
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

ครั้งที่  12 /  2549  วันที่   8   มกราคม  2550 เวลา  13.30-16.30 น. 
ณ   หองประชุม  1  ชัน้  3  สํานกังานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี

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

1 นายวุฒิไกร มุงหมาย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  
2 นายกว ี ไชยศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
3 นายสวุทิย โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 
4 นายนพินธ มานะสถิตพงศ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 
5 นายสมพงษ พงษชีวนิ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี 
6 นายบุญธรรม ไชยยศ ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
7 นางปริญญา ผกานนท ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
8 น.ส.ไพรัช บุญจรัส ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
9 นายจรัญ ทองทับ หัวหนากลุมงานเวชกรรมสงัคม รพศ. สปส. 

10 นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผูอํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธาน ี
11 นายรัชว ี ดําบรรพ หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขเขต 14 อุบลราชธาน ี
12 น.ส.เครือมาส วรรณโคตร แทนผูอํานวยการวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค 
13 นางลัดดาวัณย คุณวุฒิ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
14 น.ส.ดวงเดือน จันทะโชต ิ แทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 7 อุบลราชธาน ี
15 น.ส.ไกรวัลย มัฐผา แทนผูอํานวยการศูนยอนามัยที ่7 อุบลราชธาน ี
16 นายสทุธพิงษ ภาคทอง หัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
17 นางสิริพร วงศตรี หัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
18 นางรําไพ สุวนาม หัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
19 นางนภาพร จันทนบ หัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
20 นางพรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ หัวหนาฝายควบคุมโรค 
21 นายวิโรจน เซมรัมย หัวหนาฝายสนับสนนุบริการสุขภาพ 
22 นางหรรษา ชื่นชูผล หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
23 นายสมบูรณ เพ็ญพิมพ หัวหนาศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉนิ 
24 นางลําดวน ศรีขาว ผูชวยหัวหนาฝายบริหารทัว่ไป 
25 น.ส.อลิษา สุพรรณ ผูชวยหัวหนาฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
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26 นางวลีรัตน อภัยบัณฑิตกลุ ผูชวยหัวหนาฝายควบคุมโรค 
27 นางพิศมยั วรรณชาติ ผูชวยหัวหนาฝายการแพทยและสุขภาพจิต 
28 นางสุภาภรณ อุตมัง ผูชวยหัวหนาฝายอนามัย 
29 นายกําแหง สมสุข ผูชวยหัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
30 นางเรียมรัตน รักเสมอวงศ ผูชวยหัวหนาฝายควบคุมโรค 
31 นายคมกริช ละคร ผูชวยหัวหนาฝายอนามัย 
32 นางเพ็ญศร ี สมชัย แทนหัวหนาฝายอนามัย 
33 น.ส.ประภัสสร ศันสนะพิทยากร แทนผูชวยหัวหนาฝายประกันสุขภาพ 
34 นายสวุชัย กุมปรุ ฝายบริหารทัว่ไป 
35 นายปยะมิตร สมบูรณ ศูนยบริการการการแพทยฉุกเฉิน 
36 นายปรีชา ทองมูล ฝายยทุธศาสตรสาธารณสุข 
37 น.ส.วีระสุดา สวัสดี เลขานุการการประชุมและแทนหัวหนางานกิจการพิเศษ 
38 นายพรเจริญ เจียมบุญศรี ผูอํานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
39 นายดนัย เจียรกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขือ่งใน 
40 นายสุรศักดิ ์ เกษมศิริ ผูอํานวยการโรงพยาบาลตระการพชืผล 
41 นายภิรักษ รุงพัฒนาชยักลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขมราฐ 
42 นายธีรวัฒน บุดดาวงศ ผูอํานวยการโรงพยาบาลกดุขาวปุน 
43 นายพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
44 น.ส.อาทิตยา เครื่องพาท ี ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรเีมืองใหม 
45 นายณรงศักดิ ์ เข็มเพชร ผูอํานวยการโรงพยาบาลตาลสุม 
46 นายเจริญ เสรีรัตนาคร ผูอํานวยการโรงพยาบาลวารินชําราบ 
47 นายตะวนั จึงสมาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิรินธร 
48 นายสยาม ประสานพิมพ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสาํโรง 
49 นายปญญา อิทธิธรรมบูรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม 
50 นายเจษฎา คําศรีสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลนาจะหลวย 
51 นายพทิักษพงษ จันทรแดง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงศรีอุดม 
52 นายชนะจิต ศรีภักดี แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
53 นายปฐมพงศ ยาพรหม แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลบุณฑริก 
54 นายวรายทุธ เลิศแลว แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลโขงเจยีม 
55 นายธานินทร ไชยานกุูล สาธารณสุขอาํเภอเมือง 
56 นายอดุลย วรรณชาติ สาธารณสุขอาํเภอเขื่องใน 
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57 นายสพุจน แสงสวาง สาธารณสุขกิง่อําเภอเหลาเสือโกก 
58 นายประวทิย พันธจูม สาธารณสุขอาํเภอดอนมดแดง 
59 นายลาํพนู ฉวีรักษ สาธารณสุขอาํเภอกุดขาวปุน 
60 นางศิวาภรณ เงินราง สาธารณสุขอาํเภอตระการพืชผล 
61 นายมนตร ี ออนเนตร สาธารณสุขอาํเภอโพธิ์ไทร 
62 นายณรงค แผลงศร สาธารณสุขอาํเภอเขมราฐ 
63 นายไพรัช จันทพนัธ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาตาล 
64 นายทองอินทร ชัยธาน ี สาธารณสุขอาํเภอพิบูลมงัสาหาร 
65 นายยุรวัฒ ทองผา สาธารณสุขอาํเภอสิรินธร 
66 นายสมัพนัธ กุลพร สาธารณสุขอาํเภอศรีเมืองใหม 
67 นายสมัย พูลทอง สาธารณสุขอาํเภอวารนิชําราบ 
68 นายธนายทุธ ศรไชย สาธารณสุขกิง่อําเภอสวางวีระวงศ 
69 นายประกอบ ศรศิริ สาธารณสุขอาํเภอสําโรง 
70 นายชัยณรงค สุวรรณกูฎ สาธารณสุขกิง่อําเภอนาเยยี 
71 นายสพุจน บุญทา สาธารณสุขอาํเภอเดชอุดม 
72 นายสทุนิ กมลฤกษ สาธารณสุขอาํเภอบุณฑริก 
73 นายณัฏฐพงศ ผองแผว สาธารณสุขอาํเภอน้ํายืน 
74 นายมัธยม สุพัฒน สาธารณสุขอาํเภอนาจะหลวย 
75 นายชวน จันทรเลื่อน สาธารณสุขอาํเภอทุงศรีอุดม 
76 นายชูวทิย ธาน ี สาธารณสุขกิง่อําเภอน้าํขุน 
77 นายรัชพล ตังคะวานิช แทนสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ 
78 นายธวัช ขันตีสาย แทนสาธารณสุขอําเภอตาลสุม 
79 นายสทิธิชยั วทิตถิรานนัท แทนสาธารณสุขอําเภอโขงเจียม 
 
ผูไมมารวมการประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

1 นายถวิล กลิ่นวมิล ผูอํานวยการศูนยมะเร็งอุบลราชธานี  
2 นางสุมนา ศรีชลาลัย ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธาน ี
3 นายครรชิต เกยไชย ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที ่5 อุบลราชธาน ี
4 นายวรวทิย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยที่ 7 
5 นายธีรพล  เจนวทิยา ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สาขาเขตพื้นที่

(อุบลราชธาน)ี 
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6 นางสุรางค ปรัชบาล ผูอํานวยการกองอนามัยสิง่แวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
7 นายธวัติ บุญไทย ผูอํานวยการโรงพยาบาลมวงสามสิบ 
8 นายสทุธนินัท โคตะสิน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง 
9 น.ส.วิมลรัตน ประทีปะเสน ผูอํานวยการโรงพยาบาลน้ํายืน 

10 น.ส.กาญจนา มหาพล หัวหนาฝายคุมครองผูบริโภค 
11 นางสุระภี มหิษานนท หัวหนางานเลขานุการกิจ 
12 น.ส.พิมณฑิพา มาลาหอม ผูชวยหัวหนาฝายควบคุมโรค 
13 นายวัฒนะ ทองประเสริฐ ผูชวยหัวหนาฝายสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
14 นางเพ็ญศร ี เริงนิรันดร ผูชวยหัวหนางานกจิการพิเศษ 
15 นายจตุรพิธ สมหอม ผูชวยหัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  13.50 น. 

นายแพทยวุฒไิกร   มุงหมาย   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  เปนประธานใน
การประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
1.ผลการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอุบลราชธานี ในวนัที ่28  ธ.ค. 2549  
 1) ขาราชการโยกยายมาดํารงตําแหนงในพืน้ที ่/ยายไปดาํรงตําแหนงนอกพื้นที ่
      1.1 แนะนาํรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี
  - นายเสนีย    จิตตเกษม    ยายมาจากตําแหนงรองผูวาราชการจงัหวดัสุรินทร   
  - นายปราโมทย   สัจจรักษ    ยายมาจากตาํแหนงรองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย   
  - นายสุรพล    สายพันธ     ยายมาจากตําแหนงรองผูวาราชการจงัหวดัตราด 

     1.2 การยายขาราชการตําแหนงอืน่ๆ ของจังหวัดอุบลราชธาน ี
  - แตงตั้ง   นายชาตรี   ดิเรกศรี   นายอําเภอเมืองอบุลราชธานี   ใหดํารงตาํแหนง  
ปลัดจังหวัดอุบลราชธาน ี
  - แตงตั้ง  นายอรรณพ  อุนอก  จาจงัหวดัอุบลราชธาน ี ใหดํารงตําแหนง นายอาํเภอ
ทุงศรีอุดม  จังหวัดอุบลฯ 
  - ขาราชการยายเขามาใหมในพืน้ที่จงัหวดัอุบลราชธาน ี 
   นายดํารง  เนมิตตกพงษ   นายอาํเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย  ยายมาดํารงตาํแหนง 
นายอาํเภอน้าํยืน จ. อุบลฯ 
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   นายชนาส  ชัชวาลวงศ   ปลัดหวัหนากิง่อําเภอพนมดงรัก  จ.สุรินทร  ยายมา
ดํารงตําแหนง นายอําเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลฯ 
  - ขาราชการยายภายในพืน้ที่จังหวัดอุบลราชธานี  
   นายวฒันา  พฒุิชาติ   นายอําเภอทุงศรีอุดม  จ.อุบลฯ  ยายไปดํารงตําแหนง 
นายอาํเภอนาจะหลวย จ.อุบลราชธาน ี
   นายพีระศักดิ์   องกิตติกุล     นายอําเภอพิบูลมงัสาหาร    จ.อุบลฯ    ยายไป
ดํารงตําแหนง นายอําเภอตระการพืชผล จ.อุบลฯ 
   นายเดชา  วงศตระกูล  นายอาํเภอตระการพืชผล จ.อุบลฯ ยายไปดํารงตําแหนง 
นายอาํเภอพบูิลมังสาหาร จ.อุบลฯ 
  - ขาราชการยายออกจากพืน้ที่จงัหวัดอุบลราชธานี  
   นายควรคดิ  ชโลธรรังษ ี    นายอําเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลฯ   ยายไปดํารงตําแหนง 
นายอาํเภอหวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 
   นายสุรชยั  ชวาลารัตน    นายอาํเภอน้ํายนื  จ.อุบลฯ    ยายไปดํารงตําแหนง 
นายอาํเภอนาทว ีจ.สงขลา 
   นายจาํเริญ  สวนทอง  นายอําเภอนาจะหลวย จ.อุบลฯ ยายไปดํารงตําแหนง  
นายอาํเภอกระสัง จ.บุรีรัมย 
 2) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกนัการทุจริตและพฤติมิชอบในภาคราชการ” จังหวัดไดสรุปสาระสําคัญดังนี ้
     วิสัยทัศน     1.ประชาชนเกิด “ความมัน่ใจ ศรัทธา และไววางใจ” 

     2.ขาราชการเกิด “ความเขาใจ เขาถงึ และพัฒนา” 
      เปาประสงค     1.ลดและปดโอกาสการทจุริต และประพฤติมิชอบ 

     2.สรางจิตสาํนึกในการประพฤติชอบ 
     ปจจัยแหงความสาํเร็จ 1.สรางผูนํา และองคกรตนแบบที่ดีเพื่อเปนแบบอยาง 

     2.พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
     3.วางระบบสนับสนนุและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 
รายละเอียด มอบใหฝายยทุธศาสตรดําเนินการ และแจงใหทุกหนวยทราบตอไป 

 3) การปองกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2550  
      - เปาหมายคาดคะเนจาํนวนครั้งอุบัติเหตุไมเกิน 93 คร้ัง (ประมาณการครั้งอุบัติเหตุ 111 
คร้ัง) 
      - เปาหมายคาดคะเนผูเสียชีวิตจํานวน 9 คน (ประมาณการผูเสยีชีวิต 10 คน) 
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      - เปาหมายคาดคะเนผูบาดเจ็บ (Admit) 107 คน (ประมาณการผูบาดเจ็บ 126 คน) 
      จากเปาหมายที่คาดคะเนไว     จงัหวดัอุบลราชธาน ี    ไดมีการดาํเนนิการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม   2550    ไดตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว      ซึง่รายละเอียด 
ทางตํารวจจะไดประสานงานตอไป 
 3) การจัดคอนเสิรตเพื่อหารายไดสมทบกองทนุหนวยกูชีพเฉลิมราชย 60 ป 
      ตามที่ไดมีการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ข้ึนในนาม “หนวยกูชีพเฉลิมราชย 60 ป” 
จํานวน 42 หนวย เพื่อใหบริการประชาชนเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน ฯ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
ตอเนื่องและยัง่ยืน   และเปนสวัสดิการชวยเหลือแกผูปฏิบัติงานในจังหวัดอุบลราชธาน ี  จึงไดจัดตั้ง
กองทนุหนวยกูชีพเฉลิมราชย 60 ป ข้ึน เพือ่ระดมทุนจากทุกหนวยงาน และไดกําหนดจัดงานคอนเสิรต
เพื่อหารายไดสมทบกองทนุดังกลาว ในวันที ่ 27 ม.ค. 2550 ณ สนามหนาศาลากลางจงัหวัด
อุบลราชธานี ต้ังแตเวลา 15.00 น. บัตรราคา 20 บาท ซึง่ไดรับการสนบัสนุนศิลปนจากบริษทัท็อปไลน
ไดมอนด มิวสคิ   

   รายไดที่ไดรับจะเปนกองทนุชวยเหลือในระดับอําเภอ   ซึ่งจะตองมบัีญชีรายรับ-รายจายที่
ชัดเจน  จึงขอใหทุกอาํเภอเรงจําหนายบัตร และประชาสมัพันธโดยดวน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 30 พ.ย. 2549 

ตามหนังสือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0027.001.02 / ว.9642 ลงวนัที ่
18  ธันวาคม 2549 ไดสรุปรายงานการประชุมคร้ังที ่11 / 2549 เมื่อวันที่  30  พฤศจกิายน  2549 และ 
Upload ไวที ่ www.phoubon.in.th เพื่อใหผูเขาประชุมพิจารณาและตรวจสอบ ขอใหทีป่ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2549 
 ไมมี 
มติที่ประชุม  ไมม ี
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องจากศูนยวิชาการ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสทิธิประสงค 

ในปการศึกษา 2550 จังหวดัอุบลราชธาน ีจะไดรับโควตาไปเรียนที่ วพบ.นนทบุรี 12 คน และ
เรียนที ่วพบ.สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธาน ี  อีก 29 คน รวมเปน 41 คน โดยทางวทิยาลัยไดเร่ิมมี
การรับสมัครตรงแลว จงึใครขอใหประชาสมัพันธตอไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหฝายบริหารฯ ประสานราละเอียดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดยเฉพาะหนวยงาน
สวนทองถิ่นทีต่องการพยาบาลชุมชน 
 
วิทยาลัยการสาธารณสขุสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธาน ี
1. การรับสมัครนักศึกษา ป 2550 
 ปการศึกษา 2550 จังหวัดอุบลราชธาน ี  ไดรับโควตา รอยละ 30 (ยังไมทราบจํานวนที่ชัดเจน)
ดังนัน้หากในหลักสูตรเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จงัหวัดอุบลราชธาน ีไดรับโควตา 10 คน จะตอง
ดําเนนิการคัดเลือกมากอน 3 คน สวนทนุของบุตร อสม. จะใหจังหวัดเปนผูดําเนนิการคัดเลือกสงไป
เรียนเอง 
2. เงนิเพิ่มพเิศษ 
 ขอยกเลิกเงินเพิ่มพิเศษของนายแพทยอภิเชษฐ  พฤกษาประทีป ต้ังแต 1 มกราคม 2550 เปน
ตนไป จะมหีนงัสือตามมาอกี 
3. สรุปผลการดําเนนิงาน 
 ปญหาในอดีต - ขาดสภาพคลอง มีหนี้ส้ิน (2539-42) เร่ืองรองเรียนจากนักศึกษาคาใชจาย
สูง เงินบาํรุงนอย ไมมีลูกจางประจํา 
 ผลการบริหาร - ไดรับงบประมาณเพิ่มข้ึนจากการเปดคลินิกบริการ หนี้ส้ินลดลง พัฒนา
หองสมุดและหองเรียนคอมพิวเตอรใหเพยีงพอตอนักศกึษา โดยใชเงนิบํารุง ปรับปรุงอาคารเปนที่พักผู
มาอบรบ จัดสวัสดิการใหอาจารย นักศึกษา และสนับสนนุลูกจางใหศึกษาตอ ซื้อรถตู 

ปญหาอุปสรรค - ขาดทนัตแพทย ไมมีตําแหนงใหเจาหนาที่ทีม่าชวยราชการ ปญหาเรื่อง
รองเรียนดานการบริหารสงู ฯลฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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สํานกังานสาธารณสขุเขต 14 
 ขอเชิญคณะกรรมการ คปสข. รวมการประชุม คปสข. คร้ังที ่ 1/2550 ในวันที ่ 10 ม.ค. 2550 
ต้ังแตเวลา 13.30-17.00 น. ณ ศอข. อําเภอโขงเจียม และวันที่ 11 ม.ค. 2550 คณะจะไปตรวจเยี่ยม
โรงพยาบาลพบูิลมังสาหาร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
นายแพทยพฒันา  ตันสกลุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
 ผลจากการประชุมกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน ไดมีมติเลือกประธานกลุม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชมุชนคนใหม โดยในที่ประชมุมีมติเลือกนายแพทยปญญา  อิทธิธรรมบูรณ 
เปนประธานกลุมผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากฝายตางๆ 
ฝายบริหารทัว่ไป 
1. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนกังานราชการทั่วไป 
 ดวย    จังหวัดอุบลราชธานี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป     
จํานวน  4  อัตรา  ดังนี ้
  1.โรงพยาบาลโขงเจียม   ชื่อตําแหนง   นักเทคนิคการแพทย  1  อัตรา 
  2.โรงพยาบาลโพธิ์ไทร   ชื่อตําแหนง   นักเทคนิคการแพทย  1  อัตรา 
  3.โรงพยาบาลน้ํายนื   ชื่อตําแหนง   นักเทคนิคการแพทย  1  อัตรา 
  4.โรงพยาบาลนาจะหลวย  ชื่อตําแหนง   นักเทคนิคการแพทย  1  อัตรา 
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผูประสงคที่ประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่  ฝายบริหารทัว่ไป  สํานักงาน 
สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี ต้ังแตวันที่ 25 ธ.ค. 2459 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2550 ในเวลาราชการ ดู
รายละเอียดใน      http;//ubo.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/ Lookjong.htm   
2. รับสมัครเพือ่คัดเลือกขาราชการไปดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีอนามัย 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ไดเปดรับสมัครขาราชการไปดํารงตําแหนงหวัหนา
สถานีอนามัย  จํานวน  32  ตําแหนง (จนท.บริหารฯ 6 ) ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 29 ธ.ค. 2549 
ดูรายละเอียดไดที่ http;//ubo.phou.phoubon.in.th/weblink/ssj/ssj01/lookjong.htm 
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3. การขอยายของแพทย  ทนัตแพทย  เภสัชกร  ประจาํปงบประมาณ  2550 
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ไดแจงแนวทางในการขอยายขาราชการ 3 สายงาน  

โดยรอบที่ 1 จะเปด website ใหแสดงความจาํนง  ในวนัที ่ 5 ม.ค. 2550 จึงขอใหแจงแพทย ทันต
แพทย และ เภสัชกร  ทีม่คีวามประสงคจะขอยายขามจังหวัด  สงแบบขอยายใหงานการเจาหนาที่  
ฝายบริหารทัว่ไป  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี  ภายในวนัที ่ 10 ม.ค. 2550  เพือ่จะได
ดําเนนิการตอไป 
4. การขอปรับเปลี่ยนสายงาน ไปดํารงตาํแหนงวิชาชพี   
 แจงใหขาราชการในหนวยงานของทาน  ที่ดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิค หรือตําแหนงเจา
พนักงานสาธารณสุขชุมชน ซึ่งสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และใบรับ
อนุญาตประกอบวิชาชพี ฯ ยื่นความประสงคขอปรับเปลี่ยนสายงาน ไปดํารงตําแหนงวิชาชพี  โดน
แนบวุฒกิารศกึษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชพีฯ สงที่งานการเจาหนาที ่ ฝายบริหารทัว่ไป  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี ภายในวนัที่  3  ม.ค. 2550 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายควบคุมโรค 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก (1 ม.ค.-24 ธ.ค. 2549) 

จังหวัดอุบลราชธาน ีมีผูปวยรายงานทั้งสิน้ 644 ราย อัตราปวย 36.29 ตอแสนประชากร ไมมี
ผูเสียชีวิต ดูรายละเอียดไดที ่www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายควบคุมโรค 
2. สถานการณโรคไขหวัดนก (1 ม.ค.-24 ธ.ค. 2549) 

จังหวัดอุบลราชธาน ี พบสัตวปกปวยตายสะสม 19 จดุ รวม 187 ตัว เก็บตัวอยางสงตรวจ 
4,178 ตัวอยาง แลวไมพบเชือ้ และรอผลตรวจ 342 ตัวอยาง  

ระหวางวันที่ 17-24 ธ.ค. 2549 ไมมีรายงานผูปวยขึ้นทะเบียนเฝาระวัง แตมีรายงานสัตวปก
ปวยตายผิดปกติ 1 จุด เปนไกพื้นเมือง ทีอํ่าเภอบุณฑริก ไดเก็บตัวอยางสงตรวจแลว อยูระหวางรอผล
ตรวจ ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที ่ฝายควบคุมโรค 
3. สรุปสถานการณโรคติดตอที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําเดือนธันวาคม 
ลําดับ โรค จํานวนปวย (ราย) อัตราปวยตอแสนประชากร 

1 อุจาระรวงเฉยีบพลัน 34,700 1955.14 
2 ไขไมทราบสาเหตุ 7,827 441.01 
3 ปอดบวม 6,401 360.66 
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ลําดับ โรค จํานวนปวย (ราย) อัตราปวยตอแสนประชากร 

4 ตาแดง 1,506 84.85 
5 อาหารเปนพิษ 976 54.99 
6 ไขเลือดออก 644 36.29 
7 สุกใส 594 33.47 
8 มาลาเรีย ** 475 26.76 
9 คางทมู 331 18.65 

10 ไขหวัดใหญ 194 10.93 
 
ที่มา : รง.506,507 ป 2549 (1 ม.ค.-25 ธ.ค. ) , ** ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที ่7.1 

จังหวัดอุบลราชธาน ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายประกันสขุภาพ 
1. National Coverage  

เดือน ธันวาคม  2549 หลักประกนัสขุภาพของประชาชนในจงัหวดัอุบลราชธาน ี มีความ
ครอบคลุมรอยละ 98.78 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายประกัน
สุขภาพ 
2. การตรวจคดักรองความเสี่ยงสําหรับสิทธิประกนัสังคมและสิทธิสวัสดิการขาราชการ   

2.1 สรุปผลการดําเนินงานการตรวจคดักรองความเสี่ยงสําหรับสิทธิประกนัสังคมและสิทธิ
สวัสดิการขาราชการ  ประจําเดือนธนัวาคม 2549 ดูรายละเอียดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ 
สอบถามไดที ่ฝายประกนัสขุภาพ 

2.2 สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ   แจงขอหยุดการใชโปรแกรมลงทะเบยีนคัดกรอง
ความเสีย่งประกันสงัคมและขาราชการ  ต้ังแตวันที ่ 1-31  ม.ค.  2550  เพื่อปรับปรุงโปรแกรมและ
ระบบรายงาน  โดยจะเริ่มเปดโปรแกรม  เพื่อใหหนวยบริการสามารถบนัทึกขอมูลอีกครั้งใน
วันที ่ 1  ก.พ.  2550  กรณี  หนวยบริการที่ไดมีการบันทึกขอมลูการตรวจคัดกรองความเสีย่งใน
โปรแกรมดังกลาว  ต้ังแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  2549  และพบวามีการบันทึกสิทธิฯของ
ผูรับบริการไมถูกตอง  ทําใหระบบไมสามารถดาํเนนิการตรวจนับเปนขอมูลทีน่ํามาจัดสรรคาชดเชย
บริการใหแกหนวยบรกิารนัน้  ใหหนวยบริการดําเนนิการบันทึกขอมลูรายบุคคลทีม่ีการบนัทึกสทิธิไม



 11

ถูกตอง  ในโปรแกรม  Excell   ตามรูปแบบที่ สปสช. กาํหนด  และจัดสงขอมูลให สปสช. ที ่ E-mail 
address:ithelpdesk@nhso.go.th  ภายในวนัที ่ 15  มกราคม  2550 
3. แจงโอนเงนิ เดือน ธันวาคม  2549 

3.1  งบ  PP  ป  2549   (ปดงบ ก.ย.  49)     จํานวน  5,518,588  บาท 
3.2  งบ  IP+OP  ป  2549   (ปดงบ ก.ย. 49) จํานวน  101,981,491.28  บาท 
3.3 คาดําเนินการหนวย  EMS  เดือนธันวาคม  49 จํานวน  42  หนวยๆละ  50,000  บาท      
        รวมเปนเงิน            2,100,000  บาท 
3.4  งบลงทุน โครงการหลกัประกันสุขภาพถวนหนา คร้ังที ่ 4  จํานวน  20,556,310  บาท 

4. แนวทางการดําเนินงานทมีตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เฉลมิพระบารม ี 80  พรรษา  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 เร่ิมการดําเนินงานตั้งแตวนัที ่ 1 ม.ค. 2550 ถึงวนัที่ 31 ธ.ค. 2550 (ทําผลงานใหเสร็จส้ิน
ภายในเดือนกนัยายน 2550) โดยกําหนดใหมีทีมตรวจสุขภาพอําเภอละ 1 ทีม ดูรายละเอยีดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายประกนัสุขภาพ 
5. แจงผลการสงขอมูลผูปวยใน  ป  2550 (ตค.-พย. 49) 

 ดูรายละเอยีดไดที่ www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ฝายประกันสุขภาพ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ขอใหทุกหนวยรายงานผลการตรวจสุขภาพประชาชนใหกับ อบต.ในพืน้ทีท่ราบดวย เพื่ออบต. 
จะไดนําปญหาทีพ่บมาพิจารณางบประมาณในการแกไขตอไปดวย (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
 ขอใหศึกษาการใชแบบคัดกรองปญหาสุขภาพจิตของ รพ.พระศรีฯ เพือ่นํามาใชในหนวยตรวจ
สุขภาพ และนาํขอมูลที่ไดมาใชประโยชน 
 
ฝายคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสขุ 
1. การพัฒนาบุคลากร 

1.1 กําหนดการอบรม  เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาการผลิตหนอไมบรรจุปบให
ปลอดภัย เขต 14  ระหวางวนัที ่29-30 ม.ค. 2550  ณ  หองประชมุชางนอย 1     เขือ่นสิรินธร   อําเภอ
สิรินธร  จ.อุบลฯ 

1.2 กําหนดการ   สัมมนาผูจําหนายเครื่องสําอางตามโครงการตรวจสอบ และเฝาระวังความ
ปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ     และบริการสุขภาพ ในวันที ่ 19  ม.ค. 2550  ณ  หอง
ประชุม 1 ( ชัน้ 3 )  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
2. ขอความรวมมือสํารวจขอมูลแหลงผลิตผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน (ภายในวันที ่ 10  ม.ค. 2550 

2.1 สํารวจขอมูลความเสยีหายของกลุมผูผลิต 
2.2 ประเมินสถานที่ผลิตผลติภัณฑสุขภาพชุมชน 
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2.3 เก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน 
 

3. ติดตามงาน 
3.1 ขอใหสงรายงานตรวจสารปนเปอน 6 ชนิดประจําเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2549  ภายใน

วันที ่ 15 ม.ค. 2550 
3.2 ขอใหอําเภอสงผลการตรวจสารปนเปอนประกอบการตออายุปายทอง ป 2550  ภายใน

วันที ่ 15 ม.ค. 2550 
3.3 สํานักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษา ( TRIS )  ไดกําหนดติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ 2549  ในวนัจันทรที ่15 ม.ค. 50  เวลา 9.00-16.30  น. 
4. การคัดเลือกคุณภาพยา 

ดวย  มีการรับซองประกวดราคา  ในวนัที ่ 10 ม.ค. 2550   ใครขอเชิญ คณะทํางานคัดเลือก
คุณภาพยา หวัหนาฝายเภสชักรรมโรงพยาบาลชุมชนทกุแหง   และหวัหนาฝายเภสชักรรมโรงพยาบาล 
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รวมพิจารณาคัดเลือกคุณภาพในวันดงักลาว เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ 
หองประชมุชัน้ 5 อาคาร50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ฝายสนับสนนุระบบบรกิารสุขภาพ 
1. การคัดเลือก   อสม. 

ตามที ่ สนง.สสจ.อบ. ไดดําเนินการคัดเลอืก   อสม. ดีเดนระดับจังหวัด  ประจําป  2550  เพื่อ
เปนการประกาศเกียรติคุณ  ความด ี ความสามารถ  ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
โดยไดมีการคัดเลือก  ในวันที ่27 ธ.ค. 2549 ณ  สนง.สสจ.อุบลราชธาน ี นัน้ และผลการคัดเลือก  อส
ม.  ดีเดนระดับ จังหวัด  ป  2550   มีดังนี ้   

สาขาที ่1 การเฝาระวงัปองกนัและควบคุมโรคติดตอ (ไขเลือดออก  ไขหวัดนก)  
นางอรพรรณ  ราเริง  อสม. อ.มวงสามสิบ 

สาขาที ่2 การดําเนนิงานเรื่องเอดสในชุมชน  
นางโสดศรี ทองลวน อสม.อ.เมือง 

สาขาที ่3 สุขภาพจิตชุมชน   
 นางอมร  โคตรสีหา  อสม. อ.มวงสามสิบ 
สาขาที ่4 การแกไขปญหายาเสพติด  

นางวนัเพ็ญ  มาลา อสม.ชมุชนลับแล (เทศบาลเมืองวารินฯ) อ.วารินชําราบ 
สาขาที ่5 การสรางสุขภาพ   
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นางนฤมล  กุลคํา  อสม.ชุมชนวัดผาสุการาม (เทศบาลเมืองวารินฯ) อ.วารนิชําราบ 
 

สาขาที ่6 การบริการใน ศสมช.  
นายสงัคม  กีดกัน  อสม. อ.เมือง 

สาขาที ่7 การเฝาระวงัและควบคุมโรคไมติดตอ (โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสงู)   
นางพิสมยั ลีลา  อสม. อ.ตระการพชืผล 

สาขาที ่8 การคุมครองผูบริโภค  
นางบรรจง  รองแกว  อสม. อ.พิบูลมงัสาหาร 

สาขาที ่9 การแพทยแผนไทยและภูมิปญญาทองถิ่น  
นายสาํราญ  กาสา  อสม. อ.โพธิ์ไทร   

สาขาที ่10 การจัดการสุขภาพชุมชน   
นายพทุธา  บัญกาท ีอสม. กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ 

ในการนี้ ขอใหเจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  (เฉพาะอําเภอที่ อสม. ไดรับการ
คัดเลือก) นํา อสม. ดีเดนระดับจังหวัดที่ไดรับการคัดเลือก  เขารวมประชุมเพื่อซกัซอมการนําเสนอฯ 
และรับฟงขอเสนอแนะ / แกไขขอบกพรองจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ในวนัที ่ 12 ม.ค. 
2550 ณ  หองประชุม 1 สนง.สสจ.อบ. เวลา  08.00 - 16.30 น. เพือ่เตรียมการคดัเลือก อสม. ดีเดน
ระดับเขต/ภาค  ในวันที ่ 17 ม.ค.  2550  ณ  ศูนยฝกอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวดัขอนแกน และขอความอนุเคราะหแตละอาํเภอสนับสนนุงบประมาณหรือ 
อ่ืนๆในการชวยเหลือ อสม.นําเสนอผลงานดวย 
2. งานกาชาดและงานปใหม ป 2550 

ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมอืในการออกบธูในงานกาชาดและงานปใหม ป 2550 
ที่หนาศาลากลาง ซึ่งประความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคทุกประการ 
3. ปฏิทนิและไดอารร่ี  
 ขอใหทุกหนวยงานรับปฏิทนิและไดอารร่ี ป 2550 ไดที่ฝายสนับสนนุฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
งานระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉิน 
1. เร่ือง  จัดคอนเสิรต เพื่อหารายไดสมทบกองทนุ หนวยกูชีพเฉลิมราชย ๖๐ ป 

ตามที ่ สนง.สสจ.อบ.   ไดจัดบริการการแพทยฉุกเฉนิ(EMS) ข้ึนในนาม “หนวยกูชีพเฉลิม
ราชย ๖๐ ป” จํานวน 42 หนวย  เพื่อใหบริการประชาชนสามารถรับบริการ รักษาพยาบาล ณ จุดเกิด
เหต ุ และนาํสงโรงพยาบาล ไดอยางถูกตองมีประสิทธภิาพ และมีการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง ยัง่ยนื  
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เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูรับบริการ สนง.สสจ.อบ.จึงไดจัดตั้งกองทนุ หนวยกูชพีเฉลิมราชย 
๖๐ ป  โดยไดกําหนดจัดคอนเสิรต เพื่อระดมทุนจากทุกภาคสวน  มาสนับสนนุการดําเนนิงาน   

วัตถุประสงค  
1. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ของหนวยกูชพีเฉลิมราชย ๖๐ป  
2. เพื่อสนับสนุน ดานการศึกษา  การฝกอบรม  การพฒันาบุคลากรในระบบบริการ การแพทย

ฉุกเฉิน  
3. เพื่อสงเสรมิการรวมจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉนิ     ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ทุกระดับและประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีทกุคน  
4. เพื่อสรางเครือขายการพฒันาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจงัหวัดอุบลราชธาน ี 
5. เพื่อประชาสัมพันธการบริการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
การจัดคอนเสริตในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนศิลปนนกัรอง นักแสดงจากบริษทัท็อปไลน มิวสิค 

อาท ิศิลปนวง หงษทอง หงษา ไกรศร เรืองศรี ,ดอกรัก  ดวงมาลา, ศักดิ์ภูเวียง  การจัดคอนเสิรต จะมี
ข้ึนในวนัที่ 27 ม.ค. 2549  ณ สนามหนาศาลากลางจงัหวัดอุบลราชธาน ี ต้ังแตเวลา 15.00 น. เปนตน
ไป  บัตร ราคา 20 บาท มีจาํหนายที ่สนง.สาธารณสุขจังหวัด   สนง.สาธารณสุขอาํเภอ สถานีอนามยั
ทุกแหง  และ อสม.ทุกคน โดยมีเปาหมายการจาํหนายบัตร หมูบานละ 100 บัตร ดูรายละเอยีดไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ งานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ควรมีการจัดการแสดงของเจาหนาที่  EMS ในงาน และขอใหตัวแทนมารวมงานคอนเสิรตดวย 
 ขอใหประชาสมัพันธใหพนกังาน EMSและประชาชนเขาใจถึงการใหบริการของหนวย EMS 
และการนาํผูปวยไปสงยงัโรงพยาบาล ซึง่ตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ในโรงพยาบาลวา ผูปวย
รายใดตองไดรับการรักษากอน มิใชผูปวยทุกรายทีน่ําสงนั้นจะตองไดรับการบริการกอน นอกจากนีค้วร
เนนย้ําวาไมมสิีทธิเรียกรับเงนิจากผูใชบริการ 
 ในการบริหารจัดการของหนวย EMS ขอใหดําเนนิการโดยใหสวนทองถิน่มีบทบาทในการ
บริหารเปนหลกั และหากสามารถดําเนินการไปได จึงมอบใหสวนทองถิ่นดําเนนิการไปเอง 
 
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. สรุปผลการตรวจสุขภาพประชาชน 1 ตุลาคม 49 - 6 มกราคม 2550  

จํานวนรายงานการตรวจสุขภาพ 40,165 record  ดูรายละเอียดสรุปภาพรวมไดที่ 
www.phoubon.in.th หรือ สอบถามไดที่ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การสงขอมูลการตรวจสุขภาพแยกรายอําเภอ 

ผลการตรวจ 
อําเภอ 

ประชากร 
15+ ป 

เปาหมาย 
80% จํานวนคน จํานวนครั้ง 

%คน 
เทียบเปาหมาย 

เมือง 134,831 107,865 0 0 0 
ดอนมดแดง 19,196 15,933 0 0 0 
เหลาเสือโกก 19,561 15,649 0 0 0 
เขื่องใน 86,547 69,238 116 116 0.17 
มวงสามสิบ 64,300 51,440 4,047 4,276 7.87 
ตระการพืชผล 90,577 72,462 4,843 4,895 6.68 
กุดขาวปุน 30,060 24,048 0 0 0 
เขมราฐ 56,749 45,399 992 1,001 2.19 
โพธิ์ไทร 30,817 24,654 929 945 3.77 
นาตาล 25,861 20,689 0 0 0 
วารินชาํราบ 121,247 96,998 0 0 0 
สําโรง 39,167 31,334 0 0 0 
ศรีเมืองใหม 48,604 38,883 0 0 0 
โขงเจียม 23,274 18,619 1,188 1,295 6.38 
สิรินธร 34,752 27,802 0 0 0 
พิบูลมังสาหาร 95,985 76,788 0 0 0 
ตาลสุม 23,431 18,745 0 0 0 
สวางวีรวงศ 22,671 18,137 0 0 0 
นาเยีย 18,664 14,931 0 0 0 
เดชอุดม 128,134 102,507 0 0 0 
ทุงศรีอุดม 20,174 16,139 0 0 0 
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ผลการตรวจ 
อําเภอ 

ประชากร 
15+ ป 

เปาหมาย 
80% จํานวนคน จํานวนครั้ง 

%คน 
เทียบเปาหมาย 

น้ําขุน 22,729 18,183 3,864 3,870 21.25 
บุณฑริก 64,447 51,558 21,595 24,147 41.88 
นาจะหลวย 39,605 31,684 0 0 0 
น้ํายนื 50,161 40,129 0 0 0 

รวม 1,312,264 1,049,811 37,574 40,545 3.58 
 
หมายเหต ุ

1. หนวยเคลื่อนที่อําเภอเขื่องใน ตรวจสุขภาพ ปชก. อ.มวงสามสิบ 870 คน/คร้ัง  
2. หนวยเคลื่อนที่อําเภอเขมราฐ ตรวจสุขภาพ ปชก. อ.โพธิ์ไทร 188 คน 193 คร้ัง 

2. สรุปผลการสงขอมูล 18 แฟม 
ธันวาคม 49 

อําเภอ 
PCU 

ทั้งหมด 
ต.ค.49 

(%) 
พ.ย.49 

(%) จํานวน รอยละ 

เมือง 23 100 100 22 95.65 
ศรีเมืองใหม 17 76.47 82.35 17 100 
โขงเจียม 11 81.82 90.91 10 90.91 
เขื่องใน 31 100 38.71 31 100 
เขมราฐ 11 90.91 100 11 100 
เดชอุดม 28 100 100 0 0 
นาจะหลวย 10 100 100 10 100 
น้ํายนื 14 100 78.57 11 78.57 
บุณฑริก 17 88.24 100 1 5.88 
ตระการพืชผล 29 34.48 100 26 89.66 
กุดขาวปุน 9 33.33 33.33 6 66.67 
มวงสามสิบ 24 100 100 24 100 
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ธันวาคม 49 
อําเภอ 

PCU 
ทั้งหมด 

ต.ค.49 
(%) 

พ.ย.49 
(%) จํานวน รอยละ 

มวงสามสิบ 24 100 100 24 100 
วารินชาํราบ 19 0 0 1 5.26 
พิบูลมังสาหาร 20 0 0 1 5.0 
ตาลสุม 8 87.5 87.5 5 62.5 
โพธิ์ไทร 11 10 100 11 100 
สําโรง 13 84.62 92.31 11 84.62 
ดอนมดแดง 5 80.0 80.0 0 0 
สิรินธร 8 100 100 8 100 
ทุงศรีอุดม 7 85.71 85.71 5 71.43 
นาเยีย 5 40.0 80.0 0 0 
นาตาล 6 0 0 0 0 
เหลาเสือโกก 6 100 100 3 50.0 
สวางวีรวงศ 6 0 0 0 0 
น้ําขุน 6 83.33 100 0 0 

รวม 344 72.67 74.42 214 62.21 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ 
นายนพินธ  มานะสถิตพงษ  รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธาน ี
ผลจากการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขเขต พื้นที่โซน 2 

กําหนดใหทีม คปสอ. ลงนเิทศสถานีอนามัยทกุแหง และสรุปปญหาอุปสรรคเสนอ สสจ.โซน
ทราบ กอนที ่สสจ.โซนจะออกตรวจเยี่ยม นอกจากนี้จะตองจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนการเงินการคลัง
ฉบับแกไขสงดวย 

หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่ มีบางหนวยทีย่ังไมไดเร่ิมออกปฏิบัติงาน สวนหนวยที่ออก
ปฏิบัติงานแลวพบปญหาในการสงรายงาน  
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ผลงานของหนวย EMS ของอําเภอวารินชําราบ และอําเภอตาลสมุคอนขางต่าํ เนื่องจากมี
หนวยบริการของมูลนธิิออกรวมดวย และประชาชนขาดความเชื่อมั่น สวนศรีเมืองใหมอาจตองปรบัให
เหลือ 1 หนวย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 หนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่ จะอยูในความดูแลของสสอ./สสก. และไดรับการชวยเหลือและ
สนับสนนุจากโรงพยาบาลชมุชน 
 เงินโบนัส PCU 9 บาท ตอประชากร เคยไดโอนไปแลว 4.50 บาท เปนเงนิบํารุง ขอใหเบิกจาย
ไดตามระเบียบ ของ สปสช. (กอนหนานี้ไมมี) แมขายสามารถจัดสรรใหลูกขายได โดยรอยละ  90 จะ
เปนคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน PCU อีกรอยละ 10 เปนคาตอบแทนของผูกลุมสนับสนนุที่ไป
ปฏิบัติงานใน PCU และ สสอ. สวนงวดที ่2 จะตองไดรับรายงานจาก PCU กอนจึงจะโอนให มอบให
ฝายบริหารจัดทํารายละเอียดแจงใหทกุอําเภอทราบอีกครั้ง 
 

ฝายบริหารทัว่ไป 
พิธีแสดงความยินดีแกขาราชการผุไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

1. นายสมพงษ พงษชวีิน ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอ (จบห.สาธารณสุข 7) เลื่อนขึ้นดํารง
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสขุ 8 สํานกังานสาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธาน ี

2. นางสิริพร  วงศตรี ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. เลื่อนขึ้นดํารงตําแหนง เจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว. กลุมงานพัฒนายทุธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด
อุบลราชธาน ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
เลิกการประชุมเวลา  15.35 น. 
     

         (นางสาววีระสุดา   สวสัดี) 
พยาบาลวชิาชีพ  6 ว. 
 ผูบันทึกการประชุม 


