
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 
สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

ครั้งที่  11/2550 
วันที่  30  พฤศจิกายน   2550 

ณ หองประชมุ 1 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
                   --------------------------------------------------------------------- 
 

วาระที ่1  เร่ืองประธานแจงใหทราบ 

 -ไมมี 

 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่ 10/2550 วันที่ 30  ตุลาคม  2550 

 

วาระที ่3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว 

 

วาระที ่4 เร่ืองจากศูนยวิชาการ 

 อาจารยนิพนธ  สอบถามเรือ่งการอบรมเวชปฏิบัติ มีผูใดยังไมผานการอบรม 

 ประธานแจง รอบที่ 3 ทําการอบรมตอ คงเหลือประมาณ  50-60 คน 

 -รพศ. ขณะนี ้ทาง รพศ. กาํลังจะดําเนนิการตามโครงการลดความแออัดของ OPD  สปส. 

ในระดับจังหวดั ตองขอความรวมมือจาก รพช.ใหญ มี รพร.เดชอุดม พบูิลมังสาหาร วารินชาํราบ  

50  พรรษา ตระการพืชผล จะตั้งคณะกรรมการฝากแจงลวงหนาและจะเชิญประชมุผูเกี่ยวของประชุมอีก

คร้ังหนึง่ 

 -เร่ืองคาตอบแทนศัลยแพทย เชิญศัลยแพทยที่เขารวมประชุมไดชี้แจง 

 น.ส. พรสวรรค แสงชาติ ไดชี้แจงวา การผาตัดตออวัยวะเชน แขนขาด นิ้วขาด เปนตน มีศัลยแพทย

นอย แตจํานวนคนไขมีมากโดยเฉพาะจากตางจังหวัด ยโสธร อํานาจ ศรีสะเกษ มุกดาหาร  และใชเวลาใน

กาผาตดัเปนเวลาหลายชั่วโมง เชน ผาตัดตอนิ้ว ใชเวลาอยางนอยไมตํ่ากวา 6 ชั่วโมง  ประกอบดวย

อาจารยศัลยกรรมดานนี้มีอายุคอนขางมาก(เนื่องจากการผาตัดตองใชกลองไมโคร) ศัลยแพทยนอยลง

เนื่องจากลาออก ถาจะใหการดําเนนิการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรใหพิจารณาเพิ่ม

คาตอบแทน/case  จาก 1,200 บาท เปน 2,400 บาท 

 หัวหนาฝายบริหารชี้แจง รอผลการประชุมและอนมุัติของรพศ. แลวสงให สสจ.ดําเนนิการ 

ตามระเบียบ เพิ่มไมเกนิ 1  เทา  สามารถดาํเนนิการได 

 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  
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วาระที ่5 เร่ืองจาก รพช. สสอ. 

 -อาจารยนิพนธสอบถามเรื่อง เจาพนักงานรังสี ที่เปนพนกังานของรัฐไมไดรับการบรรจุ ไดดูแล

หรือไม 

  หวัหนาฝายบริหารชี้แจงวา กําลังทําเรื่องขอบรรจุอยู  ใชตําแหนงของเรา ขออนุมัติ ผวจ.แลว รอ

เรียกบรรจุตามตําแหนงที่กระทรวงอนุมัติ 

 -ผอ.รพ.ตาลสมุ สอบถาม เร่ืองพนกังานของรัฐ 5-6 ตําแหนงไมไดรับการบรรจุ 

 หัวหนาฝายบริหารชี้แจงวา ไดตรวจสอบแลวไมใชนักเรียนทนุ ตองทยอยบรรจุนักเรียนทนุกอนสวน

ผูที่ไมใชนักเรียนทุนคงตองเปนอีกชัน้หนึ่ง หลังจากบรรจนุักเรียนทนุแลว 

 อัตราคาจาง นักวชิาการสาธารณสุขที่ไมใชนักเรียนทุน ใหจางในอัตรานักเรียนทนุ บาง รพ.จาง 

นว.สส. จากราชภัฏ ระดับ ป.ตรี ไมมีโอกาสบรรจุเปนขาราชการและทุกวนันี้จาง 8,000 บาท สูงกวา

นักเรียนทนุ 

 หัวหนาฝายบริหารชี้แจงวา ที่ประชุม วนัที ่31 ตุลาคม  2550 เปนการประชุมเร่ืองพจิารณาคาจาง

ลูกจางชั่วคราว ประเดน็ทีน่าํเสนอไดเสนอ สสจ. สสจ.ใหนาํเสนอในภาพรวม ประเดน็พิจารณาไดแก

ตําแหนง นว.สส. 

 นักเรียนทนุและไมทุน กาํหนดขั้นต่ํา 10,030 บาท ไมมี พตส. และเงนิพืน้ทีพ่ิเศษ แตกอนถือวาให

จางอัตรานักเรยีนทุน สายใชวุฒิ ป.ตรี ไมใหเกนินกัเรียนทุน ถาสายขาดแคลนก็ใหถอืปฏิบัติเชนเดิม 

นพ.ปญญา กรณีจบราชภัฏ ป.ตรี จาง 10,030 บาทมากเกินไปหรือไม มีมติที่ประชุมวาใหจาง

เทากัน 

 ประธานใหกลุม ผอ.รพ.ทบทวน  

 อาจารยนิพนธ เสนอใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลากร ถาจะพิจารณาในที่ประชุม

นี้ตองมีขอมูลมากกวานี ้

 ประธาน ใหผอ.ทบทวนดูและนําเสนอคณะกรรมการบริหารบุคลากรจังหวัดพิจารณา 

วาระที ่6 เร่ืองจากฝายตาง ๆ 
ฝายยุทธศาสตร 
 1. การเตรียมการถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรทองถิน่ ขณะนี้อยูในระยะที่ 2  จะตองเปนการ

โอนโดยสมัครใจ รายละเอยีดตามคูมือ  ตองมีการประเมินทัง้สถานีอนามยัที่จะโอนและหนวยทีจ่ะรับ

ขณะนี้จังหวัดอยูในระหวางจัดตั้งคณะกรรมการระดับจงัหวัด 

 2.การประชุมวิจัย 4  ธนัวาคม  2550  สํานักนโยบายและแผน ทําโครงการศึกษาวจิัยโครงการ

พัฒนาเพื่อประเมินผลระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอุบลฯ เปน 1 ใน 4 ของพืน้ที่ตัวอยาง 
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 3.ยุทธศาสตรสาธารณสุขป 51 จะจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดเปนรายโซน ลงลกึถงึ 

จนท. สอ. เพื่อรับฟงรายละเอียดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัและจะได

ดําเนนิการเหมือนกนั 
ฝายควบคุมโรค 
    สถานการณโรค เอดส และผลการดําเนินการควบคุมวัณโรค ตามเอกสาร 

 สถานการณการควบคุมอหวิาหตกโรค 

 -ระดับประเทศ  1 ม.ค.-26 พ.ย. 2550 มผูีปวย 46 จังหวัด  855  ราย เสียชีวิต 7 ราย 

จังหวัดทีพ่บผูปวยมากที่สุด จังหวัดขอนแกน  ตาก  ระนอง ตามลาํดับ 

 สถานการณจงัหวัดอุบลฯ  1 ม.ค.-30  พ.ย. 50  มีผูปวย 4 ราย ในพืน้ที ่อ.พิบูลฯ มวงสามสิบ 

ฝายไดดําเนนิการควบคุมโรคและเฝาระวงั ยังไมมีรายงานผูปวยเพิม่ 

 -การรณรงควคัซีนโปลิโอ ตํ่ากวา 5 ป คร้ังที่ 1 พุธที่ 26 ธ.ค. 2550 คร้ังที ่2  พุธที่ 23 ม.ค. 2551 ขอ

ความรวมมือประชาสัมพันธดวย 
คุมครองผูบริโภค 
 -สัปดาหที่ผานมาไดมีการออกสัญจร รพ.สปส. รพ.คาย สปส.  เสารที ่8 ธ.ค. จะออกสัญจรที่ สสอ.

เดชอุดม โซน 3 ชวยประชาสัมพันธดวย 
ฝายอนามยั 
 -เลื่อนการแขงขันกีฬารอบคัดเลือก จาก 8-6 ธ.ค. เปน 15-28 ธ.ค. 2550 

 เสร็จจากการประชุมขอเชิญรวมออกกําลังกายรณรงครวมพลงัสรางสุขภาพทุงศรีเมือง 

 -อาจารยนิพนธ เพิม่เติมเร่ืองกีฬา ขอใหนาํ จนท.มารวมงานใหมาก ๆ เทาที่ผานมาจะมาเฉพาะ 

รพ.ปนีจ้ะมีถวยแฟรเพล ใหกรรมการผูตัดสินเปนผูใหคะแนน ไมเนนการชนะ เนนเรือ่งการมนี้ําใจเปน

นักกฬีาของขวัญอยากจะใหเปนประเภทเดียวกนัแตจํานวนมาก ๆ  

 ประธาน เงินสนับสนนุจากสหกรณฯ ใหโซนเบิก 50บาท/หัว  อีก 50 บาท จัดเปนภาพรวม 

ภาคกลางวันฝายอนามัย สปอรทไนท โซน 2 เปนเจาภาพ 
EMS 
 -ผลการดําเนนิการเดือน พ.ย. 2550 ตามเอกสาร 

 -การนํารถเขารับการเปลี่ยนยาง น้าํมนัเครื่อง หลักการมรีถที่จุดบริการ 24 ช.ม. จงัหวัดมีสํารอง 1 

คัน พนักงานทีน่ํารถเขามาจะเปนเวรออฟ 

 -การคัดเลือกหนวยประกวดจะประชุมอีกครั้งหนึ่ง มีเวลาเตรียม 3 เดือน 

 ประธานฝากการรณรงคประชาธิปไตย 

 ปดประชุม 

                                              --------------------------------------------------    


