
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสัญจร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่  5 /  2548  วันที่   31  พฤษภาคม  2548 เวลา  08.00-16.30 น. 
ณ   หองประชุมนารายณ  โรงพยาบาลน้ํายืน 

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายชัยพร พรหมสงิห รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายสวัสด์ิ ทองผา ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
4 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
5 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
6 นายธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
7 นส.รัชฎา แกนสาร แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
8 นายถนอมศักดิ์ บุญสู แทนผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
9 นายดนุภพ ศรศิลป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค (CFO) 

10 นส.ดรุณี คชพรหม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
11 นายหมนุ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
12 นางเบญจพร โคตะสิน แทนหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
13 นางบุญเรือง ชัยสิทธิ ์ หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
14 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
15 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
16 นายอรุณ บุญสราง หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
17 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
18 นายพรประเสริฐ อุนคํา หัวหนางานสขุภาพจิตและยาเสพติด 
19 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
20 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
21 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
22 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
23 นายคมกริช ละคร หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
24 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
25 นางคนงึนิตย กาฬเนตร หัวหนาศูนยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉนิ 
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26 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
27 นส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
28 นางรําไพ สุวนาม ผูชวยหัวหนาฝายประกนัสขุภาพ 
29 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
30 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
31 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
32 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
33 นส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
34 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
35 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
36 นส.จินตนา พรมลาย ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
37 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
38 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
39 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
40 นายระว ี แววศรี ฝายบริหารทัว่ไป 
41 นายนทิัศน อินทรมกุต ฝายบริหารทัว่ไป 
42 นายภูมนิทร ศรีทานนัท ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
43 นายบรรหยัด สุริพล ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
44 นายหัส เพชรดี ฝายบริหารทัว่ไป 
45 นายศกัดิ์ศรี ถนอมพันธ ฝายบริหารทัว่ไป 
46 นางฉัฐฉว ี ใจแกว ฝายควบคุมโรค 
47 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
48 นายสุทธินันท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
49 นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
50 นายศิริวุฒิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
51 นายภิรักษ รุงพัฒนาชัยกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
52 นายณัฐวุฒิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
53 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
54 นายปริญญา ชํานาญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
55 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
56 นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
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57 นายตะวัน จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
58 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
59 นางสุมิตรา ตั้งใจ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสําโรง 
60 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
61 นายพิสิษฐ เวชกามา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบณุฑริก 
62 นส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
63 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
64 นายพิทักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
65 นายพิสิษฐ แกวจันทึก โรงพยาบาลน้าํยืน 
66 นายวิทยา รัดแมด โรงพยาบาลน้าํยืน 
67 นายพทิักษ ทองทวน โรงพยาบาลสริินธร 
68 นายทวีศักดิ์ แพทยเพียร โรงพยาบาลน้าํยืน 
69 นางสุวล ี พุทธเทศก โรงพยาบาลน้าํยืน 
70 นางกฤษณา บุญตาบ โรงพยาบาลน้าํยืน 
71 นางสมพร กล่ินพิกุล โรงพยาบาลน้าํยืน 
72 นายวุฒิจกัร แกวมาคูณ โรงพยาบาลน้าํยืน 
73 นางไพบูลย หรรษา โรงพยาบาลน้าํยืน 
74 นส.ละอองศรี กลางถิ่น โรงพยาบาลน้าํยืน 
75 นางสุเนตร วิลาวัลย โรงพยาบาลน้าํยืน 
76 นางอมร พวงแกว โรงพยาบาลน้าํยืน 
77 นส.วิจิตร จันดาบุตร โรงพยาบาลน้าํยืน 
78 นางกัปปยะ ปานิวรรณ โรงพยาบาลน้าํยืน 
79 นส.นิภาวัลย ลําทอง โรงพยาบาลน้าํยืน 
80 นางปราณปรยีา คงสิม โรงพยาบาลน้าํยืน 
81 นายวสนัต โคตรพรหม โรงพยาบาลน้าํยืน 
82 นางเกษร แกวไกรเลิศ โรงพยาบาลน้าํยืน 
83 นายณัฐวุฒ ิ ไพธิ์ศิริ โรงพยาบาลน้าํยืน 
84 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
85 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
86 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
87 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
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88 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
89 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
90 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
91 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
92 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
93 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
94 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
95 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
96 นายอทุัย เลียงหิรัญถาวร แทนสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
97 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
98 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
99 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 

100 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
101 นายประจวบ แกวทอง สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
102 นายอทุัย นิปจการสุนทร แทนสาธารณสุขกิ่งอําเภอนาเยีย 
103 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
104 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
105 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
106 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
107 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
108 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
109 นายประจักษ สุพรหม สนง.สาธารณสุขอําเภอน้ํายนื 
110 นายอุดร ครองยุติ สนง.สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน 
111 นายสมบัติ มูลศรี สนง.สาธารณสุขอําเภอสําโรง 

 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
2 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
4 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
5 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
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6 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7   
7 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
8 น.ส.สุมนา ศรีชลาชัย ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 
9 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 

10 นางชลชืน่   แสนใจกลา หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 
11 นายสรศักดิ ์ บุญจันทร ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
12 นายจรัญ ทองทับ หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม รพศ. 
13 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
14 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
15 นส.วนิดา ชัยเวชสกุล หัวหนาสํานักงานบริการการแพทยฉุกเฉนิ 
16 นางสาววชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
17 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการฯ 
18 นางเพ็ญศร ี สมชัย ผูชวยหัวหนางานทันตสาธารณสุข 
19 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
20 นส.พิมณฑพิา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
21 นายจตุรพิศ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีฯ 
22 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
23 นายธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
 
พิธีกอนการประชุม 

- พิธีมอบเกียรติบัตรและมอบนโยบายศนูยเด็กเล็กนาอยู และสถานทีท่ํางานหนาอยูนาทาํงาน 
- การกลาวตอนรับผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุม โดย  แพทยหญงิวิมลรัตน  ประทีปะเสน  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ และนําเสนอขอมลูการพัฒนาเครือขายโรงพยาบาลน้ํายืน โดย 
นายณัฏฐพงศ  ผองแผว  สาธารณสุขอําเภอน้ํายนื 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.20 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามวาระดังนี ้
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ระเบียบวาระที่  1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
ขอขอบคุณ 

ขอขอบคุณ CUP น้ํายืนที่ใหการตอนรับ และใหความรวมมือในการดาํเนนิงานจัดการประชุม
เปนอยางดียิง่ 

ขอขอบคุณทุกหนวยงานและทุกอาํเภอ ที่ไดใหความรวมมือในการดําเนนิงานตางๆในเดือน
พฤษภาคมที่ผานมาดวยดี คือ งานมหกรรมอาหารปลอดภัยระดับเขต ที่ จ.ศรีสะเกษ และการจัดคาย
เยาวชนฯ ซึง่ในอนาคตจะไดมีการขยายโครงการเพิม่ข้ึน 
แนะนําผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 

ขอแนะนําผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนที่มาประจาํตําแหนงใหม ไดแก  
1. นายศิริวุฒ ิ  โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
2. นายณัฐวฒุิ  มณีขัติย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
3. นายกฤษฎา  พูลเพิ่ม  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
4. นายณรงคศักดิ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
5. นายตะวัน  จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
6. นส.วิมลรัตน  ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

ผลการประชมุหัวหนาสวนราชการจงัหวัดอุบลราชธาน ีประจาํเดือนพฤษภาคม 2548 
1. เครื่องหมายราชการประจําจังหวัด 
 ตาม พรบ. ป 2482 ไดใหกําหนดเครื่องหมายราชการประจําจงัหวัด ซึง่จังหวัดอุบลราชธานี ได
กําหนดเปนรูปดอกบัวพนน้าํ และในปนี้จะไดมีการคิดและกําหนดเครื่องหมายการคาของจงัหวัด
อุบลราชธานีข้ึนมาใหม เพื่อใหเปนตราสญัลักษณของ OTOP ของจังหวัดดวย 
2. งานแหเทยีนพรรษาประจาํป 2548 
 งานประเพณแีหเทียนพรรษาของจังหวัดอบุลราชธานีประจําป 2548 ไดกําหนดจัดขึ้นใน
ระหวางวันที่ 18-22 กค. 2548 และใชชื่อวา “นอมรําลึก 50 ป พระบารมีแผคุมเกลาชาวอุบลฯ” เหตทุี่
กําหนดชื่อนี้ เนื่องจากปนี้เปนปที่สมเด็จพระเทพฯ มีพระชนมายุครบ 50 พรรษา และครบรอบ 50 ปที่
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถ เสด็จมาทีจ่ังหวัดอุบลฯ (เสด็จ
มาครั้งแรกในป 2498) อีกทั้งจะมีการเปดโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ ในปนี้อีกดวย ทางจังหวัดจึงขอ
เชิญชวนทุกอาํเภอและทุกหนวยงานสงตนเทียนเขารวมในประเพณีปนีด้วย ซึง่ สนง.สสจ. จะสงตน
เทียนเขารวมเชนเคย โดย Concept จะเปนการประชาสัมพันธโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ (มอบ นพ.
เจริญ ดูแลทั้งรูปแบบและงบประมาณ) 
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3. ปาฐกาถาพิเศษ 
สํานักงานประชาสัมพนัธจงัหวัด จะจัดปาฐกาถาพิเศษ เร่ือง “เอดสรายหายปวยดวยธรรมะ” 

ในวนัที ่9 มิย. 2548 เวลา 09.00-12.00 น. ซึง่ไดเชิญพระอาจารยอลงกต เจาอาวาสวัดพระบาทน้าํพุ
มาเปนองคประธาน  
4. คาราวานแกจน 
 วันที่ 9 มิย. 2548 จะจัดที่ กิง่อําเภอน้าํขุน 
 วันที่ 14 มยิ. 2548 จะจัดที่ กิ่งอําเภอนาตาล 
 วันที่ 22 มยิ. 2548 จะจัดที่ อําเภอพิบูลมงัสาหาร 
 กิจกรรมทีห่นวยงานสาธารณสุขควรจัดไปรวมดวย เชน การจัดโครงการอบรมนวดแผนไทย 
การใหความรูเกี่ยวกบัอาหารและยา ผลิตภัณฑสุขภาพ การตรวจสมถะภาพรางกาย การใหความรู
เกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) ฯลฯ ควรเปนกิจกรรมทีส่ือใหเหน็วาหนวยงาน
สาธารณสุขมสีวนเกี่ยวของกับการดําเนนิงานคาราวานแกจน และควรมีทีมงานระดับจังหวัดออกรวม
ดวยทกุครั้ง (มอบฝายยทุธศาสตรเปนผูประสานและดูแล) 
5. โครงการปลูกตนไม 
 กระทรวงมหาดไทยไดจัด โครงการปลูกตนไม 1 คน 1 ตน 1 ฝน เพื่อประชาชนชาวไทย 
เปาหมายป 2548 คือ  หกสบิส่ีลานตน โดยขอใหทุกหนวยงานและทุกพื้นที่รวมดาํเนนิการดวย 
6. โครงการอาหารปลอดภัย 
 จากการนาํเสนอพบวา การรายงานผลการดําเนนิงานไมมีความนาเชือ่ถือ (รายงานผลวามี
การดําเนินงานครบ 100%) เนื่องจากบางรานคา/แผงลอย ยงัไมไดปาย และยังไมผานการประเมิน 
(รานคาหนา รพศ.) จึงขอใหผูเกี่ยวของทุกทานพิจารณาขอมูลเท็จจริงใหมอีกครั้ง  
7. ความจําเปนพืน้ฐาน 
 ไดมีการสํารวจขอมูล จปฐ. เปนทีเ่รียบรอยแลว ขอใหทุกหนวยประสานขอขอมูลมา
ดําเนนิงานแกไขปญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะการดําเนินงานดานบหุร่ี  
8. การแกไขปญหาความยากจน 
 ผลการดําเนินงานแกไขปญหาความยากจน พบวามแีนวโนมที่ดีข้ึน ซึง่พบวามีครอบครัวที่
ยังคงมปีญหาความยากจน (รายไดตํ่ากวา 20,000 บาทตอป) เพียง 12,000 กวาครอบครัว (ป 2547 
พบ 40,000 กวาครอบครัว)  
9. งบประมาณที่ตองเรงดําเนินการ 
 คลังจังหวัดขอใหทุกหนวยเรงดําเนินการโครงการตางๆ ทีม่ีงบประมาณสนับสนุนผานมาทาง
คลังจังหวัด (งบลงทนุ)  
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10. มาตรการประหยัดพลงังาน 
 เพื่อตอบสนองนโยบายประหยัดพลงังานของรัฐบาล จึงขอใหทุกหนวยรวมมือกันประหยดั
พลังงานตั้งแตวันที่ 1 มิย. 2548 เปนตนไป เชน ปดไฟนาน 5 นาทีอยางนอย 1 ดวงในเวลา 20.45 น. 
ปดแอรในชวงเวลา 12.00-13.00 น. ขับรถเร็วไมเกิน 90 กม./ชม.  
11. เงนิโบนัส 

จะมีเงนิโบนัสจากผูวาฯ จํานวน 9 ลานบาท โดย สสจ. จะได 3.6% เกณฑการพิจารณาจัดสรร
ของจังหวัดคือใหพิจารณาโดย ใหตามอัตราเงินเดือน 40% พิจารราจากผลงาน 50% และ ผูวา
พิจารณาอกี 10% สวนการพิจารณาจัดสรรของ สนง.สสจ. อบ.นัน้จะแบงการพิจารณาออกเปน 50% 
พิจารณาตามเงินเดือน และอีก 50% พจิารณาจากผลงานของป 2547 แบบถั่วเฉลี่ย (ผูบริหารของ 
สสจ. จะเปนยอดเงินตางหาก) ทั้งนี้ ผูที่มาชวยราชการจะไดรับการพิจารณาดวย สวนผูที่ไปชวย
ราชการที่อ่ืนจะไมไดรับการพิจารณา 
12. อ่ืนๆ 
 จะใหมกีารจัดการอบรมเรื่องศูนยเด็กเลก็นาอยูแกเจาหนาที่อีก  

กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายใหมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายทุี ่ รพ. ทกุแหงตั้งแตวันที ่ 28 
พค. 2548  

งบ CEO ที่ไดมาจะมงีบเพิ่มมากขึ้น ขอใหทุกหนวยเรงดาํเนนิการตามแผน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2548 วันที่ 29 เมย. 2548 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.4090 ลงวนัที ่
18 พฤษภาคม 2548 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที่ 4 / 2548 เมื่อวันที่ วนัที่ 29 เมษายน 2548 และ 
Upload ไวที่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th  
มติที่ประชุม  รับรอง 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2548 
 ไมมี 
มติที่ประชุม ไมมี 
 
 
 



 9

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
4.1 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
1. การรับนักศกึษาใหม 
 ตามทีว่ิทยาลยัพยาบาลไดเปดรับนักศึกษาใหมประจาํปการศึกษา 2548 โดยรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จํานวน 104 คน นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง 2 ป 
จํานวน 101 คน และหลักสูตรตอเนื่องภาคพิเศษ (เรียนวนัศุกร-อาทติย) ซึง่อยูในระหวางเรียกผูที่ได
คะแนนสาํรองมารายตวั ในการศึกษาหลกัสูตรตอเนื่องภาคพิเศษจะมีการฝกปฏิบัติในปที่ 2-3 อาจฝก
ติดตอกันจันทร-ศุกร และในวันที ่ 31 พค. 2548 ถึงวนัที ่ 3 มยิ. 2548 จะมีการเขาคายปฐมนิเทศที่
วิทยาลัยพยาบาลฯ จงึขอใหผูบังคับบัญชาอํานวยความสะดวกดวย 
2. การอบรมฟนฟวูิชาการ 
 ในวนัที ่ 8-10 สค. 2548 ทางวทิยาลัยจะจัดการอบรมฟนฟูวิชาการเรื่อง กึง่ศตวรรษแหงการ
จัดการความรูสูสังคมไทย : รวมพลังและสรรคสราง ที่โรงแรมเนวาดาแกรนด จงัหวัดอุบลราชธาน ี
คาลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท สามารถเบิกได (กาํลังดําเนนิการขอหนวย CNEU จากสภาการ
พยาบาล) จึงขอเชิญชวนหนวยงานตางๆและศิษยเกาเขารวมจัดการประชุมและรวมประชุมตามวัน
และเวลาดังกลาวดวย นอกจากนี้ในวันที่ 9 สค. 2548 เวลา 18.00-22.00น. จะมีงานวันคนืสูเหยา 
และวันที่ 10 สค. 2548 เวลา 07.00-10.00 น. เปนวันสถาปนาวทิยาลัยครบรอบ 50 ป และทอดผาปา
เพื่อการศึกษา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
นําเสนอความคืบหนาของระบบสงตอผูปวยจิตเวช ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมดวยกนัคือ 
 กลุมที่ 1. ผูปวยโรคจิต และกลุมที่ไมใช (โรคทางประสาท หูแวว ฯ) ในการสงตอจะตองมีใบสง
ตอทุกราย 
 กลุมที่ 2. ผูปวยทีเ่คยไดรับการรักษาจาก รพ.พระศรีฯ และจะกลับมารับยาเกาไมตองมีใบสง
ตัวก็สามารถมารับยาได แตหากเปนผูปวยที ่ รพ.สงตัวเพื่อไปรับการรักษาตอที่ รพช. (จะพิจารณาให
ไปรับยาที่ รพช.มี) จะกลับมารับยาที่ รพ.พระศรีฯ จะตองมีใบสงตวั 
 สวนผูปวยใหมจะตองมีใบสงตอทุกราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี
1. การประชุมวิชาการ 

กรมการแพทยกําหนดจัดการประชุมวิชาการโครงการอโรคยาดวยเทคโนโลยทีางการแพทยที่
เหมาะสม คร้ังที่ 3 ในวนัที ่17 มิย. 2548 ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด หวัขอบรรยาย/อภิปราย มีดังนี ้

- การใช evidence-based practice ในแนวทางเวชปฏิบัติ โดย นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย 
- แนวทางการวินิจฉัย การปองกัน และการรักษาโรคไตจากเบาหวาน โดยศ.นพ.วสนัต สุเมธ

กุล 
- แนวทางเวชปฏิบัติการคัดกรองและการดูแลรักษาจอประสาทตาผดิปกติจากเบาหวาน โดย 

นพ.ชัยรัตน โภคาวัฒนา 
- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลมะเร็งตับและทางเดินน้าํดี โดย นพ.ธีรวฒุิ คูหะเปรมะ 
- แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษามะเร็งเตานม โดย นพ.อาคม ชัยวรีะวัฒนะ 

       โดยมีเปาหมายผูเขาประชุมคือ แพทยและบุคลากรทางการแพทยของสถานบรกิารสขุภาพทัว่
ประเทศ ศูนยมะเร็งอุบลราชธานีจงึขอประชาสัมพนัธ ผูสนใจสมคัรเขาประชุมไดภายในวนัที ่ 10 
มิถุนายน 2548 ที่สํานักพฒันาวิชาการแพทย กรมการแพทย โทรสาร 02-9659844 หรือ ฝายแผนงาน
และประเมินผล ศูนยมะเร็งอบุลราชธานี โทรสาร 045-285618 
2. ชมรมผูดูแลผูปวยแบบประคับประคองและฮอสปสแหงประเทศไทย 

ไดมีการประชมุ ณ ศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2548 เพื่อกอต้ัง 
ชมรมผูดูแลผูปวยแบบประคับประคองและฮอสปสแหงประเทศไทย ข้ึน โดยมีนายแพทยธนเดช สินธุ
เสก เปน นายกชมรมคนแรก นายแพทยชูเสกข ศรไพศาล เปนเลขานุการชมรม เพื่อรวมกนัพฒันาการ
ดูแลผูปวยแบบประคับประคอง และผูปวยระยะสุดทายใหเหมาะสมกบัสังคม วัฒนธรรมไทย แบงการ
ดําเนนิการเปน 3 ฝาย ไดแก ฝายรวบรวมองคความรู ฝายวิจัย และฝายเผยแพร และไดเชิญ
ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธาน ี เปนที่ปรึกษาชมรมดวยคนหนึ่งผูสนใจสามารถสมัครเปนสมาชิก
ชมรมเพื่อติดตามขาว ความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ ไมตองเสียคาใชจายใดๆ และสามารถดาวน
โหลดแบบใบสมัครไดจากเว็บไซตของศูนยมะเร็งอุบลราชธานwีww.uboncancer.com 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  ระบบขอมูล e-Healthy Thailand 
ผลการดาํเนนิงาน โครงการ Healthy Thailand ตุลาคม 47 - มีนาคม 48 

การประเมินหมูบาน Healthy การประเมินตําบล Healthy 
อําเภอ 

ทั้งหมด 
ผาน
เกณฑ 

% ทั้งหมด 
มบ. ผาน
เกณฑ 

% 
ต. ผาน
เกณฑ 

% 
ตําบล 

Healthy 
อําเภอ  
Healthy 

เมือง 149 70 46.98 12 6 50.0 1 8.33 ไมผาน ไมผาน 
ดอนมดแดง 47 35 74.47 4 2 50.0 2 50.0 ผาน ผาน 
มวงสามสิบ 158 141 89.24 14 13 92.86 1 7.14 ไมผาน ไมผาน 
เขื่องใน 181 131 72.38 18 11 61.11 8 44.44 ไมผาน ไมผาน 
ก.เหลาเสือโกก 53 44 83.02 4 3 75.0 3 75.0 ผาน ผาน 
รวมโซน 1 588 421 71.60 52 15 28.85 15 28.85   

ตระการพืชผล 234 189 80.77 23 17 73.91 0 0 ไมผาน ไมผาน 
เขมราฐ 120 49 40.83 9 2 22.22 0 0 ไมผาน ไมผาน 
ก.นาตาล 62 61 98.39 4 3 75.00 0 0 ไมผาน ไมผาน 
โพธิ์ไทร 70 30 42.86 6 0 0 0 0 ไมผาน ไมผาน 
กุดขาวปุน 73 63 86.30 5 4 80.0 0 0 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 2 559 392 70.13 47 26 55.32 0 0   

พิบูลมังสาหาร 177 74 41.81 14 1 7.14 0 0 ไมผาน ไมผาน 
สิรินธร 75 33 44.0 6 2 33.33 2 33.33 ไมผาน ไมผาน 
ตาลสุม 59 48 81.36 6 5 83.33 4 66.67 ผาน ผาน 
โขงเจียม 49 45 91.84 5 5 100 3 60.0 ผาน ไมผาน 
ศรีเมืองใหม 120 83 69.17 11 7 63.64 7 63.64 ผาน ผาน 
รวมโซน 3 480 283 58.96 42 20 47.64 16 38.10   

วารินชําราบ 187 122 65.24 16 8 50.0 0 0 ไมผาน ไมผาน 
สําโรง 108 102 94.44 9 9 100 9 100 ผาน ผาน 
ก.นาเยีย 35 34 97.14 3 3 100 2 66.67 ผาน ผาน 
ก.สวางวีรวงศ 54 38 70.37 4 2 50.0 2 50.0 ผาน ผาน 
รวมโซน 4 384 296 77.08 32 13 40.63 13 40.63   

ก.น้ําขุน 52 52 100 4 4 100 2 50.0 ผาน ผาน 
ทุงศรีอุดม 52 47 90.38 5 5 100 5 100 ผาน ผาน 
บุณฑริก 113 98 86.73 8 6 75.00 2 25.00 ไมผาน ไมผาน 
น้ํายืน 94 67 71.28 7 5 71.43 5 71.43 ผาน ผาน 
นาจะหลวย 71 24 33.80 6 2 33.33 2 33.33 ไมผาน ไมผาน 
เดชอุดม 234 135 57.69 16 1 6.25 1 6.25 ไมผาน ไมผาน 
รวมโซน 5 616 423 68.67 46 27 58.70 17 36.76   

รวมท้ังจังหวัด 2,627 1,815 69.09 219 130 59.36 61 27.85   
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ผลรวมตวัชี้วดัระดับอําเภอ 
ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา แปลผล 

1 ตลาดสดประเภทที่ 1 ผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ
ข้ันพื้นฐาน => 1 แหง 29 24 83 ผาน 

2 สถานที่ผลิตอาหาร 54 ประเภท ผานเกณฑ GMP 100% 187 186 99 ไมผาน 

3 คนพิการไดรับบริการดานสวสัดิการสังคมสําหรับ
คนพิการในดานตางๆ => 80% 8,972 7,988 89 ผาน 

4 รานจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีระบบปรับ
อากาศจัดเปนเขตปลอดบุหร่ีถูกตองตามกฎหมาย => 80% 237 237 100 ผาน 

 
ผลรวมตวัชี้วดัระดับตําบล 

ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา แปลผล 

1.1 หญิงตั้งครรภ ไดรับการตรวจครรภกอนคลอดตาม
เกณฑ => 90% 9,354 9,116 97 ผาน 

1.2 หญิงตั้งครรภ ไดรับการตรวจครรภหลังคลอดตาม
เกณฑ => 90% 8,331 8,042 97 ผาน 

2 ศูนยเด็กเลก็ไดมาตรฐานอยางนอย 1 แหง/ตําบล =>1 แหง 438 331 76 ผาน 

3 โรงเรียนทุกสงักัดผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 100% 933 706 76 ไมผาน 

 
ผลรวมตวัชี้วดัระดับหมูบาน 

ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา แปลผล 

1 ประชาชนอาย ุ6 ปข้ึนไป ออกกําลงักายอยาง
นอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท => 60% 1,481,041 1,203,575 81 ผาน 

2 อาหารปลอดภัยจากสารปนเปอน 6 ชนดิในทุก
หมูบาน/ตําบล => 95% 5,461 5,077 93 ไมผาน 

3 รานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารได
มาตรฐานทองถิ่น 100% 3,560 3,145 88 ไมผาน 

4 ของวัยรุนเปนสมาชิกชมรม To Be Number 
One และมีกิจกรรมอยางตอเนื่อง >50% 399,361 320,388 80 ผาน 
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ขอ ตัวชี้วัด เกณฑ เปาหมาย ผลงาน อัตรา แปลผล 

5 ผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและมี
กิจกรรมทกุเดือน >50% 158,951 124,388 78 ผาน 

6 ไขเลือดออก ไมเกิน 50 ตอแสนประชากร <= 50 1,631,431 3,065 188 ไมผาน 
7 สตรีอายุมากกวา 35 ป มีความรูเพื่อการสราง

พฤติกรรมเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเอง 
> 80% 326,556 282,856 87 ผาน 

8.1 ประชากรอาย ุ40 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง
ความดันโลหติตามมาตรฐาน 

=> 60% 486,379 372,064 76 ผาน 

8.2 ประชากรอาย ุ40 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง
เบาหวานตามมาตรฐาน 

=> 60% 786,379 368,932 76 ผาน 

9 รานคา ไมจําหนายเครื่องดืม่แอลกอฮอลและ
บุหร่ีแกเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 

100% 7,347 7,161 97 ไมผาน 

 
ความกาวหนาการรายงานขอมูล e-Inspection 

หองงานที ่ ฝาย/งานที่
เกี่ยวของ กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. โครงการออกกําลงักาย - ฝายอนามยั     
2. โครงการอาหารปลอดภัย - ฝายอนามยั 

- ฝายคุมครองฯ     

3. โครงการลดโรคติดตอและไมติดตอ - งานโรคไมติดตอ 
- งานการแพทย 
- งานโรคเอดส 
- งานโรคติดตอ 

    

4. โครงการดานอารมณและสุขภาพจิต - งานการแพทย 
- งานโรคไมติดตอ     

5. โครงการอนามยัและสิ่งแวดลอม - ฝายอนามยั 
- งานสุขภาพจิต 
   และยาเสพติด 

    

6. โครงการลดปญหาสุขภาพที่เกิดจาก
อบายมุข 

- งานสุขภาพจิต 
   และยาเสพติด 
- งานโรคไมติดตอ 
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หองงานที ่ ฝาย/งานที่

เกี่ยวของ กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

7. โครงการพฒันาการแพทยแผนไทย
และสมุนไพร 

- งานแพทยแผนไทย 
- ฝายคุมครองฯ 

    

8. โครงการสรางหลักประกนัสุขภาพ
ถวนหนา 

- ฝายประกันฯ 
- งานการแพทย 
- ฝายสนับสนนุฯ 

    

9. ยุทธศาสตรดานอํานวยการตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

- งานบริหาร 
- ฝายคุมครองฯ 

    

 
หมายเหต ุ

= สงครบ   = สงไมครบ  = ไมสง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหทุกหนวยมีการตรวจสอบขอมูลรายงานซ้าํกอนสงทุกครั้ง 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลบุณฑริก 

ตามที่โรงพยาบาลไดมีการดาํเนนิการโครงการวิจยั  เร่ือง  ประสิทธิผลของขมิ้นชนับวกกับยา   
Omeprazole   เปรียบเทียบกับสูตรยามาตรฐาน    (Triple Therapy)   ในการรักษาโรคแผลเปปติก  
และการกําจัดเชื้อ Helicobactor pylori ขณะนี้มีกลุมตัวอยางที่ผานการตรวจและสามารถเขารวม
โครงการได จาํนวน 4 คน ดังนัน้จึงขอความรวมมือจากทุกหนวยงานในอําเภอใกลเคียงสงผูปวยหรือ
ประชาสัมพันธใหผูที่สนใจเขารวมโครงการเพิ่มดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหารทัว่ไป 
1. การพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ ระดับจังหวัด 

1.1 ตามหนังสือ ที่ สธ 0423.5/ว 132 ลงวันที่ 8 เมษายน 2548 กระทรวงสาธารณสขุไดอนุมัติ
ในหลักการใหความเห็นชอบเบิกจายเงนิบาํรุงเปนคาตอบแทนใหแกเจาหนาที ่ ที่ไดรับคําสั่งให
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ปฏิบัติงานดานอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต ต้ังแตวันที ่ 9-18 เมษายน 2548 เพิ่มข้ึน จาก
หลักเกณฑที่กาํหนดไมเกนิ 4 เทาเปนกรณีพิเศษ 

1.2 ดังนั้น เปนการจายเงนิคาตอบแทนนอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 7 จึงใหคณะกรรมการ
ตามขอ 9 ขอประกาศตามขอ 8(3) ของขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ. 2544 โดยขอใหพิจารณา
ออกประกาศเปนการเพิ่มคาตอบแทน ในประเด็นวา 

1) คําจํากัดความเจาหนาทีป่ฏิบัติงานดานอุบัติเหต ุ
2) ควรเพิ่มคาตอบแทนใหแกเจาหนาทีเ่ปนจํานวนกี่เทา 

2. เครื่องราชอสิริยาภรณ 
ขอใหสํานกังานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล ดังตอไปนี ้ ไดมาตดิตอเพื่อขอรับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ ทีง่านการเจาหนาที่ ฝายบริหาร สสจ.อบ. ภายในวนัที ่15 มิถุนายน 2548 
1. สสอ.ตาลสมุ   2. สสอ.เขมราฐ. 
3. สสอ.นาจะหลวย  4. สสอ.เดชอดุม 
5. สสอ.พิบูลมังสาหาร  6. สสอ.โพธิ์ไทร 
7. สสก.น้าํขุน   8. สสก.เหลาเสือโกก 
9. สสก.นาตาล    10. รพ.บุณฑริก 
11. รพ.ดอนมดแดง  12. รพ.โขงเจยีม 
13. รพ.ศรีเมืองใหม  14. รพ.เขมราฐ 
15. รพ.สําโรง   16. รพ.นาจะหลวย  
17. รพ.มวงสามสิบ  18. รพ.โพธิ์ไทร 
19. รพ.ตระการพืชผล  20. รพ.พิบูลมงัสาหาร  
21. รพร.เดชอดุม  22. รพ.ตาลสมุ 

3. ศูนยเฝาระวังสถานการณดานการเงนิ(ฝายบริหารฯ) 
3.1 การสงรายงาน 0110 รง. 5 

3.1.1 ดานการเงินแมขาย สงไมครบ 7 เดือน (ถึงเดือนเมษายน) จํานวน 6 เครือขาย 
คือ รพ.ดอนมดแดง รพ.เขมราฐ รพ.โพธิ์ไทร รพ.โขงเจยีม รพ.สิรินธร และ รพ.ทุงศรีอุดม ดานการเงิน
ลูกขาย ยังไมสงขอมูล จํานวน 6 เครือขาย คือ ดอนมดแดง ตระการพืชผล เขมราฐ กุดขาวปุน พิบูลมัง
สาหาร วารินชาํราบ มีเครือขายที่สงครบ 7 เดือน 3 เครือขาย คือ เมือง มวงสามสิบ สําโรง 

3.2.2 ดานกิจกรรม แมขาย สงไมครบ 7 เดือน จํานวน 10 เครือขาย คือ สปส. เขื่อง
ใน ดอนมดแดง ตระการ กุดขาวปุน โพธิ์ไทร โขงเจยีม ศรีเมืองใหม สําโรง น้ํายืน ดานกจิกรรม ลูกขาย 
สงไมครบ 7 เดือน จํานวน 10 เครือขาย คือ เขมราฐ กดุขาวปุน โพธิไ์ทร พิบูล สิรินธร โขงเจียม วารนิ 
เดชอุดม บุณฑริก น้ํายืน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายบรหิารทัว่ไป 
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3.2 สถานการณดานการเงนิ  
เนื่องจากขอมลูไมครบ 7 เดือน หลายเครือขาย จึงขอสรุปขอมูล เดือน มนีาคม ดังนี ้

เครือขายที่มีคา Quick Ratio ตํ่ากวาเกณฑ (1) จํานวน 6 เครือขาย Current Ratio ตํ่ากวา 1 มี 6 
เครือขาย ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดทีฝ่ายบริหารทัว่ไป 
4. ผูขอรับและยกเลิกเงินเพิม่พิเศษ 

4.1 มีผูขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ จํานวน 17 ราย 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน ระยะเวลา 

1. นส.อมรรัตน ทพากรณ  นายแพทย 6 รพ.สรรพสิทธปิระสงค 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
2 นายชวพล ยุวดี นายแพทย 4 รพ.วารินชาํราบ 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
3 นายสงัวร ชัยมงคล  นายแพทย 4 รพ.วารินชาํราบ 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
4 นส.ปรมาภรณ สิงหสังถ้าํ นายแพทย 5 รพ.สรรพสิทธปิระสงค  1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
5 นายมีชัย แซล้ิม  นายแพทย 5 รพ.สรรพสิทธปิระสงค  1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
6 นางสาวสิริวรรณ รุงโรจน  นายแพทย 5 รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
7 นส.จงรักษ อูรังสิมาวงศ  นายแพทย 4 รพ.นาจะหลวย 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
8 นางสาวน้าํทพิย ดิษฐภู  นายแพทย 4 รพ.เขมราฐ 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
9 นส.ทิพวัลย แกวมงุคุณ  นายแพทย 4 รพ.เขมราฐ 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
10 นางนุชกานดา ศรีวงศ  ่ี เภสัชกร 6 รพ.เขมราฐ 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
11 นางเบญจพร โคตะสิน  เภสัชกร 5 กลุมงานคุมครอง

ผูบริโภค สนง.สสจ.  
1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  

12 นส.วิไลพร วสุธาพทิักษ  นายแพทย 4 รพ.โขงเจียม 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
13 นางปะการัง ศรีสุวรรณ  เภสัชกร 7 รพ.ดอนมดแดง 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
14 นายกมล ดําริห  นายแพทย 5 รพร.เดชอุดม 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
15 นายณัฐวุฒ ิมณีขัติย  นายแพทย 4 รพ.กุดขาวปุน  1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
16 นายยงยุทธ ธิติเชษฐตระกูล  นายแพทย 4 รพ.มวงสามสบิ 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  
17 นส.รุงรัตน โฆษะวิบูลยผล  นายแพทย 5 รพ.สรรพสิทธปิระสงค 1 มิย. 48 ถึงวนัที ่30 กย. 48  

 
4..2 มีผูขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษฯ จาํนวน 6 ราย 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หนวยงาน ระยะเวลา 
1. นายอัครพงศ แสนเรือง  นายแพทย 4  รพ.เขมราฐ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
2 นส.พชรศิริ ธีรนาคนาท  ทันตแพทย 4  วสส.สิรินธร 1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป 
3 นายเกรียงไกร วรรธนะเลาหะ ทันตแพทย 4  วสส.สิรินธร  1 มิถุนายน 2548 เปนตนไป 
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4 นส.ลัดดา เตชะรุงไพศาล  ทันตแพทย 6  รพ.มวงสามสบิ 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 
5 นางสาวรินดา ฉิมงาม  ทันตแพทย 6  รพ.มวงสามสบิ 1 เมษายน 2548 เปนตนไป 
6 นางสาวอรจิรา แสนทวีสุข  ทันตแพทย 4 รพ.ทุงศรีอุดม 1 พฤษภาคม 2548 เปนตนไป 

 
5. การพิจารณาคุณสมบัติและผลการประเมินความเหมาะสมผูที่ขอรับและขอยกเลิกเงนิเพิม่พิเศษ  
ที่คณะกรรมการบริหารหนวยบริการเสนอ 

1. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลเขมราฐ 
2. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลวารนิชาํราบ 
3. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
4. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
5. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลนาจะหลวย 
6. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลโขงเจยีม 
7. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของสาํนกังานสาธารณสุขจังหวัดอบุลฯ 
8. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลดอนมดแดง 
9. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
10. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพเิศษฯ ของโรงพยาบาลกุดขาวปุน 
11. พิจารณาจากแบบคําขอรับเงินเพิ่มพเิศษฯ ของโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
12. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษฯ ของโรงพยาบาลเขมราฐ 
13. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษฯ ของ วสส.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
14. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษฯ ของโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
15. พิจารณาจากหนงัสือขอยกเลิกเงินเพิม่พิเศษฯ ของโรงพยาบาลมวงสามสิบ 

6. การเรงรัดติดตาม การใชจายเงินงบประมาณประจาํปงบประมาณ 2548 
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ และแนวทางการเรงรัดติดตาม การใชจายเงนิงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ 2548 ใหถือเสมือนวาเดือน สิงหาคม 2548 เปนเดือนสุดทายปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 แทนเดอืนกันยายน 2548 ดังนั้น จึงขอใหทกุหนวยงานที่ไดรับงบประมาณ กําชับเจาหนาที่ให
ดําเนนิการปฏบัิติงานใหเปนไปตามแผนงานทีก่ําหนดไว และใชจายงบประมาณ (เบิกจาย กอหนี ้
ผูกพัน การยืมเงิน)ใหวางเบกิ/ยืมเงนิใหเสร็จเรียบรอยภายใน 15 สิงหาคม 2548สวนงบลงทนุ ประเภท
รายการคาครภัุณฑที่ดินและสิ่งกอสราง (งบลงทุน – UC) ป 2548 ใหดําเนินการกอหนี้ผูกพนัใหแลว
เสร็จภายใน 31 สิงหาคม 2548 และแจงผลการดําเนินการใหฝายบรหิารทัว่ไป สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานทีราบตอไป 
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7. เร่ือง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลกัสูตรตางๆของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปการศึกษา 2548 

1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 ทุน 1 ตําบล จาํนวน 64 ทนุ  
2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทนุบตุร อสม. จาํนวน 4 คน ไดแก 

1. นางสาวสุริวรรณ โลทงั 
2. นางสาวอัจฉราภรณ จําศร 
3. นางสาวศิรินญา แสงตะวนั 
4. นางสาวละมัย ใจทอง 

โดยรายงานตัวเขารับศึกษาในวนัที ่31 พฤษภาคม 2548 (วันนี้) วพบ.สรรพสิทธิประสงค 
3) หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ป  

- บุคคลทั่วไป 4 คน 
1. นายอุดมศกัดิ์ คําสิงห 
2.นางสาวขวญัเนตร สุขประดิษฐ 
3. นายอรรถวทิย วงคมณี 
4. นายระพิณฤทธิ ์บรรทุปา 
สํารองอันดับ  1. นางสาวประภัสสร ทินโนรส 

2.นายเฉลิมศักดิ์ เสวะนาม 
3. นางสาวสุจติรา บุญชาล ี
4. นางสาววิภารัตน วงศคําเหลา 

- ทนุบุตร อสม. 1 คน 
1.นายเสริมสันต แสวงบุญ  
สํารองอันดับ 1. นางสาวสพุตัรา บุญสง 2.นางสาวอรทัย บัวใหญ  

ใหผูผานการคดัเลือกและมีสิทธิ์เขารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ ไดไปรายงานตวัเขาศึกษา ณ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดชลบุรี ในวนัที่ 6 มิถุนายน 2548 ระหวางเวลา 08.00 – 12.00 
น. โดยขอรับเอกสารคําแนะนําสาํหรับผูเขารับการศึกษา ไดที่ฝายบรหิาร สสจ.อุบลราชธาน ี

4) หลักสูตรประกาศนยีบัตร 2 ป  
1. สาธารณสุขชุมชน 
2. เทคนิคเภสัชกรรม 
3. ทันตสาธารณสุข 
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ใหผูผานการคดัเลือกและมีสิทธิ์เขารับการศึกษาไดไปรายงานตัวเขาศึกษา ณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสริินธร จังหวัดอุบลราชธานี ในวนัที่ 2 มิถนุายน 2548 ต้ังแต เวลา 08.00 น. เปนตนไป 
พรอมทัง้ชําระคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ รายละเอยีดไดแจงใหเจาตัวทราบแลว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

การพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ ระดับจังหวัดในชวงเทศกาลสงกรานต 
ต้ังแตวันที่ 9-18 เมษายน 2548 ขอใหระงบัการพิจารณา 

การพิจารณาเงินโบนัสในสวนขอจุดทศนยิม ขอใหพิจารณาภายในอําเภอกอนแลวนํามา
พิจารณาที่เหลือตอในระดับโซน 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. การอบรมทมีเฝาระวงัสอบสวนโรคเคลือ่นที่เร็ว (SRRT) 

สคร.ที่ 7 จัดอบรมทีมเฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีแบง
การอบรมเปน 2 รุน ณ โรงแรมมุกธารา จังหวัดมกุดาหารดังนี ้

รุนที่ 1 วันที ่20 – 22 มิถุนายน 2548 
รุนที่ 2 วันที ่4 – 6 กรกฎาคม 2548 

โดยเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ณ สถานทีจ่ัดอบรม สําหรับ รายชื่อผูเขารับการ
อบรม จะมหีนงัสือแจงทุกหนวยงานตอไป 
2. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจาํเดือนพฤษภาคม ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายควบคุมโรค 
3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนพฤษภาคม 2548  
ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุมโรค 
4. รายงานการสงรายงานเรงดวน/รายงาน 506 ศูนยระบาดวิทยาอาํเภอ รายสัปดาห ป 2548 ดู
รายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. สรุปการดําเนินงานปรับเปลี่ยนงบลงทนุ UC 2548     

1.1 การปรับเปลี่ยนตางเครอืขาย  
จังหวัดอุบลราชธาน ี ขอชะลอการดําเนินงานกอสรางบานพักขาราชการจํานวน 6 หลัง เปน

เงิน 2,604,000 บาท เพื่อนําเงินไปสมทบ 
     1) การกอสรางอาคารสถานีอนามัยทดแทน 5 แหง รวมวงเงนิ 1,550,500 บาท  
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     2) การกอสรางบานพกัขาราชการระดับ 3-4 จํานวน 6 หลัง รวมวงเงิน 831,121 บาท  
     3) ตอเติมชั้นลางสถานอีนามยั 1 แหง วงเงิน 222,379 บาท 
จากการปรับเกลี่ยภายในเครือขาย จะมกีารโอนเงนิคืน ให กลุมคลังและพัสดุ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดําเนินการโอนเงนิสนับสนุนเพิ่มเติมใหกับเครือขายตางๆ รวมเปนเงิน 
1,932,400 บาท 
สรุปรายละเอยีดการโอนเงนิคืนและขอรับการจัดสรรเงนิเพิม่เติมแกเครือขายตางๆ ในจังหวัด
อุบลราชธานี จากงบลงทุน UC ป 2548 

เครือขาย 
ชะลอ 
การ

ดําเนินงาน 

จํานวนเงิน 
ที่ขอรับการ
สนับสนุน 

สรุปจาํนวน
เงิน 

ที่โอนคืน กสธ. 

สรุป งปม.ทีข่อรับการสนบัสนุน
เพิ่มเติมจากระทรวง 

จากการโอนเงินคืนของ จ.อุบลฯ 
1. รพ.กุดขาวปุน 434,000 0 434,000 0 
2. รพ.น้ํายืน 434,000 94,621 339,379 0 
3. รพ.เขื่องใน 434,000 222,379 211,621 0 
4. รพ.เขมราฐ 434,000 177,300 256,700 0 
5. รพ.ทุงศรีอุดม 434,000 0 434,000 0 
6. รพ.ศรีเมืองใหม 434,000 177,300 256,700 0 
7. รพร.เดชอุดม  310,100  310,100 
8. รพ.วารนิชําราบ  310,100  310,100 
9. รพ.นาจะหลวย  310,100  310,100 
10. รพ.ตระการพืชผล  310,100  310,100 
11. รพ.บุณฑริก  310,100  310,100 
12. รพ.ตาลสมุ  177,300  177,300 
13. รพ.พิบูลมงัสาหาร  177,300  177,300 
14. รพ.สิรินธร  27,300  27,300 

รวม 2,604,000 2,604,000 1,932,400 1,932,400 
 

เครือขายที่ตองคืนเงิน ใหรอการประสานงานจากฝายยุทธศาสตร เนื่องจากตองรอการ
พิจารณาอนุมติัเปลี่ยนแปลงจากระดับกระทรวงใหเรียบรอยกอน 

1.2 การปรับเปลี่ยนภายในเครือขาย 
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การปรับเปลี่ยนงบลงทนุ UC 2548 มีเครือขายที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการและราคา ภายใน
เครือขายจํานวน 8 เครือขาย สวนเครอืขายสิรินธร จังหวัดดําเนนิการเสนอในการปรับเปลี่ยนนอก
เครือขาย 

1.3 จังหวัดใหเงินสมทบการกอสรางบานพักเพิ่มเติม 
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโดยการชะลอการกอสรางบานพัก 6 หลัง ตามมติที่ประชุม ทําใหเงิน

เหลือ จํานวน 426,997 บาท สนับสนุน เพิ่มเติมการกอสรางบานพกั ใหเครือขาย รพ.สิรินธร 27,300 
บาท เครือขาย รพ.ศรีเมืองใหม (สอ.ตะบาย) 177,300 บาท และตอเติมชั้นลาง สอ.กุดตากลา อ.เขื่อง
ใน 222,379 บาท ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดที่ฝายยุทธศาสตรฯ 
2. แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนยทุธศาสตรจังหวัดบูรณาการ 

แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548 – 2551 และแผนยุทธศาสตรจังหวัดบูรณาการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กําหนดให
คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบรหิารราชการแผนดนิ แผนนิติบัญญัติเพื่อใชในการบรหิารราชการ
แผนดินตลอดระยะเวลา 4 ป รวมทัง้สวนราชการตองจัดทาํแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
ระยะ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนติิบัญญัติ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดนิของคณะรัฐมนตรีมีทิศทางสามารถคาดการณได และเปนระบบซึง่นายกรัฐมนตรีโดย
คณะรัฐมนตร  ีไดเห็นชอบใหกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การจัดทําแผนการบริหา
ราชการแผนดนิ พ.ศ.2547 โดยมผีลบังคับใชต้ังแต วันที ่ 31 ธันวาคม 2547 
แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 ประกอบดวย 

1) ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน  
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
3) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและแขงขันได 
4) ยุทธศาสตรการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5) ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
6) ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
7) ยุทธศาสตรการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8) ยุทธศาสตรการรักษาความมัน่คงของรฐั 
9) ยุทธศาสตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
ในการนี้จังหวดัอุบลราชธาน ี ไดมีการประชุมเพื่อจัดทาํยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการ

แผนดิน โดยสรุปเปน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี มีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชพี มีสุขภาพอนามัยที่ดี มี

ความรูและอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี 
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2) เปนเมืองนาอยู ปลอดภัย สภาพแวดลอมดีประชาสังคมเขมแข็ง 
3) เปนแหลงผลิตสินคาดานการเกษตรทีม่ีศักยภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ มีการแปรรูปเพิ่ม

มูลคา ขาวหอมมะลิมีมูลคาเพิ่มสูงขึน้ เกษตรกรมีความสามารถจัดการการผลิตและมีรายไดเพิม่  
4) เปนประตูการคา เปนจดุเชื่อมตอการคมนาคมทางอากาศ ทางถนน การทองเทีย่ว กับ

ประเทศเพื่อนบานและเปนพันธมิตรที่ดีตอกัน ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
ไดที่ฝายยทุธศาสตรฯ 
3. งานวิจัย 

ตามที่สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี จัดทาํโครงการวิจัย การประเมนิการไดรับ
บริการสรางเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชนหลัก (10กิจกรรม) ของประชาชนจงัหวัดอุบลราชธาน ี
โดยทุกเครือขายเปนผูรวมในการวิจัยดังกลาว ซึ่งเดิมกําหนดใหทุกเครือขายตองดําเนินงานบันทกึ
ขอมูลใหแลวเสร็จเพื่อสรุปเปนภาพรวมจงัหวัดในเดือน เมษายน 2548  

ขณะนี้มีเครือขายที่สงขอมลูดังกลาวใหจงัหวัดเพียง 2 อําเภอ คือ เมือง และเหลาเสือโกก 
เทานั้น ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข จึงขอความรวมมือจากผูบริหารทุกทานใหความสนใจและติดตาม
การดําเนินงานดังกลาวดวย ทั้งนี ้ จังหวดัขอเชิญผูรับผิดชอบการดําเนนิงานดงักลาว เขารวมประชุม
เพื่อทาํการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย ในวนัที ่ 10 มิถนุายน 2548 เวลา 9.00 น.เปนตนไป ณ 
หองฝกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนย IT  
4. มาตรการประหยัดพลงังาน 

ดวยในป 2548 สํานักงานจังหวัด ไดมีการประสานการดําเนินงานเรื่องมาตรการประหยัด
พลังงาน โดยใหทุกหนวยดาํเนนิงานตามมาตรการประหยัดพลงังาน ใหสามารถลดการใชพลังงานลง
อยางนอย รอยละ 10 อยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดใหสงรายงานทกุเดือน ซึง่แยกเปน 

1) แบบรายงานการใชไฟฟาและประปา  
2) แบบรายงานการใชพลังงาน (ไฟฟา-เชื้อเพลิง) 
ขอความรวมมอืจากทุกหนวย ใหดําเนนิการลดการใชพลังงานและรายงานขอมูลดังกลาว โดย

เครงครัดดวย โดยเริ่มการรายงานเดือน พฤษภาคม 2548 เปนตนไป ทัง้นี ้ ฝายยทุธศาสตรจะได
ประสานรายละเอียดแบบฟอรมการรายงานไปยงัหนวยงานของทานตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายอนามยั 
1. ผลการดําเนินงานศูนยเดก็เล็กนาอยู 

จังหวัดไดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานและการติดตามความกาวหนา โครงการ
ศูนยเด็กเลก็นาอยู ไดกําหนดการดําเนนิโครงการระยะที่ 1 รายละเอียดทราบแลวนัน้ ผลการ
ดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติงาน 

1.1 การนาํเสนอศูนยเดก็เลก็ตนแบบระดับโซน โซนที่สง PPT ศูนยเดก็เล็กตนแบบ 
โซนที่ 1 อําเภอมวงสามสิบ 
โซนที่ 2 อําเภอเขมราฐ  
โซนที่ 5 อําเภอน้ํายนื 

โซนที่ยังไมสง หรือคาดวาไมมีศูนยเดก็เล็กตนแบบไดแก โซน 3 และโซน 4  
จึงขอใหเรงดาํเนินการปรับขอมูล ใหเปนปจจุบันดวย 

เปาหมาย 
ศูนยเด็กเลก็ทกุแหงผานเกณฑมาตรฐาน 9 ขอ 
ศูนยเด็กเลก็ระดับดี อยางนอย 1 แหง / ตําบล 
ศูนยเด็กเลก็ระดับดีมาก อยางนอย 1 แหง / อําเภอ 

1.2 ขอใหทุกอําเภอสงขอมลูศูนยเด็กเลก็ ที่ไดสงให (ในที่ประชมุวนัที่ 19-20 พฤษภาคม 
2548) สถานการณปจจุบัน อําเภอที่สงขอมูลใหจังหวัดแลวคือ มวงสามสิบ และกิ่งอําเภอเหลาเสอืโกก 
สวนอําเภอที่เหลืออยูในระหวางดาํเนินการ 

หมายเหต ุกิ่งอําเภอเหลาเสอืโกก ใหรายงานใหมเนื่องจากรายงานผิดแบบ 
3. งานพอ.สว. 

• หนวยแพทยเคลื่อนที ่พอ.สว. 
วันที่ 10 มิถุนายน 2548 ออกปฏิบัติงานทีบ่.ผาชนั ต.สําโรง อ.โพธิ์ไทร 
วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ออกปฏิบัติงานที ่บ.หนองสนม ม. 8 ต.โคกชาํแระ อ.ทุงศรีอุดม 
• พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี เปดรับอาสาสมัครสายงานแพทย ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป ถงึวนัที ่

30 มิถุนายน 2548 ขอเชิญผูสนใจ ( โดยเฉพาะนายแพทย ) สมัครเปนสมาชิกดวย ติดตอสอบถามได
ที่ฝายอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี

• การจัดทําแผนปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. ประจาํปงบประมาณ 2549 
เปาหมาย 16 คร้ังปฏิบัติการ ในพื้นทีช่ายแดน ทุรกันดาร หรือพื้นที ่ ประชาชนเขารับบริการดาน
สาธารณสุขไมสะดวกใหอําเภอที่มีความประสงคจะใหหนวยแพทยเคลื่อนที ่ พอ.สว. ออกปฏบัิติงาน
แจงหมูบานเปาหมาย รายละเอียดตามหนังสือที่แจงแลว สงใหจงัหวดัภายในเดือนมิถุนายน 2548 
เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการฝายวางแผน จัดทําแผนปฏบัิติขออนุมัติ มูลนิธ ิพอ.สว. ตอไป 
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• การปรับปรุงทะเบยีนสมาชิกอาสาสมคัร พอ.สว. ใหเปนปจจุบัน ผูประสานงานพอ.สว. 
ระดับจังหวัดไดดําเนินการ แจงและประสานงานผูประสานงานพอ.สว. ระดับอําเภอในการตรวจสอบ
แลว หรือหากอาสาสมัคร ตองการแจงโดยตรง ไดที่ ฝายอนามัย สํานกังานสาธารณสุขจังหวัด 
4. สถานการณการดําเนนิงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธาน ีปงบประมาณ 2548 

ผานการประเมนิระดับ 
อําเภอ จํานวน รร. 

ทุกสังกัด 

เขารวม
กระบวนการ 
รร.สงเสริมฯ ทอง เงิน ทองแดง 

รร.ที่ผาน 
การประเมิน 

%ของ รร. 
ที่ผานการ
ประเมิน 

เมือง 75 75 6 11 1 18 24 
เขื่องใน 88 88 14 29 32 75 85.2 
มวงสามสิบ 73 73 3 22 10 35 47.9 
ดอนมดแดง 19 19 3 9 7 19 100 
เหลาเสือโกก 26 26 2 4 4 10 38.4 
ตระการพืชผล 99 99 5 34 24 63 63.6 
กุดขาวปุน 32 32 3 3 4 10 31.25 
เขมราฐ 42 42 9 16 1 26 61.9 
โพธิ์ไทร 37 37 3 6 25 34 91.89 
นาตาล 26 26 5 11 8 24 92.3 
พิบูลฯ 82 82 12 26 31 69 84.14 
ศรีเมืองใหม 57 57 11 6 36 53 92.98 
โขงเจียม 30 30 11 10 1 22 73.3 
สิรินธร 36 36 8 0 2 10 29.41 
ตาลสุม 24 24 7 7 9 23 95.83 
วารินชําราบ 57 57 13 16 16 45 78.9 
สําโรง 56 56 6 222 5 33 58.9 
สวางวีรวงศ 22 22 10 4 3 17 77.2 
นาเยีย 15 15 1 5 6 12 80 
เดชอุดม 100 100 13 1 1 15 15 
น้ํายืน 40 40 12 9 15 36 90 
บุณฑริก 54 54 12 12 4 28 51.7 
ทุงศรีอุดม 22 22 13 0 7 20 90.9 
นาจะหลวย 36 36 21 6 5 32 88.8 
น้ําขุน 22 22 7 2 6 15 68.18 

รวม 1,170 1,170 210 271 263 744 63.5 
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หมายเหต ุ
สรุปผลขอมูลจากการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริม ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 

2548 ผลการดําเนนิงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในรอบ 6 เดือน แรก แสดงใหเห็นวายังมีอีกหลาย
อําเภอที่ตองเรงดําเนินการประเมิน เพื่อใหโรงเรียนทกุสังกัดในพื้นที ่ ผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 100 % ตามตัวชี้วัดHEALTHY THAILAND เนือ่งจากงบประมาณตามโครงการ
โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพ ป 2548 เปนเงิน 4,101,200 บาท จังหวัดสรรไปใหพื้นที่เรียบรอยแลว 
รายละเอียดตามหนงัสือที่ อบ.0027.005/ว.10144 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2548 เร่ือง แจงการโอนเงนิ
โครงการหลกัประกันสุขภาพ ถวนหนา การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ในป การศึกษา 2548 
(เร่ิมเปดเทอม 16 พฤษภาคม 48) สํานกัสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย มีนโยบายใหทมีประเมนิระดบั
อําเภอ สามารถดําเนินการประเมินและรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง เงนิ 
ทองแดง ได โดยรูปแบบการประเมินระดบัทองอาจตองประเมินไขวอําเภอ จังหวัดมีบทบาทในการเปน
พี่เลี้ยง และสุมประเมินในระดับทอง 
แผนงาน / กิจกรรม ที่จงัหวดัจะดําเนนิการตอ 

- คณะกรรมการประเมนิฯระดับจังหวัด ออกประเมินโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับ
จังหวัด ทั้งหมด 8 โรงเรียน( ทกุโซน) ระหวางวนัที ่ 8 , 13-15 มิถุนายน 2548 โดยคัดเลือกเพียง 2 
โรงเรียนเปนตวัแทนระดับจงัหวัดเพื่อแขงขันในระดับศูนยเขตฯ ประเทศ ตอไป 
แผนออกประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด 

วัน/เดือน/ป ภาคเชา ภาคบาย 
8 มิถุนายน 2548 รร.โดมประดิษฐ อ.น้ํายืน ร.ร บานซําง ูอ.ทุงศรีอุดม  
13 มิถุนายน 2548 ร.ร สหธาตุศึกษา อ. เขื่องใน ร.ร เทพพทิักษ อ. วารนิชําราบ 
14 มิถุนายน 2548 ร.ร นาตาลเหนือ อ.เขมราฐ  ร.ร พระกมุารอุบลฯ อ. เมือง  
15 มิถุนายน 2548 ร.ร ชุมชนบานระเว อ.พิบูลฯ  ร.ร สวางวีระวงค กิง่อ.สวางวีระวงค  
 

- แผนอบรมพฒันาศกัยภาพผูประเมนิโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับโซน ปงบประมาณ 2548  
ผูเขารับการอบรมประกอบดวย กรรมการตามรายชื่อในคําสั่งจงัหวดัอุบลราชธาน ี ที่ 655/ 

2548 ระหวางวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2548 ณ หองประชุม 1 สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี
รุนที่ 1 วันที ่22 มิถุนายน 2548 โซน 5 
รุนที่ 2 วันที ่23 มิถุนายน 2548 โซน 2 และโซน 3 
รุนที่ 3 วันที ่24 มิถุนายน 2548 โซน 1 และโซน 4 
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5. เปาหมายการดําเนนิงานประเมินสถานที่ทาํงานนาอยู นาทํางาน  
1. ประเภท สถานทีท่ํางานมีบุคลากรนอยกวา 10 คน จํานวน 86 แหง 
2. ประเภท สถานทีท่ํางานมีบุคลากรไมนอยกวา 10 คน จาํนวน 11 แหง 
การประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิสถานทีท่ํางานนาอยู นาทํางานระดับจงัหวัด 

เดือนพฤษภาคม 2548 ทําการประเมินหนวยงานที่เขารวมโครงการแลว จาํนวน 10 แหง 
ผลการประเมนิผานเกณฑระดับจังหวัด จาํนวน 5 แหง 
6. ผลการดําเนินงานศูนยเดก็เล็กนาอยู 

1) จังหวัดจัดประชุมชี้แจง แนวทางการดําเนินงาน และการติดตามความกาวหนา  
โครงการศูนยเด็กเล็กนาอยู 2548  ในวนัที่ 19-20 พฤษภาคม 2548 ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
ระยะที ่1 ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดทีฝ่ายอนามัย 

2) คณะทํางานระดับอําเภอ ไดสงรายชื่อศูนยเด็กเล็กนาอยูตนแบบ เพื่อเปนตนแบบใน
การศึกษาดูงานการพัฒนางานศูนยเด็กเลก็นาอยูของแตละโซน (ตามรายชื่อศูนยเด็กเลก็ตนแบบที่
มอบใบประกาศขางตน จาํนวน 5 แหง) 

3) วันที่ 31 พค.48 เนื่องจาก Web สนง.สสจ.มีปญหา จังหวัดใหอําเภอเลื่อนการสงขอมูล
พื้นฐานเปนภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2548 

4) ในชวงวนัที ่ 1 – 15 มิถุนายน 2548 ขอใหอําเภอแตงตั้งคณะประเมินศูนยเดก็เล็กนาอยู
ระดับ พื้นฐาน และระดับ ดี พรอมรายงานจงัหวัดเพื่อจัดแผนออกสุมประเมินเพื่อรับรองการคงสภาพ
กอนประเมนิในระดับจังหวดัและศูนยเขตอีกครั้ง (ประมาณ 15 – 30 มิถุนายน 2548) 

5) จังหวัดแจงเปาหมายการดําเนนิงานศนูยเด็กเล็กนาอยู ดังนี ้เพื่อความเขาใจ ดังนี ้
5.1 ศูนยเด็กเล็กทุกแหงผานเกณฑประเมินระดับพืน้ฐาน 9 ขอ จากคณะกรรมการ

ประเมินระดับอําเภอ 
5.2 ศูนยเดก็เล็กผานการประเมินระดับ ดี อยางนอย 1 แหง/ตําบล โดย

คณะกรรมการประเมินระดบัโซน 
5.3 ศูนยเด็กเล็กผานการประเมินระดับ ดีมาก อยางนอย 1 แหง/อําเภอ โดย

คณะกรรมการประเมินระดบัเขต(สสจ./ศูนยอนามยัที ่7) 
ในโอกาสนี ้ ฝายอนามยัขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมอืในการดําเนนิงานในครั้งนี ้

และหวงัวาคงจะไดรับความรวมมืออยางดยีิ่งจากทกุๆ ทานตลอดไป 
หมายเหต ุ 

1. ขอใหอําเภอที่ยังไมสงรายงานหนวยงานที่เขารวมโครงการ “สุดยอดสวม” ภายในวนัที ่ 1 
มิถุนายน 2548 ดวย 
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2. ขอใหอําเภอสงแบบสอบถามการกาํจดัสิ่งปฏิกูลในเทศบาล และเจาของผูประกอบการ
ภายในวนัที่ 1 มิถุนายน 2548 ดวย 
6. รายงานการดําเนินงานอาหารปลอดภัย 

1) รานอาหารทั้งหมด 1,055 ราน ทุกอําเภอ/กิง่อําเภอ รายงานวา ผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารสะอาดรสชาติอรอย 100 % 

2) แผงลอยจาํหนายอาหารทั้งหมด 901 ราน ทกุอําเภอ / กิง่อําเภอ รายงานวาผานเกณฑ 
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย 100 % 

กรมอนามัยและศูนยอนามยัที่ 7 จึงจัดทําแผนนิเทศติดตามและประเมินผล ดังนี ้
     วันที ่21 มถิุนายน 2548 / 08.30–16.30 น. - สุมเขตพื้นที่ PCU สุปฏนาราม 10 แหง 
     วันที ่22 มถิุนายน 2548 / 08.30-16.30 น. - สุมเขตพื้นที ่PCU บานดู 10 แหง 
     วันที ่23 มถิุนายน 2548 / 08.30-16.30 น. - สุมเขตพื้นที่อําเภอวารินชําราบ 10 แหง 
     วันที ่24 มถิุนายน 2548 / 08.30-16.30 น. - สุมเขตพื้นที่อําเภอพบูิลมังสาหาร 10แหง 
3) ตลาดประเภทที ่ 1 ทั้งหมด 34 แหง ผานการประเมินผลจากคณะกรรมการระดับจังหวัด 

ปรากฏวาผานการรับรองตามเกณฑข้ันกฎหมายพืน้ฐาน (ดานสิ่งแวดลอม 13 ขอ) จํานวน 33 แหง คิด
เปนรอยละ97.06 ไมผานเกณฑข้ันกฎหมายพื้นฐาน 1 แหง คือ ตลาดเทศบาลเมืองวารนิชําราบ
เปาหมาย CEO กําหนดใหปรับปรุงผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ ระดับดี หรือดีมาก รอยละ 60 หรือคิด
เปนเปาหมาย 20 แหง (เกณฑระดับดี / ดีมาก แยกเปน ระดับดี 3 ดาว ระดับดีมาก 4 ดาว และระดับดี
มาก 5 ดาว) ปรากฏวาผานเกณฑระดับดี 3 ดาว 19 แหง คิดเปนรอยละ 58.88 ผานเกณฑระดับดีมาก 
4 ดาว 6 แหง คิดเปนรอยละ 17.65 ผลงานรวมผานเกณฑระดับดี / ดีมาก คือ 25 แหง คิดเปนรอยละ
73.53 บรรลุเปาหมาย CEO ดังนัน้ที่เหลอื 9 แหง จึงผานเพียงเกณฑข้ันกฎหมายพื้นฐาน 8 แหง และ
ไมผานเกณฑข้ันกฎหมายพืน้ฐาน 1 แหง 

กรมอนามัยและศูนยอนามยัที่ 7 อุบลราชธาน ีจึงจัดทาํแผนนิเทศติดตามประเมนิผล ดังนี ้
     วันที ่10 มถิุนายน 2548  / 08.30 น. – ตลาดเทศบาลตําบลเขมราฐ 

/ 14.00 น. – ตลาดเทศบาลตําบลนาเยีย 
     วันที ่13 มถิุนายน 2548  / 08.30 น. – ตลาดเทศบาลตําบลน้ํายืน 

/14.00 น. – ตลาดเทศบาลตาํบลนาจะหลวย 
     วันที ่14 มถิุนายน 2548  / 08.30 น. - ตลาด อบต.คําเขื่อนแกว  

    - ตลาด อบต.นิคมลําโดมนอย 
/ 14.00 น. – ตลาดคายสรรพสิทธิประสงค 

     วันที ่20 มถิุนายน 2548  /08.30 น. – ตลาดเทศบาลตาํบลเขื่องใน 
/14.00 น. - ตลาดเทศบาลตาํบลอางศิลา  
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   - ตลาดวารนิเจริญศรี 
และขอใหตลาด อบต.หวันา อ.เขมราฐ ตลาดสดเทศบาลตําบลเขมราฐ ตลาดสดเทศบาล

ตําบลมวงสามสิบ ตลาดสดเทศบาลตําบลเมืองเดช ตลาดสดเทศบาลตําบลขุหลุ(ดอนโทน) อ.ตระการ
พืชผล ตลาดสดเทศบาลตําบลหวยขะยุง อ.วารินชําราบ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชําราบ 1 และ
ตลาดสดเทสบาลเมืองวารนิชําราบ 2 ผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อระดับ ดี 3 ดาว ภายใน 
กรกฎาคม 2548 เพราะไดรับการสนับสนนุงบประมาณ CEO 

4) ให คปสอ. วารินชําราบ ประสานความรวมมืออําเภอวารินชาํราบ เทศบาลเมืองวารนิชํา
ราบแกไขปรับปรุงใหตลาดเทศบาลเมืองวารินชําราบ 1 ผานเกณฑข้ันกฎหมายพื้นฐาน (ดาน
ส่ิงแวดลอม 13 ขอ) ภายใน 15 มิถุนายน 2548 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ไดประเมินผลตลาดแหงนีม้าแลว 
5 คร้ัง นับจากกุมภาพนัธ 2548 – 15 พฤษภาคม 2548 ซึ่งมีตัวชีว้ัดทีต่กเกณฑ ดังนี ้

 (1) ไมมีการจดัการดูแล และควบคุมแผงทางเดิน ถนน ที่ต้ังรองรับมลูฝอยสาธารณะ 
และที่ต้ังที่รวบรวมมูลฝอยใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 

(2) รางระบายน้ําเสยีมีน้าํขัง อุดตัน ระบายน้ําไมสะดวก 
(3) การจัดวางสินคา ส่ิงของ วัสดุอุปกรณ ไมเปนระเบียบเรียบรอย เกะกะ รกรุงรัง 

และขวางทาง เดิน 
(4) ผูขายของ และผูชวยผูขายของ วางสินคาสูงจากพืน้นอยกวา 60 เซนติเมตร 
โดยใหปรับปรุงและประเมนิตนเองตามแบบ ตล.1 ใหเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2548 

แลวคณะกรรมการระดับจังหวัดจะออกประเมินผล ในวนัที ่20 มิถุนายน 2548 
7. การจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารปลอดภัย งบ CEO ป 2548 

รางแนวทางจดัสรรงบประมาณอาหารปลอดภัย (งบ CEO) ป 2548   
ลําดับ การอนุมัติจดัสรรงบประมาณโดยสาํนักงบฯ นโยบายจัดสรรงบประมาณโดย สนง.สสจ.อบ. 

1 ก.โครงการถนนอาหารปลอดภัย 
1) เปาหมายอบรม 30 คน/แหง 
2) คาอาหารมือ้เที่ยง มื้อละ 125 บาท 2 มือ้/2 
วัน 7,500 บาท 
3) คาวัสดุคนละ 150 บาท/1,500 บาท 
4) คาจัดสถานที่อบรม 1,500 บาท 
5) คาเชาเครื่องเสียง 2,000 บาท 
6) คาวัสดุสาธติปรับปรุงอางสามตอน บอดัก
ไขมัน ที่วางภาชนะ ฯลฯ 25,000 บ 

โครงการละ 60,000 บาท จํานวน 25 โครงการ เปน
เงิน 1,500,000 บาท 
แนวทางที ่1 
ให สสอ./สสก. บริหารงบประมาณทั้งหมด โครงการ
ละ 60,000 บาท 
แนวทางที ่2 
ให สสจ.บริหารงบประมาณเฉพาะปายโครงการ
ปายกลองไฟสญัลักษณ ถนนอาหารปลอดภัย ปาย
ละ 7,500 บาท จาํนวน 2 ปาย เปนเงิน 15,000 
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ลําดับ การอนุมัติจดัสรรงบประมาณโดยสาํนักงบฯ นโยบายจัดสรรงบประมาณโดย สนง.สสจ.อบ. 

7) ปายโครงการ 2 ปาย ๆ ละ 7,500 บาท/
15,000 บาท 
8) ประชาสัมพันธโครงการ 7,500 บาท 

บาท ตอโครงการ เหลืองบประมาณอีก 45,000 
บาท ตอโครงการ ให สสอ./สสก. บริหาร
งบประมาณ 
(เพื่อไมเปนการแยกซื้อ/แยกจางตามระเบยีบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ ฯลฯ) 

หลักเกณฑจดัสรรงบประมาณ 

 

(1) ขายสินคา อาหารในที่หรือทางสาธารณะและไดรับประกาศเปนจดุผอนผันโดยเทศบาลหรือองคการ
บริหารสวนตําบล 
(2) มีผูขายสินคา อาหาร เปนการประจาํทกุวันไมวาจะเปนการขายในเวลากลางวนัหรือกลางคืน อยาง
นอย 20 รายขึ้น 
ไปหากไมเขาหลักเกณฑตาม(1) อาจมีการจัดสรรงบประมาณใหก็ได ซึ่งจะพิจารณาตามหลักเกณฑ (2) 
สาธิตปรับปรุงกิจกรรม 5 ส. ในรานจาํหนายอาหารและแผงลอยจําหนายรานละ 3,500 บาท จํานวน 
200 ราน เปนเงิน 700,000 บาท  
1) บอรดใหความรูขนาด 1.20 x 2.20 ม. 
บุกํามะหยี ่กรอบกระจกบานเลื่อน 1 หลัง 
เปนเงนิ 3,140 บาท 
2) แผนรองจานมีขอความดานวิชาการ 
ขนาด 8 นิ้ว x 11 นิ้ว จํานวน 24 แผน ๆ ละ 15 
บาท เปนเงนิ 360 บาท  

แนวทางที ่1 
ให สสจ.(ฝายบริหารทัว่ไป) จางเหมาทัง้หมด  
(เพื่อไมเปนการ/แยกซื้อ แยกจาง) 
แนวทางที ่2  
นพ.สสจ.กําหนดนโยบายและใหรูปแบบบริหาร
งบประมาณ ใหมโดยฝายยทุธศาสตรประสานการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมกับสํานักงานจังหวัด
อุบลฯ วาเปลีย่นแปลงไดหรือไมและทันการตั้งเรื่อง
เบิกจายงบประมาณในเดือน กนัยายน 2548 และ 
ตองรอสํานักงบประมาณอนมุัติกอนหรือไม  

หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 

2 

- จัดใหรานจําหนายอาหารในโรงเรียน โรงพยาบาล ผูประกอบการเอกชน ของอําเภอ/กิ่งอาํเภอละ 10-
15 ราน ใน18 อําเภอ 5 กิ่งอาํเภอ 
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ลําดับ การอนุมัติจดัสรรงบประมาณโดยสาํนักงบฯ นโยบายจัดสรรงบประมาณโดย สนง.สสจ.อบ. 
คาใชจายในการปรับปรุงตลาดสด 
- ตลาดไมเกิน 40 แผง แหงละ 84,500 บาท 8 แหง (กดุขาวปุน,อางศิลา,บัวงาม,คําเขื่อนแกว,โพธิ์ไทร,
ขนสงขุหล,ุนาเยีย และ หวันา) 
-ตลาด 41-100 แผง แหงละ 164,500 บาท 7 แหง (หวยขะยุง,บุณฑริก,น้ํายนื,นาคํา,บานดาน,นาจะ
หลวย และวารินฯ2) เปนเงนิ 1,159,500 บาท  
-ตลาด 101 แผงขึ้นไป แหงละ 219,000 บาท 6 แหง (มวงสามสิบ,เขื่องใน,เมืองเดช,ขุหลุดอนโทย,
เขมราฐ และวารินฯ 1) เปนเงิน 1,314,000 บาท  

3 

มีคาใชจายดังนี ้
1) การอบรม 2 วัน 33,000 / 68,000 /98,000 
2) คาวัสดุสาธติบอดักไขมัน 10,000/20,000  
3) คาประชาสมัพันธ 20,000/40,000/80,000  
4) ซื้อตาชั่งกลาง 3,500/7,000/7,000  
5) ปายแผงพลาสติก ขนาด 30 ซม.x 45 ซม. 
พรอมขาตั้งและ ติดตั้งชุดละ 300 บาท 
12,000/22,500/27,000  
6) บอรดวิชาการ/กรอบกระจก 2 หนา พรอมขา
ต้ัง ขนาด1.20 ม. x 2.20 ม. ชุดละ 7,000 บาท  
7,000/7,000/7,000  

แนวทางที ่1 
ให สสอ./สสก. บริหารงบประมาณ 1)- 2) – 3) และ 
สสจ. ( ฝายบริหารทัว่ไป) บริหารงบประมาณ 4) – 
5) และ 6) (เพือ่ไมเปนการแยกซื้อ / แยกจาง ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ฯลฯ)  
แนวทางที ่2  
ให สสอ./สสก. บริหารงบประมาณทั้งหมด  
แนวทางที ่3 
นพ.สสจ.กําหนดนโยบายและรูปแบบบริหาร
งบประมาณใหม โดยฝายยทุธศาสตรประสานการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมกับสํานักงานจังหวัด
อุบลฯ วาเปลีย่นแปลงไดหรือไม และ ทันการตั้ง
เร่ืองเบิกจายงบประมาณ ในเดือน กันยายน 2548 
และตองรอสํานักงบประมาณอนุมัติกอนหรือไม  

4 4 ง. จัดซื้อน้ํายาตรวจหาเชือ้แบคทีเรีย (เอส.ไอ.
ทู) จาํนวน 12,600 ขวด เปนเงนิ 214,000 บาท 
ใหรานอาหารและแผงจําหนาย อาหาร 630 ราน 
ใน 18 อําเภอ 5 กิ่งอําเภอ จัดสรรใหอําเภอละ 
200-600 ขวด 

แนวทางที ่1 
ให สสจ. (ฝายบริหารทัว่ไป) จัดซื้อตามระเบียบ
ราชการ 
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ลําดับ การอนุมัติจดัสรรงบประมาณโดยสาํนักงบฯ นโยบายจัดสรรงบประมาณโดย สนง.สสจ.อบ. 
5 อบรมเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด ระดับจังหวัด 

อําเภอ ตําบล รวมทัง้ เทศบาล และ อบต. 
จํานวน 500 คน 2 รุน ๆ ละ 250 คนรุนละ 2 วัน 
เปนเงนิ 725,000 บาท 
1) คาที่พกั 1 คืน 275 บาท/คน  
2) คาอาหาร 2 วัน ครบมื้อ 1,000 บาท/คน  
3) คาวัสดุ 75 บาท / คน 

แนวทางที ่1 
ให สสจ.จัดการอบรมสรางจติสํานึกใหเจาหนาที่
สาธารณสุข และเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ครอบคลุมทุกเรื่อง ที่เปนนโยบายเนนหนัก 
ของกระทรวงสาธารณสุข (นพ.สสจ.อุบลฯ กาํหนด) 
แนวทางที ่2 
นพ.สสจ. อบ. กําหนดนโยบายใหถือปฏิบัติใหม 
โดยใหฝายยทุธศาสตรประสานการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกิจกรรมกับสํานักงานจังหวัดอุบล ฯ วา
เปลี่ยนแปลงไดหรือไมและทนัการตัง้เรื่องเบิกจาย
งบประมาณในเดือน กนัยายน 2548 และตองรอ
สํานักงบประมาณอนุมัติกอนหรือไม 

 
8. สรุปผลการแขงขันกีฬาสาธารณสุขอุบลราชธานีแข็งแรง 0148 ณ วนัที ่28 เมษายน  2548 

1. ฟุตบอลชาย   
 สาย ก  อันดับที ่1  คือ ไกฟา   มี 6 คะแนน 
 สาย ข  อันดับที ่1  คือ กุดขาวปุน   มี 6 คะแนน 
 สาย ค  อันดับที ่1  คือ มาเหล็ก   มี 6 คะแนน 
 สาย ง  อันดับที ่1  คือ สามเหลี่ยมมรกต  มี 6 คะแนน 
2. วอลเลยบอลหญิง 
 สาย ก  อันดับที ่1  คือ บัวชมพู, มวงซนัชายด, เขื่องในสตอรม มี 6 คะแนน 

สาย ข  อันดับที ่1  คือ อัศวินลุมน้ําโขง  มี 9 คะแนน 
สาย ค  อันดับที ่1  คือ เอราวัณ   มี 9 คะแนน 
สาย ง  อันดับที ่1  คือ สามเหลี่ยมมรกต มี 6 คะแนน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
1. พระราชบญัญัติผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2546 

 
- ราง – 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เร่ือง การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็ว

แกผูสูงอายเุปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ.2548 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - 
         อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 11(1) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอาย ุ
พ.ศ. 2546 และ ขอ 2 แหงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กําหนดใหหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอาย ุพ.ศ. 2546 ลงวันที ่28 กรกฎาคม 
2547 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศ ดังตอไปนี้ 
ขอ 1 ใหหนวยบริการในระดบัโรงพยาบาลของรัฐใหบริการทางการแพทยและการ
สาธารณสุข  แกผูสูงอาย ุดังตอไปนี ้
      1.1 จัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไปในแผนกผูปวย
นอก 
      1.2 กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการแกผูสูงอายุ โดยปดประกาศไวให
ชัดเจน และใหมีการประชาสัมพันธในระหวางใหบริการดวย 
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวนันับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป 
                                                     ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2548 
 

 
พระราชบัญญติัผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2546 ไดออกมาแลวและมีผลบังคับใชต้ังแตป 2547 ซึ่ง 

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจัดทํารางประกาศกระทรวงฯ ตามมาตรา 11 (1) เพื่อให 
มีคลินิกผูสูงอายุหรือใหผูสูงอายุไดรับบริการสาธารณสุขโดยสะดวก รวดเร็วเปนกรณีพิเศษ หาก
กระทรวงสาธารณสุขจัดทํารางประกาศฯเสร็จ และประกาศใชจะมีผลบังคับใชในวนัถัดไปทันท ีจึงตอง
มีการเตรียมความพรอมของบุคลากรสาธารณสุข ในการจัดทําคลินกิผูสูงอาย ุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
โรงพยาบาลชมุชน จะตองมีรูปแบบคลินิกผูสูงอายุที่เปนมาตรฐาน และเกิดความสะดวกแก ผูสูงอายุ
ที่มารับบริการ มีความพงึพอใจในการบริการ 
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี จึงไดเชิญผูรับผิดชอบงานผูสูงอาย ุ ประจํา
โรงพยาบาลศนูย/ โรงพยาบาลชุมชน /สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอทุกแหง เขาประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดตั้งคลินิกผูสูงอาย ุในวันที ่20 พฤษภาคม 2548 เพื่อรับทราบนโยบายและหารูปแบบการ
ดําเนนิงานที่เปนมาตรฐานในคลินิกผูสูงอาย ุ โดยมีงบประมาณใหโรงพยาบาลศนูย และโรงพยาบาล
ชุมชน ทุกแหง ในการจัดตั้งคลินิก แหงละ 9,000 บาท (เกาพนับาทถวน) โดยใหจดัทําโครงการเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณและดําเนนิกิจกรรมดังกลาวใหจงัหวัด ภายในวันที่ 10 มิถนุายน 2548 และ
เบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จ ภายในวนัที ่5 สิงหาคม 2548 
2. ผลการประกวดโครงการวดัสะอาด – ฆราวาสสุขใจ(วดัสงเสริมสุขภาพ) ระดับเขต 14 

ผลการประกวด โครงการวดัสะอาด – ฆราวาสสุขใจ(วัดสงเสริมสุขภาพ),เครือขายชมรม
ผูสูงอาย ุประเภท ก,ขและผูสูงอายมุีสุขภาพที่พงึประสงค ระดับเขต 14 ระหวางวนัที่ 7 – 31 มีนาคม 
2548 มีผลดังตอไปนี้ 

-ชนะเลิศชมรมผูสูงอายุดีเดน ประเภท ก (ดานการออกกําลังกาย) ไดแก ชมรมผูสูงอายุตําบล
อางศิลา ต.อางศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี 

-ชนะเลิศชมรมผูสูงอาย ุ ประเภท ข (ดานภูมิปญญา) ไดแก ชมรมผูสูงอายุอําเภอตระการ
พืชผล บานดอนทพัชาง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธาน ี

-ชนะเลิศวัดสะอาด – ฆราวาสสุขใจ(วัดสงเสริมสุขภาพ) ไดแก วัดโพธิ์ตาก ต.พิบูลมังสาหาร 
อ.พิบูลมงัสาหาร จ.อุบลราชธาน ี

-ชนะเลิศผูสูงอายุมีสุขภาพที่พงึประสงค ไดแก นายพงษศักดิ์ จันทรกุขา อายุ 69 ป บานเลขที ่
207 หมูที่ 2 ต.นาคํา อ.ศรีเมอืงใหม จ.อุบลราชธาน ี
3. งานสุขภาพจิต 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ไดรับการสนับสนนุงบประมาณการดําเนิน
โครงการ “หองสมุดเด็กและครอบครัว” ปงบประมาณ 2548 จากงบกลาง (CEO) จังหวัดอุบลราชธานี 
จํานวน 1,430,000 บาท (หนึง่ลานสี่แสนสามหมืน่บาทถวน) โดยดาํเนนิการจัดตั้งหองสมุดเด็กและ
ครอบครัว ในพื้นที่ 25 อําเภอ ๆ ละ 1 แหง และจัดตั้งหองสมุดเด็กและครอบครัวเคลื่อนที่ จาํนวน 1 
คัน เพื่อใหเปนศนูยการพัฒนาระดับสติปญญาและความฉลาดทางอารมณแกเด็กวัยกอนเรียนใน
ชุมชน โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ไดสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัดตั้ง
หองสมุดเด็กและครอบครัว อําเภอละ 50,000 บาท ดังนี ้

1) จัดซื้อหนังสือนิทาน จาํนวน 40,000 บาท โดยจังหวัดจะเปนผูจดัซื้อและสนับสนุนใหแก
อําเภอ 

2) จัดซื้อ/จาง วัสดุอุปกรณในการดําเนนิโครงการฯ จํานวน 10,000 บาท โดยใหดําเนนิการ
จัดซื้อ/จาง ตามระเบียบของทางราชการ และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการขอเบิกเงนิสงที่ฝาย
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การแพทยและสุขภาพจิต ภายในวนัที่ 20 กรกฎาคม 2548 เพื่อจะไดรวบรวมหลกัฐาน ดังกลาว นําสง
ผูวาราชการจงัหวัดอุบลราชธาน ีตอไป 

ทั้งนี ้ ฝายการแพทยและสุขภาพจิต จะเชิญผูเกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อรับทราบ
รายละเอียดถงึแนวทางการติดตามประเมนิผล ในเดือน มิถุนายน 2548 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. โครงการพฒันาศกัยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขสูความเปนเลิศ ป 2548 

หลักสูตร " การพัฒนาทรัพยากรมนุษย " ( Human Resources Development By Three 
Sound Theory ) 
วัตถุประสงค 

1) เพื่อเสริมสรางและพฒันาแนวคิดและสรางความเปนไปไดใหมใหกับหนวยงาน 
2) เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีในหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคน 
3) เพื่อเสริมสรางและสงพลงัจากจิตสํานึก นาํมาใชใหเปนประโยชนอยางแทจริง 
4) ปรับเปลี่ยนแนวความคดิใหอยางสรางสรรค 

เปาหมาย จนท.สาธารณสุข จาก สสจ. / สสอ. / รพช. / สอ. จํานวน 1,500 คน 
ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวนัที่ 14 มิถุนายน ถงึ วนัที ่3 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมรีเจนท พาเลซ 
อุบลราชธานี โดยแบงเปน 6 รุน ๆ ละ 250 คน ซึง่กําหนดการอบรมแตละรุนดังนี ้ 

รุนที่ 1 วันที ่14 - 15 มิถนุายน 2548 
รุนที่ 2 วันที ่16 - 17 มิถนุายน 2548 
รุนที่ 3 วันที ่21 - 22 มิถนุายน 2548 
รุนที่ 4 วันที ่23 - 24 มิถนุายน 2548 
รุนที่ 5 วันที ่30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2548 
รุนที่ 6 วันที ่2 - 3 กรกฎาคม 2548 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. สรุปผลงาน CoverageUC เดือนเมษายน 2548 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามไดทีฝ่ายประกนัสขุภาพ 
2. ผลงานแกไขสิทธิวางในเดือนเมษายน 2548 
3. ผลงานแกไขสิทธิวางสะสม 
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4. การเพิ่ม CoverageUC ระหวางเมย-มีค.48 
5. แนวโนมสิทธิวางของตําบล 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. ผลการสอบผูขอขึ้นทะเบียน 

ประกาศผลการสอบผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ป 
2548 เขต 7 (อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร รอยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม) ภาคทฤษฎี 
เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2548 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธาน ี
ภาคทฤษฎ ี 

- วิชาเวชกรรมไทย ผูเขาสอบ 23 ราย สอบผาน 2 ราย 
- วิชาเภสัชกรรมไทย ผูเขาสอบ 235 ราย สอบผาน 2 ราย 
- วิชาผดงุครรภไทย ผูเขาสอบ 1 ราย สอบผาน 1 ราย 
ผูสอบผานภาคทฤษฎี จะตองสอบภาคปฏิบัติ ………………………… 

2. การตรวจสถานพยาบาล (คลินิก) เอกชน ประจาํป 2548 
ตามทีก่องการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ ไดกําหนดเปาหมายในการ

ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนใหไดรอยละ 90 ดังนัน้คณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจํา
จังหวัดอุบลราชธาน ี จึงมมีติใหพนกังานเจาหนาที่ในแตละอําเภอ ตรวจสถานพยาบาลเอกชนที่อยูใน
พื้นที่รับผิดชอบ และใหรายงานผลการตรวจฯที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
3. งานอาหารปลอดภัย 

3.1 ปายทองอาหารปลอดภัย ป 2548  
คร้ังที่ 1 จํานวน 155 ปาย ( กรมวิทยจดัสงมาใหแลว กําลังเตรียมจัดสรรใหอําเภอ

ตอไป ) 
คร้ังที่ 2 จํานวน 383 ปาย ( ทําเรื่องขอปายทองไปแลว รอกรมวิทยจัดสรรมาให ) 

( แผงในตลาดสดและรานจําหนายอาหารสดในหมูบานทีต่รวจสารปนเปอนผานครบ 3 คร้ังตามเกณฑ
ขอรับปายทอง สามารถแจงชื่อขอรับปายทองเพิ่มเติมได  

- ชุดทดสอบอาหาร 
กรมวิทยจัดสรรชุดทดสอบอาหาร 5 ชนิด คือ บอแรกซ ,ฟอรมาลิน ,สารฟอกขาว ,สารกนัรา 

ยาฆาแมลง ชนิดละ 2 ชุด ใหตลาด 33 แหง ( กรมวทิยจัดสงมาใหแลว กําลงัเตรียมจัดสรรใหอําเภอ
ตอไป ) 
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3.2 GMP  
- ปจจุบัน จงัหวัดอุบลราชธาน ี มีสถานทีผ่ลิตอาหาร 55 ประเภททัง้สิ้น 199 แหง 

ผานเกณฑจีเอ็มพี 100 % 
3.3 อย.นอย 
     การประกวดโครงการอย.นอย ป 2548 

- คัดเลือกโรงเรียนเขารวมประกวดระดับเขตการศึกษา เขตละ 1 โรงเรียน สงให สสจ. 
ภายในวนัที่ 8 กค. 48 

- สสจ.ตองสงรายชื่อโรงเรียนที่เขารอบใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ภายใน 18 กค. 48 

- แนวทางการประกวด ป 48 มี 3 ระดับ (1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. ระดับกลุม
ตรวจราชการ 3. ระดับประเทศ) 

     1) การประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาในสวนภูมภิาค ทัง้หมดมี 172 เขต สสจ. 
รวมกับสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา คัด รร.เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 โรงเรียน  

     2) การประกวดระดับกลุมตรวจราชการ แบงตามเขตพื้นที่ผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข สวนภูมิภาค 12 โรงเรียน กทม. 3 โรงเรียน เขาประกวดระดับประเทศ  

- วิธีการประกวดระดับกลุมตรวจราชการ คือ อย.นอยจํานวนไมเกนิ 5 คน 
ระยะเวลานาํเสนอ 10 นาที กรรมการซักถาม 5 นาท ี 

- การจัดประกวด อย.นอยระดับกลุมตรวจราชการที่ 10 จัดที่จังหวัด
อุบลราชธานี ในวนัที ่10 สิงหาคม 48 

- ชนะเลิศระดับกลุมตรวจราชการ รางวัลคือ โล ประกาศนยีบัตร เงินสด 
6,000 บาท 

- ผูชนะเลิศกลุมตรวจราชการ 15 โรงเรียน เดินทางเขารวมกิจกรรมครบรอบ 
30 ป อย. ระหวางวนัที ่1-4 กย. 48 ในกทม. โดยมารวมกิจกรรม ไมใชการแขงขัน 

- รับรางวัลในวันที่ 1-4 กย. 48 ในงาน 30 ป อย. ที่อิมแพคอารีนา 
     3) การประกวดระดับประเทศ ใชกรรมการจากสวนกลางไปดกูารทาํงานตาม

โรงเรียนที่ชนะเลิศ ตามหลักเกณฑ 
- กลุมตรวจราชการที ่10 จะมาประเมนิโรงเรียนวนัที่ 22 สิงหาคม 2548 
- ชนะเลิศ ไดรางวัล โล ประกาศนยีบัตร เงินสด 25,000 บาท 

4. งานบรหิารเวชภัณฑ 
องคการเภสัชกรรม นิเทศติดตามเรื่องหนี้สิน และการจัดซื้อเวชภัณฑของโรงพยาบาลใน 

จังหวัดอุบลราชธาน ีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 และแจงขอมูลใหทราบ ดังนี ้
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     1) รายละเอียดยอดจําหนายลกูคาเปรยีบเทียบ 2548 / 2547 (ตค. – 15 พค.) 
     2) บัญชีแสดงหนี้สินของโรงพยาบาล     จังหวัดอุบลราชธานี      ดูรายละเอียดไดที่      

www.phoubon.in.th หรือสอบถามไดทีฝ่ายคุมครองฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ 

คําขวัญเนื่องในวนัที ่31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหร่ีโลก คือ “ทีมสุขภาพ รวมใจขจัดภัยบุหร่ี” 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปดการประชุมเวลา 17.12 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  5 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


