รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ ๒๕60
วันศุกร์ ที่ 29 เดือนกันยายน ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อกรรมการ
๑. นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
๔. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
๕. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
รก.นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ
๖. ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๗. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๘. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๙. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๐. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๑. ทันตแพทย์หญิงอิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๒. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๑๓. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๑๔. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๕. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
๑๖. นางสาวญาณิน สายโกสุม
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๗. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๑๘. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑๙. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
๒๐. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๑. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๒. นางอนงค์ วรรณสอน
แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
๒๓. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๒๔. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
๒๕. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๒๖. นางแสงเทียน นันทะวงศ์
แทน สาธารณสุขอาเภอจุน
๒๗. นายศุภัชกร มูลศรี
รก.สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน

๒

๒๘. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๒๙. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๐. นายมนตรี วิลาชัย
๓๑. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๒. นายสงคราม กอใหญ่
๓๓. ว่าที่รต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
๓๔. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๓๕. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๓๖. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
๓๗. นางสาวพัชรี ราไพ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ทันตแพทย์หญิงสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
๒. นางดอกแก้ว ตามเดช
๓. นางสาวอรอุมา อินทะนงลักษณ์
๔. นางสาวดลนภา ไชยสมบัติ
๕. นางสาวอภิรุจี เกนทา
๖. นายพงษ์วิทย์ นาแพร่
๗. นายกฤษดา พรรณกุล
๘. นายธีรศักดิ์ วงศ์ใหญ่
๙. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
๑๐. นายสิทธิชัย ใสสม
๑๑. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
๑๒. นายวุฒิฉัตร วงศ์ใหญ่
๑๓. นางสาวกุศุมา พรหมยวง
๑๔. นางแสงทวน แก้วจิโน
๑๕. นางสาวศิริพักตร์ มัฆวาล
๑๖. นางทรายแก้ว นักไร่
๑๗. นายอภินันท์ วันโน
๑๘. นางสาวปฐมพร ปัญญาวงศ์
๑๙. นางพัทธยา คมบาง
๒๐. นางพัฒนาการ ผลศุภลักษณ์

สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.3 เชียงราย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
หัวหน้างานแผนงาน ติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

๓

๒๑. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุข

เรื่องก่อนวาระการประชุม
-มอบประกาศเกียรติคุณ รพ.สต.ติดดาว จังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สสอ.เมือง: ตามที่สมาคมสาธารณสุขจังหวัดพะเยาร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ประเมิน รพ.สต.ติดดาว
ประจาปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประเมินทั้งหมด 5 ด้านนั้น ในการนี้ขอเรียนเชิญ นพ.สสจ.พะเยา มอบใบประกาศ
เกียรติคุณ รพ.สต.ติดดาว เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ดังนี้
• รพ.สต.บ้านเหล่า ตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ
• รพ.สต.ทุ่งกล้วย ตาบลทุ่งกล้วยอาเภอภูซาง(PCC)
• รพ.สต.ขุนควร ตาบลขุนควร อาเภอปง (PCC)
• รพ.สต.หย่วน ตาบลหย่วน อาเภอเชียงคา(PCC)
• รพ.สต.บ้านต๋อม ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมืองพะเยา(PCC)
• รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติอนาลโยฯ ตาบลสันป่าม่วง อาเภอเมืองพะเยา
-มอบประกาศนียบัตร อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยอดเยี่ยม ปี 2560
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล : สรุปผลการประเมินรับรองอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ
2560 ซึ่งออกประเมินเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560 โดยผลคะแนน 80 ขึ้นไปผ่านระดับดี ผลการ
ประเมิน มีดังนี้ อาเภอเมือง, อาเภอดอกคาใต้, อาเภอแม่ใจ, อาเภอจุน, อาเภอเชียงคา, อาเภอเชียงม่วน, อาเภอภูซาง,
อาเภอปง ผ่ านเกณฑ์ร ะดับ ดี อ าเภอภู กามยาว ผ่ านเกณฑ์ ระดั บพื้ นฐาน และขอเรียนเชิ ญ นพ.สสจ.พะเยามอบ
ใบประกาศเกียรติคุณสาหรับอาเภอที่มีผลงานควบคุมโรคเข้มแข็งดีเด่น ดังนี้
- ระบบระบาดวิทยาดีเด่นในระดับอาเภอ ได้แก่ อาเภอจุน
- มีผลสาเร็จของการควบคุมโรคตามนโยบายและโรคสาคัญที่เป็นปัญหาในพื้นที่ดีเด่นในระดับอาเภอ อาเภอเชียงม่วน
- อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนดีเด่น อาเภอเชียงม่วน
ประธาน: ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง รพ.สต.ติดดาว และอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รักษาระดับและพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้นไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทางาน ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ที่เกษียณอายุราชการ ในนามของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพะเยาขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลและให้ความ
ร่วมมือทุกๆด้านด้วยดีตลอดมา
มติที่ประชุม: รับทราบ

๔

1.2 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนกันยายน 2560
- พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26
ตุลาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบกาหนดการเป็ นระยะๆ ขณะนี้
มีหมายกาหนดการเบื้องต้น กาหนดให้แต่ละอาเภอจะมีจุดถวายดอกไม้จันทน์ ข้าราชการแต่งชุดเต็มยศไว้ทุกข์ สาหรับ
ผู้ได้รับสายสะพายให้ลดมา 1 ชั้น ติดปลอกแขนสีดา เวลาประมาณ 22.00 น. ทาพิธีพระราชทานเพลิงพร้อมกันทั่ว
ประเทศ ข้าราชการแต่งชุด ปกติขาว เปลี่ยนสายสะพายเป็นแพรแถบ จังหวัดขอบคุณสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสา
เฉพาะกิจซึ่งจะมีการเรียกรายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
- งานต้อนรับนักกีฬาซีเกมส์ ของจังหวัดพะเยา พิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่นักกีฬา วันที่ 11
พฤศจิกายน 2560 มีหนังสือมาจาก กกท.จังหวัดพะเยา ขอสนับสนุนเงินเพื่อขวัญกาลังใจให้กับนักกีฬา แจ้งผู้บริหาร
ทุกท่านร่วมสมทบและรวบรวมส่งต่อไป
1.3 วันสาคัญและการจัดกิจกรรมของจังหวัดในเดือนตุลาคม 2560
วันที่ 13 เป็นวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ
วันที่ 21 วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) มีพิธีวางพานพุ่ม ณ สถานีประมง
จังหวัดพะเยา
วันที่ 23 วันปิยมหาราช
วันที่ 26 วันถวายพระเพลิงสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ผู้บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 การมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม กวป. แทน ผอ.วพบ.พะเยา
ผอ.วพบ.พะเยา: เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการทางาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันด้วยดีตลอดมา และขอ
มอบหมายให้ ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม กวป.แทน ระหว่างที่รอผู้อานวยการคนใหม่
มติที่ประชุม: รับทราบ
2.2 การเตรียมการถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: จังหวัดพะเยา เชิญชวนประชาชนร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ตรงข้าม
ร้านอาหารดีเดย์ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดได้มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการและคณะทางานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ระดับจังหวัด ตามคาสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๑๙๓๘/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ และคณะทางาน มีทั้งหมด 9 คณะ โดย
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คณะทางานฝ่ายปฐมพยาบาล มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะทางาน ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า เป็น
เลขานุการ หน้าที่รับผิดชอบคณะทางานฝ่ายปฐมพยาบาล มีดังนี้
๑. จัดหน่วยปฐมพยาบาล ไว้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธีงาน
๒. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยา และอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนบุคลากรให้พร้อม สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
๓. จัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมพนักงานขับรถและอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ stand by ในวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณพิธีงานฯ ที่ทางจังหวัดได้กาหนดให้แต่ละอาเภอแล้วตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป และ
จนแล้วเสร็จพิธีงานในภาคกลางคืนและขอนัดหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ 17 ตุลาคม
2560 และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ตุลาคม ณ
ภูมิลาเนาที่ลงทะเบียน
ในช่วงนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจะเรียกประชุมเป็นระยะๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
จังหวัดจะประสานแจ้งให้ทราบทางกลุ่มไลน์ในเบื้องต้น
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ ๒๕60
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การใช้ยาเพื่อลดความอ้วน
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: มีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาลดความอ้วน โดยในตัวยามีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ซึ่งอาจจะไม่ใช่
สาเหตุของการเสียชีวิต แต่ก็ขอให้พื้นที่แต่ละอาเภอได้เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล นอกจากนี้เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา สสจ.
พะเยา ร่วมกับตารวจและนิติกร ได้จับกุมยาปลอมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ในพื้นที่
ประธาน: กรณีการเข้าจับกุมนี้ได้มาจากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและสังเกตอาการผลข้างเคียงของสเตียรอยด์ ซักประวัติได้
ทานยาสมุนไพรยี่ห้อหนึ่ง จึงทาการล่อซื้อโดยมีเลขทะเบียน อย.ปลอม ที่อยู่ปลอม ส่งตัวอย่างตรวจที่กรมวิทย์ฯ หาก
พบส่วนผสมของสเตียรอยด์ ก็จะดาเนินการตามกฎหมายต่อไป ฝากพื้นที่สอดส่องดูแลด้วย รวมถึงข้าราชการหากมีการ
ขายหรือโฆษณาชวนเชื่อหรือเปิดสถานพยาบาลไม่ถูกต้อง ก็จะดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
มติที่ประชุม:รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
5.1 การจัดทาแผนแบบบูรณาการจังหวัด ปี 2561
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: จากการประชุมจัดทาแผนของ สสจ.พะเยา ได้กาหนดการจัดทาแผนในปี 2561 เป็นแผน
แบบบูรณาการเพื่อลดความซ้าซ้อน และมีเป้าหมายร่วมกันในการทางาน แนวทางการบูรณาการกาหนดประเด็นบูรณา
การดังนี้
1. PPP & Service & setting
1.1 Cluster กลุ่มวัย
1.2 Cluster NCD
1.3 Cluster COC
1.4 Cluster Emergency
1.5 TB
1.6 CIPO สิ่งแวดล้อม Green &Clean Hos
1.7 CIPO คุ้มครองผู้บริโภค
1.8 SP ปฐมภูมิ / DHB/ PCC/ รพ.สต.ติดดาว /ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
2. CIPO D&D (DIN)
3. People HAPPY MOPH (retention rate)
4. CIO
5. CFO
6. M & E
7. วิจัย และ KM
8. โครงการพระราชดาริ
ข้อตกลงของการจัดทาแผนของจังหวัดปีงบประมาณ 61
- เน้นบทบาทภาระหน้าที่ ของ สสจ. เป็นหลัก คือ การจัดทาแผน การสนับสนุน และการนิเทศติดตาม กากับ
และประเมินผล
- การประชุมชี้แจง หรือการอบรมสามารถดาเนินการได้ แต่ต้องบูรณาการ ไม่ให้มีการจัดประชุมชี้แจงบ่อยครั้ง
หรือซ้าซ้อนในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
- สาหรับหลักสูตรการอบรม ให้บูรณาการ และเขียนเป็นโครงการเดียว ในกลุ่มเป้าหมาย หรือ Setting
เดียวกัน ในกรณีไม่มีงบฯจัดสรร จากเขต แต่เป็น GAP ของจังหวัด ให้ผู้รับผิดชอบประสานหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่
ดาเนินการจัดหลักสูตรและบรรจุในแผน HRD
- การประชุม ในพื้นที่ จังหวัดจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ดาเนินการ
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- การประชุมติดตามงาน ให้ดาเนินการโดยใช้ Web conference กลุ่มงานบริหาร และงานข้อมูล กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ ตรวจสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ โดยไม่ติดขัด และให้มีการกาหนดใช้ในทุกกลุ่มงาน และทุก
อาเภอตรวจสอบระบบของตนเอง ให้สามารถใช้งานได้
จังหวัดจะจัดประชุมชี้แจงแนวทางและการถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ
โรงแรมเกทเวย์ สาหรับเอกสารประกอบในการจัดทาแผนงาน โครงการ ปี 2561 แนบอยู่ในไฟล์ประกอบการประชุม
แล้ว
ประธาน: เนื่องจากที่ผ่านมา มี Web conference ปัญหาคือเครือข่ายไม่เสถียร การแก้ปัญหาต้องแก้ระบบตั้งแต่ต้น
ทาง (สสจ.พะเยา) ให้ดาเนินการแก้ไขตรวจระบบ อุปกรณ์ต่างๆ หากไม่สามารถใช้การได้ให้ทาแผนปรับปรุง ระดับ
ปลายทาง (สสอ., รพ.)ก็ต้องไปดาเนินการแก้ไขให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาประชุมและเจ้าหน้าที่มีเวลาใน
การทางานในพื้นที่มากขึ้น สาหรับกิจกรรมต่างๆที่ เป็นภารกิจของพื้นที่ จังหวัดจะจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่
ดาเนินการ โดยภารกิจของ สสจ.คือการวางแผน กากับ ติดตาม สนับสนุนการดาเนินงาน และประเมินผล และ บูรณา
การให้งานกระซับ ลดซ้าซ้อนในกลุ่มเป้าหมาย
ผอ.รพ.พะเยา: จากปีที่ผ่านมาพบปัญหาว่าการชี้แจงนโยบายเน้นไปที่ตัวชี้วัดทาให้ยากต่อการถ่ายทอดนโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ ในปีนี้เขตมีความชัดเจนในการบูรณาการแผน เป็น CLUSTER ซึ่งจะทาให้เชื่อมโยงงานระหว่าง PPP และ
Service มากขึ้น ในภาพของจังหวัดก็ควรจะทาเช่นเดียวกับเขต จะได้เห็นกิจกรรมที่สาคัญชัดเจนมากขึ้น
คุณปรียานุช เชิดชูเหล่า: จังหวัดกาหนดการประชุมบูรณาการแผน ในส่วน PPP วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และการ
บูรณาการร่วม PPP และ Service ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งนาเสนอแผนบูรณาการให้ผู้บริหารระดับจังหวัด
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ก่อนที่จะนาไปถ่ายทอดนโยบายให้ระดับอาเภอ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 แนวทางการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
คุณพิมชนก หยีวิยม: นโยบายกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย วัตถุประสงค์เพื่อลดการเจ็บป่วยจาก
การปนเปื้อนของอาหาร ลดรายจ่ายจากการเจ็บป่วย เป้าหมายกระทรวง ระยะที่ 1 รพศ./รพท. จานวน 5 แห่ง ,ระยะ
ที่ 2 เพิ่มเป็น 13 แห่ง,ระยะที่ 3 ดาเนินการทุกแห่งทั้งประเทศ (ก.ย.61) และได้มีการทา MOU กับ 6 หน่วยงาน เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยมียุทธศาสตร์ 3 ด้าน
คือ ด้านการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านควบคุมมาตรฐาน (วัตถุดิบ, สถานที่) สาหรับ
แนวทางการดาเนินงานของโรงพยาบาล ได้ทาหนังสือแจ้งไปแล้วตามหนังสือเลขที่ หนังสือที่ สธ 0207.02.3/21506
ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ในส่วนของ สสจ. ดาเนินการดังนี้
1. ประกาศนโยบาย/มาตรการ
2. สื่อสารนโยบายแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบคุณภาพประจาปี
4. กากับ ติดตาม ประเมินผล
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5. สรุปและรายงานผล สามารถดาวน์โหลดจากเวปไซต์กองบริหารการสาธารณสุข
https://phdb.moph.go.th/phdb2017/index.php?&p=1&type=3&t=3&id=26
ประธาน: กรณีจ้างเหมาอาหารจากภายนอกสามารถกาหนดมาตรฐานของบริษัทได้ เป้าหมายในปี 61 รพ.ทุกแห่ง
ดาเนินการ และเป็นตัวอย่างนาร่องให้กับหน่วยงานอื่นๆด้วย
ผอ.รพ.พะเยา: เนื่องจากรพ.พะเยานาร่องเรื่องอาหารปลอดภัยมาก่อน ซึ่งอาจไม่ได้ผลิตอาหารเองแต่ในกระบวนการ
ของ Out source มีมาตรฐานในการควบคุมกากับ ตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ซึ่งอาจจะไม่ได้ครบ100% แต่ก็จะทาให้ได้ตาม
มาตรฐานให้มากที่สุด
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.3 ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกลไกตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ในปี 2560 คณะกรรมการฯได้ประกาศใช้แผนเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ ประกาศไปแล้ว 7
แผนเกี่ยวกับโรคติดต่อ กาหนดระยะเวลา 2 ปี ผลเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุม
โรคติดต่อ จังหวัดพะเยา ปี 2560 ตามกลไก พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โรคมือเท้าปาก, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก
อัตราป่วยลดลง มีโรคอุจจาระร่วง และ Strep. Suis อัตราป่วยเพิ่มขึ้น
สาหรับการขับเคลื่อนกลไก พรบ.โรคติดต่อจังหวัดพะเยา ปี 2561 เนื่องจาก มีการปรับยุทธศาสตร์การ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และกฎบัตรอนามัยระหว่าง
ประเทศ มีมติให้บรรจุแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด จังหวัดพะเยา ตาม พรบ.โรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม 1. แผนสื่อสารความเสี่ยง, 2. แผนยุติวัณโรค, 3. แผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI),
4. แผนหนอนพยาธิ ตามพระราชดาริฯ, 5. แผนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ สสจ. ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา จะประสานผู้เกี่ยวข้องจัดทาแผนในระหว่างตุลาคม - ธันวาคม 2560 เพื่อ
นาเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เห็นชอบและประกาศใช้แผนฯ ต่อไป
ประธาน: ในระดับอาเภอจะมี พชอ. กาหนดให้มีคณะกรรมการ จานวน 21 คน ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ใน
ช่วงแรก คงเป็นการดาเนินงานด้านสาธารณสุขก่อน ซึ่งสาธารณสุขอาเภอเป็นเลขาฯ เช่นประเด็นการกินดิบของ
ประชาชนทาอย่างไรจะแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดการป่วยเป็นกลุ่มก้อน เป็นต้น
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา จังหวัดพะเยา ปี 2560 เป็นผู้ป่วยวัณโรค
ปอดเสมหะบวก ร้อยละ 45 และพบผู้ป่วยเสมหะบวกกลับเป็นซ้าร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อัตราการค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จังหวัดพะเยา ปี 2560 Detection rate เพียงร้อยละ 57.58 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
cohort 1/2560 success rate ร้อยละ 60.05 ประเด็นสาคัญในการทางาน ปี 2561 ระดับเขต จะมีการอบรม
Case Manager และเตรียมอบรมครู ก.สอบสวนวัณโรคดื้อยา กลุ่มเป้าหมาย จนท.จาก สสจ. 1 คน และ อบรม
ผู้รับผิดชอบงาน TB ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อน ในส่วน สสจ. มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานได้แก่
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1) ระบบการรายงานผลงานการคัดกรอง
2) Agenda คัดกรอง รายเดือน ว่าแต่ละเดือนจะทาคัดกรองกลุ่มไหน ทาพร้อมกันทั้งจังหวัด
3) ประสาน CUP เมือง จัดกิจกรรมคัดกรองเรือนจาในไตรมาส 1
4) ประสานขอใช้รถ X-ray 1 เดือน เพื่อใช้ที่เรือนจาและเวียนไปจุดอื่นๆ
5) การประชาสัมพันธ์ วงกว้าง การรณรงค์คัดกรอง และสื่อสารความเสี่ยง
6) ประสานนโยบาย กับ ผู้บังคับการเรือนจาเรื่อง ผู้ต้องขังรายใหม่ ขอให้ CXR ทุกราย
กิจกรรมที่อาเภอดาเนินการต่อ
1) นาเสนอประเด็นที่ทีมคิด วางแผนร่วมกันแก่ผู้บริหาร
2) ใช้กลไก พชอ. ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์
3) เป้าหมาย CXR ให้ครอบคลุมให้มากที่สุด เช่น ผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการประจา 100% กลุ่มอื่นๆ ไม่ต่า
กว่า 80%
4) รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผนปฏิบัติการคัดกรอง ส่งต่อ CXR มีทะเบียนกลุ่มเสี่ยง และ สสอ.กากับให้มีการ
ดาเนินงานตามแผน การรายงานผลงานทุกเดือน
5) ประชุมทีมงาน ทุกเดือน ร่วมกับ DOT Meeting และการแลกเปลี่ยนข้อมูล TBCM ร่วมกันตั้งแต่ระบบคัด
กรองส่งต่อ รักษา
6) การดูแลผู้ป่วย 2 สัปดาห์แรก หาก admit ได้ให้ admit หากไม่ได้ให้จัดระบบดูแล ติดตาม เป็นพิเศษ โดย
ทีมสหสาขา
7) ให้ความสาคัญกับการ DOT โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นลาดับแรกและ บูรณาการการเยี่ยมบ้านร่วมกับ
FCT
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.5 งานประกันสุขภาพ
คุณญาณิน สายโกสุม: สรุปสาระสาคัญจากการประชุม CFO ระดับจังหวัดเดือนกันยายน 2560
1. อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2560 มติที่ประชุม กวป.ครั้งที่ 11 ให้ศึกษา
ระเบียบให้นาเข้าประชุมในครั้งต่อไป เพื่อถือเป็นแนวระดับจังหวัดต่อไป จากระเบียบกระทรวง เรียกเก็บเพียงร้อยละ
50 ของอัตราที่กาหนดไว้ของหน่วยบริการ เดิมคือ อสม.ฟรี และญาติสายตรงร้อยละ 50 แนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด
ซึ่งมติที่ประชุม CFO คือกาหนดอัตราเดิมเหมือนที่ผ่านมา
มติที่ประชุม: เห็นชอบตามที่เสนอ
2. แนวทางการบริหารคลังยาร่วมกรณีมีส่งกลับผู้ป่วยไปรับการรักษา (กรณี รพ.ชุมชนไม่มียา) ข้อเสนอจากที่ประชุม
คณะทางาน CFO
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1) รพ.เชียงคาให้ข้อคิดเห็นว่า ไม่ควรเก็บค่ายาที่ให้ผู้ป่วยใช้ต่อหลังจากส่งไปรักษาที่ รพช.(ส่วนใหญ่เป็นยาฉีด
รพช.ไม่มีอยู่ในบัญชี) เหตุผลเนื่องจากมาตรฐานการรักษา และ รพท. เบิกได้ตาม DRG แม้จะ admit ต่อไม่ทาให้ได้เงิน
เพิ่ม หรือเพิ่มก็เล็กน้อย เมื่อเทียบกับต้นทุน และเป็นการลดความแออัดของ รพท.ด้วย
2) ยากาพร้า ที่เป็นคลังร่วมของจังหวัด กรณีที่ รพช. จาเป็นใช้ ให้เบิกที่ รพท. และให้ รพท. เรียกเก็บไปที่
รพช. ตามราคาต้นทุน ปีละ 1-2 ครั้งแล้วแต่มูลค่า มากหรือน้อย
3) ยาสมุนไพร ให้รพ.ประมาณการใช้ให้ รพ.แม่ใจ เป็นรายเดือน รพ.แม่ใจจะจัดส่งยาให้ตามแผน และทา
หนังสือขอสนับสนุนงบไปที่รพ.ตามยอดทุก 6 เดือน ( 2 ครั้ง/ปี)
มติที่ประชุม: เห็นชอบตามที่เสนอ
3. การส่งต่อผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายตามจ่ายกรณี OP refer นอกจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 มากที่สุดคือ รพ.มหาราช
เชียงใหม่ รองลงมา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.มะเร็งลาปาง ตามลาดับ โรคที่ส่งต่อมากที่สุดคือมะเร็ง
รายละเอียดได้ส่งให้แต่ละโรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดของข้อมูลได้ส่งให้เป็นรายโรงพยาบาลแล้ว
4. ประเด็นสาคัญการประชุม อปสข.
4.1 โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คล้ายกับปี ๒๕60 จะมี
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คือ
- บริการผู้ป่วยนอก: บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลาไส้ใหญ่ 2.28 บาท/ประชากร
- บริการผู้ป่วยใน
- บริการสร้างเสริมป้องกันโรค (PPA 4 บาท/ประชากร ,PP Non-UC)
- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 14.53 บาท/ประชากร
- งบตามจ่ายเกณฑ์ตามคุณภาพผลงานบริการ 2 บาท + OP 9 บาท
- บริการควบคุมป้องกันรักษาโรค DM/HT
ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านคณะกรรมการ อปสข.
4.2 การพิจารณาแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ทุกรายการผ่าน
การอนุมัติแล้วสามารถดาเนินการได้ คาดว่าจะโอนงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2560
4.3 การพิจารณาปรับเกลี่ย basic payment หน่วยบริการ สป. สธ. ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพะเยาได้
ประมาณเจ็ดล้านบาท
4.4 การพิจารณาปรับเกลี่ยการจัดสรรค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับบริการพื้นฐาน กรณี
สิทธิอื่นๆ (PP nonUC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านการพิจารณาของ อปสข.แล้ว ใช้ประชากรยอดตามส่วนกลาง
4.5 การกันเงินเพื่อตามจ่าย OP Refer ระดับเขต ในปี 2561 จะไม่มีการกันเงินไว้ในระดับเขต
5. การปรับ การจัดสรรเงิน Basic payment ปีงบ ฯ 2561 มีการปรับเกลี่ยใหม่ โดยใช้การนาข้อมูล discharge date
6 เดือนหลังปี ๒๕59 และ 6 เดือนแรกปี ๒๕60 มาใช้แทน และเงินเหลือจากการประกันรายรับ 1,010 ล้านบาท
เสนอให้คืนเขตเพื่อนาไปใช้จัดสรรภายในเขต แผนการโอนเงินงวดที่ 1 ภายใน ต้น พ.ย. ๒๕60
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6. สถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัดพะเยา รพ.ดอกคาใต้อยู่ในระดับ 7 แต่ในเดือนถัดไปอาจจะปรับมาอยู่ใน
ระดับ 6 เพราะมีเงินเข้ามาในบัญชี ส่วน รพ.จุน จากระดับ 5 อาจเป็นระดับ 7 โอกาสที่ติดลบสูงเนื่องจากไม่มีรายรับ
เข้ามา
7. แผนทางการเงินปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 1/60) มีแผนขาดดุล 2 แห่ง คือ รพ.พะเยาและ รพ.แม่ใจ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อทราบ
6.1 สถานการณ์โรคเฝ้าระวังที่สาคัญเดือนกันยายน 2560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปเหตุการณ์ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ เดือนกันยายน 2560 มี 7 เหตุการณ์
1. สุนัขป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 26 ส.ค. 60 สุนัขกัดชาวบ้าน 3 ราย ซึ่งเป็นสุนัขตัวอื่นพื้นที่ตาบลจุน ส่งหัว
สุนัขตรวจพบผลบวก วันที่ 5 ก.ย. 60 ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในรัศมี 3 กิโลเมตร
ครอบคลุม 13 หมู่บ้านของตาบลจุน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข แก่สุนัข จานวน 1,243 ตัว และแมว จานวน 357
ตัว
2. ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ หมู่ที่ 1 ตาบลเวียง อาเภอเชียงคา วันที่ 6 ก.ย.60 ผู้ป่วย 5 ราย เป็นครอบครัวเดียวกัน
เก็บเห็ดจากป่าใกล้หมู่บ้าน นามายารับประทานหลังรับประทาน 30 - 60 นาที เริ่มมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และถ่าย
เหลว เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยใน รพ.เชียงคา ทุกรายอาการทุเลา
3. ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หูดับ สเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส จานวน 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบในตาบลสบบง อาเภอภูซาง
1 ราย ตาบลเชียงแรง อาเภอภูซาง 1 ราย อาการทุเลาไม่พบภาวะหูดับ ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ตาบลหงส์หิน อาเภอจุน
เกิดภาวะ Septic Shock
4. ผู้ป่วยถูกต่อต่อย ชีวิต 1 ราย เพศหญิง อายุ 64 ปี หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ ถูกนาส่ง รพ.แม่ใจ มีภาวะ Arrest และ
ส่งต่อ รพ.พะเยา ผู้ป่วยเสียชีวิตเวลาต่อมา
5. จับกุมการจาหน่ายยาปลอมลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ พบยาผิดกฎหมาย 6 รายการ แจ้งข้อหา 1) ขายยาปลอม
โทษจาคุกตั้งแต่ 1-20 ปีและปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท 2) ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา มีโทษจาคุกไม่
เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ 3) โฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน
100,000 บาท หากพบเห็นให้แจ้งได้ที่ สสอ.ทุกแห่ง หรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.พะเยา
6. การระบาดของโรคมือเท้าปาก รอบเดือน กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 จานวน 5 ราย และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลบ้านใหม่ จานวน 5 ราย ปิดศูนย์ 1 สัปดาห์
ประธาน: ให้วิเคราะห์ตามหลักทางระบาดวิทยาของโรคมือ เท้า ปาก มอบงานควบคุมโรคจัดทาชุดสื่อสารความเสี่ยงใน
ภาพรวมของจังหวัด ประสานพื้นที่ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องการคัดกรอง
มติที่ประชุม: รับทราบ
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6.2 ระบาดวิทยาเดือนกันยายน 2560
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ: รายงานทั้งหมด 2,086 ฉบับ ความทันเวลาของการส่งรายงานร้อยละ 84.59
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดพะเยา 10 อันดับโรค ได้แก่ 1) อุจจาระร่วง 2)ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
3)ไข้หวัดใหญ่ 4) มือเท้าปาก 5)ปอดบวม 6)ตาอักเสบ 7)อาหารเป็นพิษ 8)สุกใส 9)โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
10)วัณโรค
สถานการณ์โรคที่สาคัญ
1. โรคอุจจาระร่วง มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจานวน 611 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 126.78 ต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 17 ของประเทศ และอันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อัตราป่วยสูงสุด
อาเภอปง อาเภอจุน และอาเภอภูกามยาว
2. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุจานวน 381 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 79.06 ต่อประชากรแสนคน
อัตราป่วยสะสมเป็นลาดับ 20 ของประเทศ และอันดับที่ 4 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง
3 อันดับแรก คือ อาเภอภูซาง อาเภอปงและอาเภอเชียงคา
3. ปอดบวม มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จานวน 109ราย อัตราป่วยเท่ากับ 22.62 ต่อประชากรแสน อัตราป่วยสะสมเป็น
ลาดับ 32 ของประเทศ และอันดับที่ 7 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ
อาเภอปง อาเภอภูซางและอาเภอเชียงคา
4. ไข้หวัดใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จานวน 226 ราย อัตราป่วย 46.90 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสมเป็น
ลาดับ 13 ของประเทศ และอันดับที่ 5 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก คือ
อาเภอเมืองพะเยา อาเภอภูซางและอาเภอภูกามยาว
5. โรคมือ เท้า ปาก มีผู้ป่วย จานวน 123 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 25.52 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยสะสม
เป็นลาดับ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อาเภอที่มีอัตราป่วยสูง 3 อันดับแรก
คืออาเภอภูกามยาว เมือง และเชียงคา
ประธาน: จากข้อมูลของปศุสัตว์ในช่วงนี้พบว่ามีการสัตว์ปีกตายเป็นจานวนมาก ก็ขอให้เฝ้าระวังหากติดต่อสู่คนจะทาให้
เกิดปัญหาระดับประเทศ หากมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ให้ซักประวัติการสัมผัสกับสัตว์ปีกหรือไม่
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพื่อพิจารณา
7.1 การมอบอานาจของผู้ว่าราชการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้ สสอ./ผอ.รพ.สต.
สสอ.เมือง: การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกาหนดวงเงิน การจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุ มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๑๗.๓/ว.๖๒๘๑ ลงวันที่

๑๓

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พิจารณาขอแก้ไขใหม่เป็น ให้ สสอ. มีอานาจการ
อนุมัติและหรือการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการอื่นๆ ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องครั้งละไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท (ปัจจุบัน) เป็น ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ หัวหน้าสถานีอนามัยหรือผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ครั้งละ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เป็น ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ประธาน: นาเข้าหารือผู้บริหารระดับจังหวัด
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นางนงคราญ เผ่าก๋า
ผู้บนั ทึกการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม

