
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

ครั้งที่  9 /  2549  วันที่   29  กันยายน  2549 เวลา  13.30-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชัน้  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อบ. 
2 นายสวุทิย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
3 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
4 นายบัณฑิต ประชุมรักษ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ีสสจ.อบ. 
5 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
6 น.ส.พรรณทิพา แกวมาตย ผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
7 นางจินตวีร เกษวงศ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
8 นายดนัย ธีวันดา ผูอํานวยการศูนยอนามยัที ่7 อุบลราชธาน ี
9 วาที่ รท.โฆษติ กัลยา แทนผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี

10 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
11 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
12 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่(อบุลราชธาน)ี 
13 นายจรัญ ทองทับ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม รพศ. สปส. 
14 นางสรัสวด ี ธาน ี ศูนยอนามัยที ่7 
15 นายสทุธพิงษ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
16 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
17 น.ส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
18 นางรําไพ สุวนาม หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
19 น.ส.ไพรัช บุญจรัส หัวหนาฝายอนามยั 
20 นางปริญญา ผกานนท หัวหนาฝายควบคุมโรค 
21 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
22 นางสุปรีดา บุญทาว หัวหนางานกจิการพิเศษ 
23 นางพิศมยั วรรณชาติ แทนหัวหนางานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
24 นางนภาพร จันทนบ หัวหนางานการแพทย 
25 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนางานโรคติดตอ 
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26 นายประทีป บุญธรรม หัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
27 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
28 นางขนิษฐา แกวเสนา หัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
29 นายสุรพงษ จารุแพทย หัวหนางานสขุาภิบาลฯ 
30 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉนิ 
31 น.ส.วชิรา เจริญศรี หัวหนางานเลขานุการกิจ 
32 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
33 น.ส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
34 นางสภาภรณ อุตมัง ผูชวยหัวหนางานสงเสริมสุขภาพ 
35 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนางานโรคติดตอ 
36 นางอภิญญา ชิณกธรรม ผูชวยหัวหนางานโรคไมติดตอ 
37 น.ส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุม 
38 น.ส.ประภัสสร ศันสนะพิทยากร แทนผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
39 นายเลิศศิลป เชื้อทาว แทนผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
40 นายอรุณ บุญสราง แทนผูชวยหัวหนาฝายสนับสนุนบริการฯ 
41 นางเพ็ญศร ี สมชัย แทนผูชวยหัวหนางานทนัตสาธารณสุข 
42 นายอจัฉริยะ มุงหมาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
43 นายปยะมิตร สมบูรณ งานเลขานุการกิจ 
44 นางสุชารัตน ดวงแกว ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
45 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
46 นางธิดารัตน บุญทรง ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
47 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ฝายควบคุมโรค 
48 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
49 นายสทิธิชยั วิทิตถิรานนัท ฝายบริหารทัว่ไป 
50 นางรสสุคนธ มณฑา ฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
51 นางทพิวรรณ โรจนศตพงค ฝายอนามัย 
52 นางดารณ ี เผาผา ฝายอนามัย 
53 นางวนัวิสา คําแกน ฝายอนามัย 
54 นางจิติสุข กอนจนัทร ฝายอนามัย 
55 นางจุฬาพร ตังวาย ฝายควบคุมโรค 
56 นายธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
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57 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
58 นายสทุธนินัท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
59 นายสุรศักดิ ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
60 นายศิริวฒุ ิ โภคนันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
61 นายภิรักษ รุงพัฒนาชยักลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
62 นายณัฐวุฒ ิ มณีขัติย ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
63 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
64 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
65 นายกฤษฎา พูลเพิ่ม ผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
66 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
67 นายตะวนั จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
68 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
69 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
70 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
71 น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 
72 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
73 นายพทิักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
74 นางไพสุรีย บุญหอ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
75 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
76 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
77 นายทนงศักดิ ์ หลักเขต สาธารณสุขอาํเภอมวงสามสิบ 
78 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
79 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
80 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
81 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
82 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
83 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
84 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
85 นายสมพงษ พงษชีวนิ สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
86 นายประจักษ ทองงาม สาธารณสุขอาํเภอตาลสุม 
87 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
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88 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
89 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
90 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
91 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
92 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
93 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
94 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
95 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
96 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
97 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
98 นายอทิธิราช วรสันต ผูชวยสาธารณสุขอําเภอสิรินธร 
99 นายอทุัย เลียงหิรัญถาวร แทนสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 

100 นายสมบัติ มูลศรี แทนสาธารณสุขอําเภอสําโรง 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
2 นายประเสริฐ บรรเทิง ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
3 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
4 นายสมศักดิ ์ อรรฆศิลป ผูอํานวยการสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
5 นายพงศธร ศุภอรรถกร รก.ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
6 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
7 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
8 นางสุรางค ปรัชบาล รก.ผูอํานวยการกองอนามยัสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
9 นางฉววีรรณ แกวมณ ี หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 

10 น.ส.วนิดา ชัยเวชสกุล ผูชวยหัวหนาแพทยแผนไทย 
11 น.ส.พิมณฑิพา มาลาหอม ผูชวยหัวหนางานโรคเอดสและกามโรค 
12 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
 

พิธีการกอนการประชุม 
 - พิธีประดับยศขาราชการทีไ่ดรับการเลื่อนตําแหนงระดบั   7        และแสดงความยนิดีกับ  
ขาราชการที่ไดรับการเลื่อนตําแหนง 
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- พิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเดนประจําป 2549 
- พิธีมอบใบประกาศเกียรตคุิณแกบุคคลและหนวยงานที่สนับสนนุการดําเนินงานเมืองไทย

แข็งแรง 
- พิธีมอบใบประกาศเกียรตคุิณผูนําเสนอวิจัยดีเดน จังหวัดอุบลราชธาน ี
- พิธีมอบรางวลัการประกวดโรงเรียนและหมูบานดีเดนดานการปองกันโรคไขเลือดออก 
- พิธีมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แมปลอดภัย 7 แหง  
- พิธีมอบรางวลัทีมทีช่นะเลศิการแขงขันกฬีาสาธารณสขุอุบลราชธานแีข็งแรง 0249 

 
เริ่มการประชุมเวลา  13.53 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
 ปงบประมาณ   2550   จะมีการปรับโครงสรางการบรหิารจัดการจาก  การแบงพืน้ที่ออกเปน 
5 โซน เปน 3 โซน โดยมหีวัหนาโซนคือ นายแพทยสุวิทย  โรจนศักดิ์โสธร  นายนิพนธ  มานะสถติพงษ 
และนายสมพงษ  พงษชวีิน  สวนผูชวยหวัหนาโซน คือ นายบุญธรรม  ไชยยศ  นางปริญญา  ผกานนท  
และนางสาวไพรัช  บุญจรัส นอกจากนี้แตละฝายใน สสจ.จะตองมีเจาหนาที ่ 3 คนทีจ่ะตองรูเร่ืองงาน
ทุกดานดวย 
 ในการประชมุคร้ังตอไป ในชวงเชาจะเปนการติดตามและแจงเรื่องงานตางๆ สวนชวงบายจะ
เปนการแจงเรือ่งเพื่อพิจารณา ซึง่จะทําใหการประชมุกระชับเวลามากยิ่งขึน้ 
 วันที่  28  ก.ย. 2549 มีการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัอุบลราชธาน ีศรีสะเกษ 
และอํานาจเจริญ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ มทบ.22 โดยไดขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน หาม
มีการเคลื่อนไหวทางการเมอืง ตามประกาศของ คปค. เพื่อความสงบของบานเมือง ดังนั้น หากมีการ
จัดการประชุม/ อบรม โดยเฉพาะที่มีเปาหมายเปนกลุมประชาชนทัว่ไป หรือมกีารเคลื่อนยายกลุมคน
เปนจํานวนมาก จะตองทาํหนังสือแจงให มทบ.22 ทราบ หรืออยางนอยควรแจงใหผูวาราชการจงัหวัด
หรือนายอําเภอทราบ รายละเอียดจะไดใหฝายยุทธศาสตรทําหนังสอืแจงใหทราบอีกครั้ง 
 นอกจากนี ้ทานปลัดกระทรวงไดไปรับนโยบายจาก คปค. โดยไดเนนย้ําเรื่อง การปองกันและ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพืน้ที่ และหามขาราชการและหัวหนาสวนราชการเดนิทางออกนอกพื้นที่
และออกนอกประเทศ หากมีความจําเปนใหทําหนงัสอืขออนุญาตแตละกรณี  และใหเปดโทรศัพท
ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมรับคําสั่งการ ควรเฝาระวังโรคที่อาจมกีารระบาดในชวงอทุกภัย คือ โรคฉี่หน ู
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ปากเทาเปอย ไขหวัดนก ฯ สวนงบประมาณในการชวยเหลือประชาชน ใหพจิารณาใชงบของจังหวัด
ชวยเหลือ โดยขออนุมัติผานนายอาํเภอ  
 คปค.  ไดเนนย้ําใหทุกหนวยงาน  รูรักสามัคคี   เหน็ประโยชนแกบานเมืองเปนสําคัญ และ
สอดสองดูแลกลุม อสม. ไมใหมีการชุมนุม รวมกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง สวนประกาศตางๆของ 
คปค. ขอใหติดตามโดยใกลชิด 
 ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดอุบลราชธาน ี ในสวนที่เกี่ยวของกบังานดาน
สาธารณสุข 
      - การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2549 โดยคลังจังหวดัขอใหเรง
ดําเนนิการภายในวนัที่ 29 ก.ย. 2549 เวลา 16.00 น. 
      - การทอดกฐินพระราชทาน      โดยเสด็จพระราชกศุล     ป 2549  ซึ่งมหีมายมอบให
ทานผูวาราชการจังหวัดเปนประธานรับ กฐินพระราชทาน มาทอด ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ใน
วันที่  26  ต.ค. 2549 ขอเชิญทุกหนวยรวมทําบุญดวย 
      - การมอบแนวทางปฏิบัติ ตามมติของ คปค. โดยไดเนนย้ําใหปฏิบัติดังนี ้
  1) หัวหนาสวนจะตองอยูในที่ต้ัง กรณจีําเปนจะตองขออนุญาตผูวาราชการจังหวัด
โดยตรง 
  2) หามชุมนมุเกิน 5 คนขึ้นไป 
  3) ใหจัดเวรยามดูแลสถานที่ราชการ 

4) หากมีขาวลือหรือมีขอสงสัยใหติดตอสอบถามที่ปองกันจังหวัด 
5) วิทยชุุมชนใหนาํเสนอขอมูลที่สรางสรรคและรังสรรคบานเมือง 
6) หากมีการจัดการประชุมใหแจง มทบ. 22 และกองทัพภาค ผานปองกันจงัหวัด 
7) หัวหนาสวนราชการจะตองเปดมือถือตลอด 24 ชั่วโมง หากติดตอไมไดจะติดตอมาที่

สํานักงาน หากไมมีผูรับโทรศัพทแสดงวาไมมีการจัดเวรยาม ดังนั้นผูที่มาอยูเวรควรรบัโทรศัพท 
  8) ขอใหตรวจสอบกลุมบุคคลที่แอบอางชื่อหัวหนาสวนราชการไปหาผลประโยชน 
หากพบใหแจงและดําเนินการตามกฎหมาย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2549 วันที่ 31 ส.ค. 2549 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.7494 ลงวนัที ่
19 กันยายน 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่ 8 / 2549 เมือ่วันที่ 31 สิงหาคม 2549 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทีป่ระชุม
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พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดูรายละเอยีดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถาม
ที่  งานกิจการพิเศษ  ฝายบริหารทัว่ไป 
มติที่ประชุม รับรอง 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2549 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
สํานกังานหลกัประกันสขุภาพ สาขาเขตพื้นที่อุบลราชธาน ี 
 สปสช. ไดนาํผลการประเมิน KPI ดานหลักประกนัสุขภาพ ที่ไดออกประเมินรวมกับทาง
จังหวัด ไปเปรียบเทียบกับผลการประเมนิทัว่ประเทศ เพื่อนาํไปพิจารณาจัดสรรงบบริหารจัดการ ซึ่ง 
สปสช. สาขาจังหวัดอุบลราชธาน ี (สสจ.อุบลราชธานี)ไดรับการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการ งวด
ที่ 4 เปนขวัญและกําลังใจ (performance-base) เปนขวัญ และกําลงัใจ จากผลการดําเนินงานระดับ 
ดี (91.50%) เปนเงนิ 134,270.88 บาท (เกณฑประเมนิระดับ ดี 85.00-92.49%) ซึ่งจะโอนเขาบญัชี 7 
ตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค อุบลราชธาน ี
 ในวนัที่  25  ก.ย. 2549 ทางวทิยาลัยไดรับปายทอง 5 ส. จากสถาบนัพัฒนาข้ันพืน้ฐาน  ซึง่
ไดรับความสนบัสนุนและใหกําลังใจจาก สนง.สสจ. ศูนยอนามยัที่ 7 และรพ.วารินชาํราบ จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 สภาการพยาบาลไดมีการปรับหลักสูตรการศึกษาพยาบาลศาตรของเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชนใหม โดยเมื่อจบการศึกษาแลวจะไดรับใบประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นสูง 
สงผลใหมกีารขยายหลักสูตรออกไปเปน 2 ป 4 เดือน ซึง่จะไมใชหลักสตูรตอเนื่อง 
 ตามที ่ สนง.สสจ. ไดประสานใหทางวทิยาลยัพิจารณาหลักสูตรการเวชปฏิบัติทัว่ไป นัน้ 
ขณะนี้ทางสภาการพยาบาล กําลงัพิจารณาหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป ใหเกิดประโยชนแกผูเรียน ที่
สามารถนําวฒุิบัตรไปเรียนตอในระดับทีสู่งขึ้นได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธาน ี
 ป 2550 ทางวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบประมาณสวนหนึง่ไวสําหรับการสนับสนุนงานพัฒนา
บุคคลากรสาธารณสุข โดยเฉพาะในจงัหวัดอุบลราชธาน ี สวนจะเปนดานใดนั้นจะตองพิจารณาจาก
นโยบายของกระทรวงเปนหลัก 
 ขอความอนุเคราะหพิจารณา ขอกรอบตําแหนงเจาพนักงานทนัตสาธารณสุข เนื่องจาก
อาจารยสมพร  แกวทอง ไดปฏิบัติงานใหจงัหวัดอบุลราชธาน ี โดยชวยราชการอยูทีว่ิทยาลยัเปน
ระยะเวลา ประมาณ 10 ป แตตนสังกัดอยูที ่สสจ.กาญจนบุรี ซึ่งทางวิทยาลัยไดประสานขอตัดโอนเลข
จากจงัหวัดกาญจนบุรี และไดรับการตอบรับใหตัดโอนได 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
สํานกังานสาธารณสขุ เขต 14 
 การประเมนิเอกสารวิชาการ 7 ของนักวิชาการสาธารณสุข  เนื่องจากประธานคณะกรรมการ
ประเมิน ซึง่จะกําหนดใหเปนทานสาธารณสุขนิเทศก โดยตําแหนง ไดมีการโยกยายสับเปลี่ยนตาํแหนง
สาธารณสุขนิเทศกใหม และยังไมมีคําสั่งแตงตั้งผูจะมาดํารงตําแหนงใหมหรือรักษาการ สงผลใหการ
พิจารณาลาชา ทางสํานกังานเขตไดพจิารณาเสนอเรื่องไปยังสํานกังานปลัดกระทรวงพิจารณาแกไข
ปญหาแลว 
 ทานผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 และผูบริหารเขตตรวจราชการเขต 14 ขอ
เชิญผูบริหารศนูยวชิาการเขต 14 และผูบริหารทกุทานรวมเปนเจาภาพ ในงานสวดอภิธรรมศพคุณแม
อุบล  ลอยหา มารดานายแพทยสุรพร  ลอยหา สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ในวันที่  1  ต.ค. 2549 เวลา 
19.00 น. ณ วดัสุปฏนาราม วรวิหาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหาร 
1. การเฝาระวงัสถานการณทางการเงิน 

เนื่องจากหลายหนวยงานยงัมีปญหาทางสถานการณทางการเงินอยู เมื่อสรุปปดบัญชีแลวจะ
รวมกันพิจารณาดําเนนิการชวยเหลือในสวนที่ยงัเปนปญหา หัวหนาคณะไดกําหนดใหจัดทําแผนฯ ให
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เสร็จภายในวนัที ่ 15 ต.ค. 2549 และจะเขาไปตรวจเยี่ยม CUP ที่มีปญหาในชวงตนเดือนตุลาคม 
2549 ซึ่งจะแจงแผนใหทราบอีกครั้ง ดูรายละเอียดการเฝาระวังสถานการณทางการเงิน  ไดที่  
www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่  ฝายบริหารทัว่ไป 
2. โครงการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉนิระดับพื้นฐาน  

ตามที่ฝายบรหิารทัว่ไปไดแจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการโดยมีประเด็นคือ  
•  การจางเปนลูกจางชัว่คราว  
•  การจัดซื้อจดัหาวัสดุประจํารถปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการ  
•  การจัดทาํประชาสัมพนัธโครงการ      โดยไดแจงรายละเอียดการดําเนนิการ  ใหกับผูชวย

สาธารณสุขอาํเภอและหัวหนาฝายบริหารทั่วไปของโรงพยาบาลทุกแหง ทราบแลว  
3. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการและลูกจางประจํา ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2549 

คณะกรรมการมีมติใหคณะกรรมการแตละโซนพิจารณาภายในโซน ในสวนฝายตาง ๆ ใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี มอบหมายใหหวัหนาฝาย และรองนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด และผูชวยนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี รับผิดชอบฝายตาง ๆ พิจารณา ในสวน
ยอดเงินที่เหลอืจากการพิจารณามอบใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวดัพิจารณาเพิม่ใหกับอําเภอตางๆ 
ที่มีผลงานดีเดน  
4. การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจําป 2548  

คณะกรรมการมีมติใหจัดสรรเงินรางวัลออกเปน 2 สวน สวนแรก 50% ใหจัดสรรใหกับผูมี
สิทธิไดรับเงินรางวัลทุกคนในอัตราสวนเทา ๆ กนั สวนทีส่อง 40% จัดสรรใหแตละสวนราชการตามผล
การปฏิบัติงานในป 2549 และจัดสรรใหแตละคนตามผลการประเมนิเลื่อนขัน้เงนิเดือนในป 2548 โดย
ใชสวนตางแตละกลุม 0.25 และมอบหมายใหแตละสวนราชการจัดทําขอมูลเพื่อขอเบิกเงินจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี
5. การพิจารณาจัดสรรเงิน พตส . และเงนิเบี้ยเลีย้งเหมาจาย ปงบประมาณ 2549  

คณะกรรมการมีมติใหแตละสวนราชการดําเนนิการจัดทําขอมูลของผูมีสิทธิ์ไดรับเงิน พตส. 
และเงินเบี้ยเลีย้งเหมาจาย เพื่อขอเบิกเงนิจากสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี โดยใหแตละ
คนไดรับ 48% ของเงนิที่ไดรับทั้งป  
6. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางชัว่คราวเงินบาํรุง 

คณะกรรมการมีมติใหใชบัญชีการเลื่อนขั้นคาจางตามบัญชีอัตราคาจางตามเอกสาร
หมายเลข 1 โดยลูกจางชั่วคราวนกัเรียนทนุใหเลื่อนขั้นคาจางอยางนอยปละ 1 ข้ัน และใชวงเงินเลื่อน 
6 % ของฐานเงนิคาจางรวมของลูกจางชั่วคราวนักเรียนทุนทัง้หมดที่ไดเลื่อนขั้นคาจางในกรณี
พิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง 2 ข้ัน ใหใชโควตา 15 % ของจาํนวนลกูจางชัว่คราวนักเรียนทนุทัง้หมด  
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7. การรายงานขอมูลผลการประหยัดการใชพลังงาน ประจําเดือนกนัยายน 49  
ขอใหหนวยงานทกุแหง     รายงานขอมูลการใชพลงังานทาง     Web   Site       ภายในวนัที ่

15 ต.ค. 2549 ดวย (จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับที ่5 ของประเทศ) 
8. การพิจารณาอัตราคาตอบแทนนอกเวลาราชการ ของลูกจางที่สําเร็จหลักสูตรการแพทยแผนไทย 
(หลักสูตร 2 ป)  

ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานแพทยแผนไทยใน รพช.จริง  ปรากฏวามกีาร
จายคาตอบแทนนอกเวลาทีไ่มเทากัน     เกิดความลกัลัน่ในระหวางผูปฏิบัติงาน    รพช.บางแหงจาย
คาตอบแทนอตัรา 400 บาท   บางแหงจายอัตรา 250 บาท    จึงขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดอตัรา
คาตอบแทนใหเกิดความเหมาะสมและเทาเทยีมกนั (รพช.ศรีเมืองใหม ขอหารือที่ประชุม) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหนําการพจิารณาอัตราคาตอบแทน นอกเวลาราชการของลกูจาง ที่สําเร็จหลักสูตร
การแพทยแผนไทย (หลักสตูร 2 ป) ไปพิจารณาในที่ประชุมของกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาล และให
ถือมติในทีป่ระชุมนัน้ เปนระเบียบปฏิบัติตอไป 
 ขอใหแตละ CUP ทบทวนการจางลูกจาง  โดยขอใหพิจารณาจากประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่จะเกดิมากที่สุด    ซึ่งหากลดการจางลงไดจะมีงบประมาณเหลือ    ที่จะไป
พัฒนางานดานอื่นๆ อีก     สวนพนกังานผูชวยพยาบาล   ทาง รพศ.     ขอทราบรายชื่อผูที่จะไปเรียน
ภายในวนัที่ 18 ต.ค. 2549 และจะเริ่มเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 2549 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก  

จากรายงานโรคเรงดวน  จังหวัดอุบลราชการนี พบผูปวยจํานวน 583 ราย คิดเปนอัตราปวย 
32 ตอแสนประชากร  (จากรายงาน 506 มีอัตราปวย  39 ตอแสนประชากร)   อําเภอที่พบสูงสุดคือ 
อําเภอศรีเมืองใหม เมือง ตระการพชืผล สิรินธร นาจะหลวย ตามลาํดบั ดูรายละเอียดไดที่  
www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายควบคุมโรค 
2. สถานการณโรคไขหวัดนก  

ในประเทศไทยมีรายงานวาพบผูปวย 3 ราย โดยรายลาสุดอยูที่จงัหวัดหนองบวัลําภู สวน
จังหวัดอุบลราชธาน ียังไมรายงานวาพบผูปวย แตขอใหเฝาระวงัโดยใหเนนย้าํให อสม. ดูแลพื้นทีห่าก
พบสัตวปกปวยตาย ใหแจงไปยังปศุสัตวโดยดวนดวย ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ
สอบถามที่ ฝายควบคุมโรค 

ขณะนี้วัคซนีไขหวัดใหญงวดมาถึงแลว และไดกระจายใหพืน้ที่แลว หนวยงานใดยังไมไดรับ
ขอใหไปเบิกไดที่ฝายควบคุมโรค  
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3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนกันยายน 
โรคที่เปนปญหาในชวงนี้คือ โรคมือเทาปาก ซึง่พบวามกีารระบาดในโรงเรียนอนุบาลที่ กทม. 

โดยพบวาที่กระทรวงมีรายงานพบผูปวยทัว่ประเทศจาํนวน 1,360 ราย เสียชวีิต 4 ราย (กทม.มีผูปวย 
274 ราย และเสียชีวิต 2 ราย) จงัหวัดอุบลราชธานีมีรายงานวาพบผูปวย 32 ราย ซึ่งเปนการวินิจฉัย
จากอาการเทานัน้  ดังนัน้ขอใหประสานกับแพทยใหเกบ็ตัวอยางซีรัมและอุจาระสงตรวจเพื่อเปนการ
ยืนยนัดวย ดูรายละเอยีดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่ ฝายควบคุมโรค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. ขอเชิญรวมรณรงคไมซื้อ ไมขาย ไมใชเครื่องสําอางผดิกฎหมาย 
 ตัวอยางของกลางที่ดานศุลกากรพบูิลมังสาหารจับได และสงมาให สสจ.ตรวจสอบ ประกอบ
กับมีประชาชนรองเรียนเขามาวา ที่หมู 1 ตําบลสระสมิง อําเภอวารินชําราบ มกีารจัดจําหนายครีม
หนาขาวจากโสม  ฝายจงึไดประสานกับสสอ.วารนิชําราบเขาไปตรวจสอบ   ซึง่ผลการตรวจพบวามี
การปนเปอนสารอันตราย   (สารปรอท)     ในครีมดังกลาวดวย    และจากการสอบถามพบวา   ครีม
ดังกลาวไดมีการจัดจําหนายในหลายๆ พืน้ที่   และหลายอาํเภอ  จึงใครขอความรวมมือจากทกุ
หนวยงานประชาสัมพนัธใหประชาชนทราบถึง อันตรายจากการใชครีมดังกลาว  และเครื่องสําอางผิด
กฎหมายดวย 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ฝายประกันสุขภาพ 
1. ความครอบคลุมการมหีลกัประกันสุขภาพ National Coverage  

เดือนกันยายน จังหวัดอุบลราชธานี มคีวามครอบคลุมหลักประกนัสุขภาพรอยละ 99.04 มี
สิทธิวางรอยละ 0.96 โดยอําเภอที่มีความครอบคลุมมากที่สุดคือ อําเภอศรีเมืองใหม ,รพ. 50 พรรษาฯ, 
อําเภอกุดขาวปุน     ตามลาํดับ      ดูรายละเอยีดไดที่     www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่  
ฝายประกนัสขุภาพ 
2. งานสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรค ในกลุมสิทธิประกันสังคม และผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการ ป 
2549 

การขยายระยะเวลาการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ในกลุมสิทธิประกันสงัคม 
และผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการ ป 2549 ดําเนนิการดังนี ้

- กิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยง บันทกึขอมูลตามโปรแกรมฯ ใหแลวเสร็จภายในวนัที ่
30 พ.ย. 2549  

- การดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ใหหนวยบริการเสนอโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ใน สปสช.เขตพื้นที่ อนุมัติภายในวันที่ 30 พ.ย. 2549 (แตสามารถดําเนินงานตามโครงการไดถึง วันที่ 
31 ธ.ค. 2549)  

- การรายงานผลการใหบริการวางแผนครอบครัว ใหหนวยบริการสงขอมูลในโปรแกรม Excel 
ใน สปสช. ที ่e-mail: Kritsana.j@nhso.go.th ภายในวนัที ่31 ต.ค. 2549  

- การใหบริการรับฝากครรภและการดูแลหลังคลอด สําหรับผูประกันตนที่สงเงนิสมทบไมครบ 
7 เดือน สามารถใหบริการและบันทึกขอมลู ในโปรแกรม DRG MX ไดจนถงึวนัที ่31 ธ.ค. 2549 
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3. การตรวจคดักรองความเสี่ยง 
รายงานผลการตรวจคัดกรอง     ความเสีย่งสําหรับสิทธปิระกันสงัคม      และสิทธสิวัสดิการ

ขาราชการ เดอืน ส.ค.-26 ก.ย. 2549 มีผลการตรวจรอยละ  7.63 ซึ่งมีการรายงานผลคอนขางต่ํา จึง
ขอใหแตละอําเภอเรงรัดดําเนินการและรายงานผลมาภายในวันที ่ 15 ต.ค. 2549 โดยดวนดวย ดู
รายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่  ฝายประกันสุขภาพ 
4. การจัดสรรงบสรางเสริมสุขภาพ 

สรุปผลการจัดสรรงบสรางเสริมสุขภาพและปองกนัโรค เดือน ต.ค. 2548-ก.ค. 2549 จะ
จัดสรรตามผลงานจริง แตมบีางอําเภอที่ผลงานยงัไมถึงเปาหมายที่กาํหนด จึงใครขอใหผูบริหารเรงรัด
ดําเนนิการดวย ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามที ่ ฝายประกันสุขภาพ 
5. การโอนเงิน 

แจงโอนเงินโครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา ( OP+IP) เดือน ต.ค. 2548-16 ก.ย. 2549 
ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่  ฝายประกันสุขภาพ 

ประเภท ไดรับจัดสรร โอนลวงหนา คงเหลือโอน 
OP 323,461,312.07 381,525,135.68 -58,063,823.61 
IP 2,536,994 166,749,162.49 86,950,780.00 

 
  - โอนใหหนวยบริการหัก OP, IP ที่ไดรับจัดสรรคงเหลือโอนใหหนวยบรกิาร จาํนวน 
75,552,119.18 บาท  
6. แนวทางการจัดสรรเงิน ป 2550  

สปสช. ไดแจงใหจงัหวัดจัดสรรงบประมาณเหมาจายรายหัว ป 2550 โดยใชหลักเกณฑการ
จัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขป 2549 เปนการจดัสรรเงินเพิม่เติมใหหนวยบริการไมนอยกวา ป 
2549 และจะเปนการตัดเงินเดือนระดับจังหวัด ฯลฯ โดยจะโอนเงินงวดแรกรอยละ 50 ในเดือนตุลาคม 
2549 งวดที่ 2 รอยละ 30 ในเดือนมนีาคม 2550 งวดที่ 3 รอยละ 10 ในเดือนมถินุายน และงวดที่ 4 
งวดสุดทายสิน้ปรอยละ 10 ดูรายละเอียดไดที่  www.phoubon.in.th หรือสอบถามที่  ฝายประกัน
สุขภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ใหเปดบัญชีใหม โดยใชบัญชีรวมกัน และรพช.และสสอ. มีอํานาจในการเบกิจายรวมกัน สวน
แนวทางหารบริหารจัดการ ดานตางๆ อาจตองนํามาพิจารณาอีกครั้ง 
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ฝายยุทธศาสตรสาธารณสขุ 
1. ความกาวหนาในการจัดทาํยุทธศาสตรสาธารณสุข ป 2550  

ตามที ่ ฝายยทุธศาสตร ไดแจงในวาระการประชุมเดือน สิงหาคม 2549 เกี่ยวกบัการจัดทาํ
ยุทธศาสตรการพัฒนางานสาธารณสุข ป 2550 นั้น ในเดือน ตุลาคม 2549 จะมีการดําเนนิงานเพื่อ
สรุปยุทธศาสตรและตัวชี้วัดในระดับจังหวดั สวนการดาํเนนิงานระดบัอําเภอ ในชวงนี้ขอใหทกุอาํเภอ
เตรียมการกาํหนดบทบาทหนาที ่ กระบวนการทาํงาน/กจิกรรมรายละเอียด โดยใช story line เขามา
ชวย แลวจึงนํามาเชื่อมโยงกับยทุธศาสตรระดับจังหวดัในภายหลงั เมื่อกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ทิศทางการทาํงานที่ชัดเจนแลว   จังหวัดจะนํามาบูรณาการกับ  ยทุธศาสตร CEO เพื่อกาํหนดเปน
ยุทธศาสตรสาธารณสุข   จงัหวัดอุบลราชธาน ี     ป 2550     และจะประกาศนโยบายการพฒันางาน
สาธารณสุขจงัหวัดในโอกาสตอไป 
2. โครงการศึกษาพัฒนาคณุภาพรายงานสาเหตุการตาย โดยการสมัภาษณในประเทศไทย ป 2548-
2550  

กระทรวงสาธารณสุข ไดรับมอบหมายใหดําเนินการศกึษา โครงการพัฒนาคุณภาพรายงาน
สาเหตุการตายโดยการสัมภาษณในประเทศไทย ซึ่งจะดําเนนิการเกบ็ขอมูลในพืน้ที่ 9 จงัหวัด ไดแก 
เชียงราย ลําพนู เลย อุบลราชธาน ีสุพรรณบุรี นครนายก ชุมพร สงขลา และกรุงเทพมหานคร ในพ.ศ. 
2549 นั้น ในการนี้ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัด มีอําเภอที่เปนกลุมตัวอยางทั้งสิน้ 7 อําเภอดังนี ้
อําเภอเมืองฯ และ PCU ในเขต รพศ. 5 แหง , มวงสามสิบ , ตระการพืชผล , กุดขาวปุน , โขงเจียม , 
สําโรง และเดชอุดม โดยไดประชุมชี้แจงโครงการฯ และอบรมพนกังานสัมภาษณและผูดูแลภาคสนาม 
รวมทัง้สิ้น จํานวน 112 คน      ในระหวางวนัที ่27-28 ก.ย. 2549    เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธาน ี ทั้งนีม้ีแผนดําเนินการเก็บขอมูลใหแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2549 โดยมีการกําหนดชวงเวลาเบื้องตนดังนี ้ 

1. ระหวางวนัที่ 4-12 ต.ค. 2549 ประชุมชี้แจงการบรหิารงบประมาณและแผนการเก็บขอมูล  
2. ระหวางวนัที่ 16 ต.ค.-16 พ.ย. 2549 ดําเนนิการเก็บขอมูลใหแลวเสร็จทุกอําเภอ  
3. ระหวางวนัที่ 6-15 พ.ย. 2549 ติดตามนิเทศการเก็บขอมูลตามอําเภอเปาหมาย  
4. ระหวางวนัที่ 16-30 พ.ย. 2549 ตรวจสอบขอมูลโดยผูดูแลภาคสนามระดับอําเภอและ

ระดับจังหวัด  
5. เดือนธันวาคม 2549 ตรวจสอบความถกูตองของแบบสัมภาษณและจัดสงสวนกลาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ใหนาํผลงานวจิัยที่ได มาใชประโยชนในการวางแผนแกไขปญหาสาธารณสุขของประชาชน
ตอไปได  
 
ฝายสนับสนนุบริการสขุภาพ 
1. งานพัฒนาคุณภาพสถานบริการ  

การประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมเพื่อพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล โดยทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด
จากโรงพยาบาลที่ผานการรับรองฯ ตามแผนการตรวจเยี่ยมระหวางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2549 
(ปรับวันที่ตามทีมพีเ่ลี้ยงฯ และผูรับการตรวจเยี่ยมตกลงกัน ) เมื่อวันที ่11 ก.ย. 2549 ณ หองประชุม 1 
ชั้น 3 สนง.สสจ. นั้น   ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมจาก  รพ. ทุกแหง ที่ใหความสนใจเขารวมประชุม
เปนอยางดียิง่ ตัวแทนโรงพยาบาลเปาหมายทีจ่ะขอ Accredit จํานวน 4 แหง คือ รพ.วารนิชําราบ ,รพ.
ศรีเมืองใหม ,รพ.ตระการพชืผล    และรพ.น้ํายนื   ไดนําเสนอผลการพัฒนา  และรับขอเสนอแนะจาก
ทานผูวพิากย     ซึง่แฟมนาํเสนอจากทัง้ 4 แหง     สามารถ Down Load File ppt. ไดทาง http://w 
ww.phoubom.in.th/hss รับขอมูลฯ / สงขอมูลสนับสนนุบริการสุขภาพ , File ; HA9_11Newupload1 
และ 2 ในป 2550 นี้กาํลังพจิารณา KPI ในการพัฒนาใหผานบันไดขัน้ที ่2 และ Re-Accredit เพิ่มเติม 
2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนนุหนวยบริการปฐมภมูิเพื่อรับเงนิเพิ่มพิเศษ  

จังหวัดอุบลราชธาน ี ฝาย สบส. รับขอมูลผลการประเมินจากทกุแหงแลว กาํลังประมวลผล
และขอขอมูลเร่ือง Man_day ( เอกสาร 5File: Flow_Form_Manage9B “Sheet;Form2” แบบสํารวจ
ขอมูลบุคลากรสนับสนนุที่ออกปฏิบัติงานในหนวยบริการ ปฐมภูมิ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมพิเศษ ) โดยดวน เพื่อนํามาคํานวณเปนคาออกประเมินใหกับทุกโซนที่ออกดําเนนิการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 สํานักงานพฒันาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
1. การอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพืน้ฐาน 

ตามที่  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมกับ  กรมทหารราบที่ 6   คายสรรพสิทธปิระสงคได
จัดอบรมหลักสูตร เวชกรฉุกเฉินระดับพืน้ฐาน  EMT-B  110 ชั่วโมง  จาํนวน 264 คน    ในระหวางวนัที ่
1-29 ก.ย. 2549 ณ คายฝกอบรม กองรอยเครื่องยิงหนกั คายสรรพสทิธิประสงค โดยมีเนื้อหา ดังนี ้ 

- ฝก ระเบียบวินัย/การทาํงานเปนทีม  
- ฝกภาควิชาการ ตามมาตรฐานของหลักสูตร EMT-B 110 ชั่วโมง  
- การใชวทิยุส่ือสาร/การบาํรุงรักษารถพยาบาล  

ผลการอบรม ภาควิชาการ ดังนี ้ 
- สอบการปฏบัิติ เกณฑคะแนน 80 %  
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- สอบผาน 264 คน คิดเปน 100 %  
- สอบขอเขียน เกณฑคะแนน 60 %  
- สอบผาน 228 คน 86.36 %  
- ไมผาน 36 คน 13.64 %  

***** ผูที่สอบขอเขียนไมผานจะใหสอบซอมภายหลงัซึ่งทางวทิยากรจะกําหนดวนัเวลาแลว
แจงผูเกี่ยวของใหทราบ 

ในระหวางวนัที่ 28 ก.ย. 2549 – 5 ต.ค. 2549    ฝกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชุมชน  เพื่อเก็บ
ประสบการณ เกี่ยวกับการทาํงานที่หองฉุกเฉิน และการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหต ุ
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 วันที่ 2 ต.ค. 2549 ผูที่ผานการอบรมถือวา เปนลูกจางในสังกัด ในวนัที่ 6 ต.ค. 2549 ชวงเชา
จะมีการประชมุคณะกรรมการที่ สสจ. ชวงบายจึงจะเปนพิธมีอบใบประกาศแกผูทีผ่านการอบรม และ
รับมอบรถจาก อบจ. จาํนวน 42 คัน สวนพิธีปลอยรถใหเลื่อนออกไปกอน รถทกุคนจะมโีทรศพัทไว
สําหรับรับคําสั่งจากศนูยเทานัน้ หามนาํไปใชในงานสวนอืน่ รายละเอียดจะมีการชี้แจงอีกครั้งในวนัที ่
6 ต.ค. 2549 ทั้งนี้เร่ิมใหบริการตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 เปนตนไป 
 
 ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. ติดตามการรายงานขอมูล e-Healthy Thailand และ e-Inspection ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2549)  

อําเภอที่ยงัไมสงรายงาน 
1. ศรีเมืองใหม 
2. โขงเจียม 
3. บุณฑริก 
4. ตระการพืชผล 
5. กุดขาวปุน 
6. พิบูลมังสาหาร 
7. ตาลสุม 
8. น้ําขุน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
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นายลําพนู  ฉวีรักษ สาธารณสขุอําเภอเขมราฐ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะจัดการประชุมใหญสามัญประจําป ใน

วันที่ 28 ต.ค. 2549 ณ ศาลาประชาวาริน อําเภอวารินชาํราบ โดยจะมีการเลือกตัง้กรรมการสหกรณฯ 
จํานวน 8 คน และผูตรวจสอบกิจการฯ จํานวน 3 คน เปนการเลือกแบบรวมเขต 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหตรวจสอบเจาหนาที ่ทีจ่ะขอยาย/โอน (เขา อบต.) วามีหนี้ส้ินผกูพันธในสหกรณ หรือไม 
เพื่อปองกันการเกิดปญหาภายหลงั 
 ในอนาคตจะพิจารณามีระบบ ATM และเปดใหบุคคลทั่วไปมาฝากเงินกบัสหกรณฯ แตจะใหกู
ไดเฉพาะวงเงนิตนเอง 
 
เลิกการประชุมเวลา  16.53 น. 
 

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
  พยาบาลวิชาชีพ  6 
  ผูบันทกึการประชุม 
 

(นางสปุรีดา   บุญทาว)  
           หัวหนางานกจิการพเิศษ 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


