย ุ และเปนการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โดยมีตัวแทนผูสูงอายุจาก
ทุกหมูบาน ทกุชุมชนเขารวมงานจาํนวน 2,800 คน ภายในงานมีกจิกรรมตาง ๆ เชน การประกวด
สุขภาพผูสูงอายุดีเดน ระดับจังหวัด , การประกวดชมรมผูสูงอาย ุ ดีเดน ระดับจังหวัด , การจัด
นิทรรศการจากหนวยงานราชการและบริษทัหางรานตาง ๆ , การบรรยายพิเศษ จากวิทยากรนักพดูที่มี
ชื่อเสียง  

การจัดสรรงบประมาณ  ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝาย
การแพทยและสุขภาพจิต 
ประเภทการประกวดผูสูงอายุ 

กําหนดการประกวด ประเภทการประกวด 
ระดับอําเภอ/โซน ระดับจังหวัด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ผูสูงอายุสุขภาพดีเดน ระดับจังหวัด 
ชาย , หญิง แบงเปน 3 กลุม 
   1.1 อายุ 60 - 74 ป 
   1.2 อายุ 75 - 89 ป 
   1.3 อายุ 90 ปข้ึนไป  

1 - 16 เม.ย.49 ตัวแทนชนะเลศิระดับ
โซน ประกวดระดับ
จังหวัดในวันที ่18 
เม.ย.49  
(ณ สสจ.อบ.)  

สนง.สสจ.อบ. 
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กําหนดการประกวด ประเภทการประกวด 
ระดับอําเภอ/โซน ระดับจังหวัด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

2. ชมรมผูสูงอายุดีเดน ระดับจังหวัด 
   2.1 ประเภท ก.(ออกกําลงักาย) 
   2.2 ประเภท ข. (ภูมิปญญา)  

1 - 16 เม.ย.49 ตัวแทนชนะเลศิระดับ
โซน ประกวดระดับ
จังหวัดในวันที ่18 
เม.ย.49  
(ณ สสจ.อบ.)  

สนง.สสจ.อบ. 

3. ผูสูงอาย ุอาย ุ100 ปข้ึนไป  1 - 16 เม.ย.49 18 เม.ย.49 พมจ.อบ. 
4. ผูสูงอาย ุอายุยนืที่สุด 1 - 16 เม.ย.49 18 เม.ย.49 พมจ.อบ. 
 
หมายเหต ุ 

ผูชนะเลิศ ระดับอําเภอ ระดับโซน และระดับจังหวัด รับโลและใบประกาศเกยีรติคุณ ทั้ง 4 
ประเภท ในวนัที ่21 เม . ย . 2549 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาราชภัฎอุบลราชธาน ี

 
กําหนดการจดังาน “ มหกรรมผูสูงวัย เทิดไทองคราชนัย ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ”  

21 เมษายน 2549 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี
07.00-07.30 น.  ขบวนผูสูงอายุจากอาํเภอตาง ๆ พรอมกันที่วทิยาลัยเทคนิค อุบลราชธาน ี 
07.30-08.30 น. เดินรณรงคจากวทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ีไปที่ หอประชุมไพรพะยอม  

มหาวิทยาลยัราชภัฎอุบลราชธาน ี 
08.30-10.00 น. บรรยายพิเศษ “ อยูอยางสุขใจ ในบั้นปลายของชวีิต ” โดย ดร . จอมพล สุภาพ  
10.00-10.40 น. นําเสนอผลการดําเนินงานผูสูงอาย ุจังหวัดอุบลราชธาน ี(10 นาท ี) 
10.40-11.20 น. พิธีเปดงาน มหกรรม “ ผูสูงวัย เทิดไทองคราชันย ฉลองสิริราชสมบติั ครบ 60 ป ”  

โดย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี
- พิธีมอบโล และ ใบประกาศเกียรติคุณ  
- ผูสูงอายุสุขภาพดีเดน  
- ชมรมผูสูงอายุดีเดน  
- ผูสูงอายุทีม่อีาย ุ100 ปข้ึนไป  
- ผูสูงอายุทีม่อีายุยนืที่สุด 

11.20-12.00 น. พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอาย ุโดยเชิญตัวแทนผูสูงอายุของแตละอําเภอ อําเภอละ 1  
ทาน รวมพิธ ี 

12.00 น. ปดงาน 
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หมายเหต ุ- พกัรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น – 10.45 น  
                - พักรับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 น  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหทุกอาํเภอใหความสาํคญักับงานดวย โดยเฉพาะการจัดนทิรรศการแสดงผลงานของแต
ละอําเภอ จะตองมีผลงานของผูสูงอายุมานาํเสนอ เพือ่ใหผูสูงอายุรูสึกภาคภูมิใจที่ไดนําผลงานและ
ความสามารถมาแสดง ฝายจะตองกาํหนดจํานวนผูสูงอายุแตละอาํเภอที่จะมาเดินขบวนดวย โดย
ผูสูงอายทุี่มาเดินนัน้จะตองเปนผูสูงอายทุีแ่ข็งแรง หนาขบวนจะตองมีการแสดงการเทิดพระเกยีรติฯ 
และมีการแสดงนาํขบวนเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน 
 ชมรมผูสูงอายทุี่เขาเปนสมาชิกสภาผูสูงอายุในจังหวัดอุบลยังมีการดําเนินการนอยมาก ขอให
แตละอําเภอศึกษาขอมูลและเรงดําเนินการดวย 
 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. การบันทกึขอมูลและประมวลผล การตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ไป 

โปรแกรมบันทกึขอมูลและประมวลผล การตรวจสุขภาพประชาชนทัว่ไป สามารถ Down 
Load ไดที่ http://ubo.phoubon.in.th ซึ่ง last update 15 มีนาคม 49 และขอใหสงขอมูลการตรวจ
สุขภาพ (File HealthCheckDB.MDB) ทุกครั้งที่เสร็จส้ินการตรวจ เพื่อรวบรวม และวิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวมของจงัหวัด ทาง http://ubo.phoubon.in.th หัวขอ รับ-สงขอมูลการตรวจสุขภาพ 
2. สรุปผลการสงขอมูล Healthy Thailand ไตรมาส 2/2549 
อําเภอที่สง (สงแตยังไมครบทุกPCU) 

1. กิ่ง อ.เหลาเสือโกก  
2. กิ่ง อ.นาเยยี  
3. ตาลสุม  
4. ดอนมดแดง  
5. เดชอุดม  
6. มวงสามสบิ  
7. เมือง  
8. บุณฑริก  
9. นาจะหลวย  
10. ศรีเมืองใหม 
 

3. สรุปการ สงขอมูล 18 แฟม เดือนสิงหาคม 48 - มีนาคม 2549 
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มีนาคม 49 อําเภอ PCU 
ทั้งหมด 

สค.48 
(%) 

กย.48 
(%) 

ตค.48 
(%) 

พย.48 
(%) 

ธค.48 
(%) 

ม.ค.49 
(%) 

ก.พ.49 
(%) จํานวน รอยละ 

เมือง 20 75 10 75 75 80.00 5.0 100 20 100 
ศรีเมืองใหม 17 88.24 82.35 0 0 100 94.12 88.24 17 100 
น้ํายนื 14 53.85 92.31 100 95.31 100 100 42.86 14 100 
บุณฑริก 17 94.12 88.24 76.47 94.12 88.24 100 0 17 100 
มวงสามสิบ 24 4.17 10 0 100 100 100 100 24 100 
วารินชาํราบ 19 94.74 0 0 0 68.42 100 0 19 100 
โพธิ์ไทร 11 100 90.91 45.45 81.82 100 100 100 11 100 
ดอนมดแดง 5 100 100 60 100 100 100 100 5 100 
สิรินธร 8 100 0 100 100 100 100 0 8 100 
ทุงศรีอุดม 7 57.14 0 14.29 28.57 100 42.86 100 7 100 
เดชอุดม 28 92.86 57.14 92.86 89.29 100 96.43 92.86 28 100 
เขื่องใน 31 0 25.81 80.65 93.55 96.77 29.03 96.77 28 90.32 
ตระการพืชผล 29 96.55 10.34 0 100 96.55 96.55 82.76 26 89.66 
ตาลสุม 8 87.5 0 87.5 100 100 87.50 75 7 87.5 
น้ําขุน 6 100 100 100 100 100 100 100 5 83.33 
โขงเจียม 11 36.36 63.64 36.36 0 54.55 81.82 72.73 9 81.82 
นาเยีย 5 100 80 100 80 100 80 100 4 80 
เขมราฐ 11 45.45 0 36.36 90.91 81.82 0 27.27 8 72.73 
สําโรง 13 92.31 100 76.92 92.31 76.92 100 92.31 8 61.54 
กุดขาวปุน 9 88.89 66.67 0 0 77.78 100 33.33 4 44.44 
เหลาเสือโกก 6 100 100 100 100 100 100 100 2 33.33 

 
  

มีนาคม 49 อําเภอ PCU 
ทั้งหมด 

สค.48 
(%) 

กย.48 
(%) 

ตค.48 
(%) 

พย.48 
(%) 

ธค.48 
(%) 

ม.ค.49 
(%) 

ก.พ.49 
(%) จํานวน รอยละ 
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สวางวีระวงศ 6 100 0 83.33 83.33 16.67 66.67 100 2 33.33 
นาจะหลวย 10 0 90 10 0 0 90 90 2 20 
พิบูลมังสาหาร 21 0 4.76 0 90.48 95.24 95.24 0 0 0 
นาตาล 6 100 100 100 83.33 83.33 16.67 100 0 0 
รวม 341 64.22 48.97 47.80 73.02 87.39 78.89 69.59 275 80.65 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
นายประจักษ  ทองงาม  สาธารณสขุอําเภอตาลสมุ 

วันที่ 23 เมษายน 2549 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีจะจัดการสัมมนา
สัญจรสหกรณพบสมาชกิ โซน 4 ที่หองประชุมสํานักงานสาธารณสขุจังหวัด โดยผูเขารวมสัมมนาจะ
ประกอบดวยสมาชิกจาก สสจ.อบ., สคร.7, ศูนยวัณโรค/โรคเรื้อน, ศตม., วารนิชําราบ, สําโรง, สวางวี
ระวงศ, นาเยยี, ศูนยอนามยัที่ 7, วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร, ขาราชการบํานาญ , เขื่องใน และ 
มวงสามสิบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายแพทยสวุิทย  โรจนศกัด์ิโสธร  รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัด 
 เนื่องจากเดือนมีนาคมนี้ ไมมีการประชมุ คปสพ. จึงใครขอใหผูบริหารทุกทานกาํกบัติดตาม
ความกาวหนาของงานดงัตอไปนี้ดวย 
 1. การลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการของโรงพยาบาล 
 2. ขอใหประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดเปาหมาย เทศบัญญัติ หรือ
ขอบังคับ รานคาและแผงลอย เมืองไทยแขง็แรง 
 3. ใหทุกอาํเภอดําเนนิการตรวจสุขภาพประชาชนแลว กรอกผลการตรวจสขุภาพลงใน
โปรแกรม Health Check ทีพ่ัฒนาขึน้ทกุราย (จุดประสงคหลกัของการตรวจสุขภาพคือ การให
ประชาชนพึง่ตนเองไดในดานสุขภาพ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง และมกีารเชือ่มโยง
ขอมูลใหกับองคกรตางๆในชุมชน เพื่อใหทราบถงึสถานะสุขภาพของคนในชุมชน) 
 4. เขต 14 มีนโยบายใหวนัที ่9 มิ.ย. 2549 เปนวนัประกาศการงดสูบบุหร่ีและดื่มสุรา ในสถาน
บริการสาธารณสุขทุกแหง ภายในเขต 14 เพื่อถวายเปนพระราชกศุล เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย
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ครบ 60 ป จึงขอใหทกุหนวยงานสํารวจชือ่และขอมูลผูสูบบุหร่ี แลววางแผนบาํบัด โดยจะประเมนิผล
ตนเดือนมถิุนายน 2549 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 สําหรับผูที่มีความประสงคจะเลิกสูบบุหร่ี ทางโรงพยาบาลบุณฑริกขอเสนอแนวทางการบําบัด
ใหมที่รับรองวาไดผลมาหลายรายแลว คือ การใชยาที่มีชื่อการคาวา Quomen รายละเอียดสนใจ
ติดตอสอบถามไดที่โรงพยาบาลบุณฑริก 
 
สํานกังานสาธารณสขุเขต 14 
 ผลการแข็งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ป 2549 เขต 14 ไดรับรางวัลดังนี้ รองชนะเลศิอันดับ 1 
ประเภทถวยคะแนนรวมกฬีา, รองชนะเลศิอันดับ 3 ประเภทขวัญใจกองเชียร, และ ชนะเลิศบาสเก็ต
บอลหญิง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายคุมครองผูบริโภค 
 ตามมติที่ประชุมพิจารณาโยกยายเจาหนาที่เภสัชสาธารณสุข ไดมีมติโดยสรุปดังนี ้เภสัชกรได
ยาย จาํนวน 5 ราย เทคนิคเภสัชกรไดยายจํานวน 2 ราย สวนอีก 3 รายนัน้ยงัตองรอดูการรายงานตัว
ของเจาหนาทีใ่หมในวันที่ 3 เมษายน 2549 (รายละเอยีดอยูในเอกสารที่แจกในที่ประชุมและจะนาํเขา
ที่ประชุมคณะกรรมการฯในวันที่ 7 เมษายน 2549) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายประสพ  สารสมัคร  สาธารณสขุอําเภอโขงเจยีม 
 เนื่องจากเดือนนี้จะมีวนัเทศกาลมหาสงกรานตหรือวันขึ้นปใหมของไทย จึงจะขอใหวนัที ่ 12 
เมษายน 2549 เปนวนัรดน้าํดําหวัขอพรผูบริหาร ผูอาวุโสและผูสูงอาย ุ
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายแพทยเจริญ  เสรีรัตนาคร  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชาํราบ 
 ตามที ่สนง.สสจ.ไดมีหนังสอืส่ังการใหสถานีอนามยัที่ต้ังอยูริมทางทุกแหงจัดเวรยามตลอด 24 
ชม. นอกจากนีท้างจังหวัดยังไดส่ังใหแตละอําเภอจัดตั้งจุดตรวจใหบริการแกประชาชนอกี 5 แหง 
ในชวง 10 วันอันตรายของเทศกาลมหาสงกรานต ซึ่งพบวาจะเปนการจัดตั้งหนวยที่มากเกิน
ความสามารถ จึงใครขอปรับลดคามความเหมาสม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ขอใหเนนเสนทางหลกัทีพ่บอุบัติเหตุบอย และมีผูใชเสนทางการจราจรหนาแนน และขอให
เตรียมพรอมรับอุบัติเหตุตลอดเวลา  
 
ปดประชุมเวลา  15.43 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 


