รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61
วันศุกร์ ที่ 2 เดือนมีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการ
๑. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
๓. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นว.สาธารณสุขชานาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
๔. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข
๕. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ
๖. ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย
แทน ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
๗. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
รก.ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๘. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
๙. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
๑๐. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
๑๑. นางสาวอิ่มเอิบ สุทธิวรรณ
แทน ผอ.โรงพยาบาลดอกคาใต้
๑๒. พท.ธนรัฐ ลาจวน
ผอ.รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
๑๓. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๔. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๑๕. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข
๑๖. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๗. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๘. นายสุรินทร์ ใจมั่น
แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๙. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๒๐. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค(CD)
๒๑. นางจารุวรรณ บัวบึง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD)
๒๒. นางรัชนี ขัดตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
๒๓. นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ
แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒๔. นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
๒๕. นางอนงค์ วรรณสอน
แทน หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
๒๖. ทันตแพทย์ประสิทธิ์ วงศ์สุภา
แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
๒๗. นายไพรัช วงศ์จุมปู
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
๒๘. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้
๒๙. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

๒

๓๐. นายประสงค์ หาลือ
๓๑. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๓๒. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๓. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
๓๔. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๕. นายมนตรี วิลาชัย
๓๖. นายวรยุทธ รักษ์ป่า
๓๗. ว่าที่ รต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศิล
๓๘. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๓๙. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๔๐. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพัชรี ราไพ
๒. นายชนะชล บุญปั๋น
๓. นายสิทธิชัย ใสสม
๔. นางสาวจิตทิวา นันทิโค
๕. นายภูมิเมธา กลมไล
๖. นายศุภัชกร มูลศรี
๗. นางสาวรัตติยากร วงศ์จุมปู
๘. นางใหม่แก้ว ผลพัฒนกุล
๙. นางดอกแก้ว ตามเดช
๑๐. แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ
๑๑. นางสาวสิริวิมล มณี
๑๒. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
๑๓. นายวุฒิพงศ์ ยอดคา
๑๔. นายพิสิษฐ์ สมนาม
๑๕. นางสุมิตรา รักษา
๑๖. นางกนกวรรณ อินขัน
๑๗. นางนิภาภรณ์ เชื้อเมืองพาน
๑๘. นางสาวคนึงนิจ ถุงคา
๑๙. นางจินตนา มหายศ
๒๐. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี

สาธารณสุขอาเภอจุน
สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
แทน หน.ศูนย์ควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยแมลงที่ 1.3
ผอ.กองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
หัวหน้างานแผนงานติดตามและประเมินผล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เลขานุการ ผอ.รพ.พะเยา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
นักรังสีการแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

๓

๒๑. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคคล
๒๒. ว่าที่ รต.อัครเดช ตันดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๓. นางฉลวย หาลือ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๒๔. นางสาวศรินดา เสมอใจ
นักทรัพยากรบุคคล
๒๕. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
เภสัชกรชานาญการ
๒๖. นางสาวอภิรุจี เกนทา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๗. นางพัฒนากร ผลศุภลักษณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๘. นายสุเวียต ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
๒๙. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่
ประชุม และนาสวดมนต์ ไหว้พระ ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- แสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับตาแหน่งใหม่ ,เลื่อนตาแหน่งและข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพะเยา
คุณรัชนี ขัดตะละ: รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2560
กลุ่มตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับสูง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่ แพทย์หญิงจิรพร ภัทร
นุธาพร ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
กลุ่มตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ ได้แก่ นายพิสิษฐ์ สมงาม
กลุ่มตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชานาญงาน ได้แก่นาง
กนกวรรณ อินขัน
กลุ่มลูกจ้างประจา ได้แก่ นายโพ รักสัตย์ ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ คานวล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลพะเยา
-แสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับตาแหน่งใหม่, เลื่อนตาแหน่ง ได้แก่คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ เลื่อนตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ และคุณปรียานุช เชิดชูเหล่า รับตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
- มอบใบประกาศเกียรติคุณห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ระดับดีเด่น,ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ระดับดีเด่น
ประจาปี 2560
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชสกุล: สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมกับสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ
เครือข่ายคุณภาพมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2560ให้จังหวัดพะเยารับรางวัลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยระดับดีเด่น

๔

- ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัย
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเน้นการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยครบวงจร ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่มี
สาเหตุมาจากสารปนเปื้อนในอาหาร อันจะนาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเกษตรกร ซึ่งเป็น
รากฐานสาคัญของสังคมไทย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงประกาศนโยบายอาหารปลอดภัย ดังนี้
๑. จัดกิจกรรมสื่อสารทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เรื่องการเลือกบริโภคอาหารปลอดภัย
๒. ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทาอาหารกลางวันและอาหารว่างที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและใช้วัตถุดิบปลอดภัย
๓. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายวัตถุดิบปลอดภัยในพื้นที่
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา เป็น “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” โดยดาเนินงานตามแนวทาง
๓ กลยุทธ์ ๑๐ มาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข
และมอบชุดตรวจสอบอาหารปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง
- การรับรองระดับเขตการประเมินอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ปี 2560
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดพะเยา ได้คัดเลือกให้อาเภอดอกคาใต้ เป็นผู้แทนระดับจังหวัดในการ
ร่วมคัดเลือกเป็นอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งยั่งยืน ดีเยี่ยม ระดับเขต ผลการประเมิน ได้คะแนน 84 คะแนน และการประเมิน
ระดับจังหวัดในการประเมินทีมและเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรคระดับอาเภอ จังหวัดพะเยาประจาปี 2560 ในการนี้จึงขอ
มอบเกียรติบัตรให้กับอาเภอดอกคาใต้ที่เป็นอาเภอควบคุมโรคเข็มแข็งระดับเขตดียี่ยม และเกียรติบัตรให้กับ อาเภอภูซาง,
อาเภอเมือง, อาเภอภูกามยาว ที่ผ่านการประเมินระดับจังหวัด ระดับ 1-3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สป.สัญจร วันที่ 26-27 ก.พ.2561 ที่ จ.
พิษณุโลก
- การศึกษาดูงานที่ รพ.พุทธชินราช ในเรื่อง HAPPY MOPH และ นวัตกรรมหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบาบัด และ ER คุณภาพ,
ศึกษาดูงานการพัฒนา PCC สาโคก , การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของบริษัทวงศ์วานิช,การศึกษาดูงาน เรื่อง Inter
personal education โปรแกรมหมอรู้จักคุณของ ม.นเรศวร
- เรื่องจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- การประชุมผ่าน VDO Conference นโยบาย PCC
- การพัฒนา ER คุณภาพ ทั้งในระดับ รพช., รพท.
- การพัฒนา RDU ขั้น 2 ตั้งแต่ระดับ รพ.สต. รพช. รพท.
- TB การคัดครอง Health care Worker ค่อนข้างครอบคลุม
- HR ดูในเรื่อง Retention Rate ให้ดูตามความเหมาะสมเพื่อรักษาคนในองค์กร
- ระเบียบเงินบารุงฉบับใหม่ สสจ., สสอ.เป็นหน่วยบริการ โดยขึ้นทะเบียนกับ สป.สช.
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- การจ้างคนเพิ่ม หากเกินกรอบต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา สาหรับแนวทางปฏิบัติกระทรวงจะส่ง
หนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง
- ร่างระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการ นอกเหนือจาก ม.41
- นโยบายไทยนิยมยั่งยืน 4 เรื่อง (อสม.4.0, พัฒนาการเด็กร่วมกับชุมชน, การค้นหา คัดกรองและบาบัดยาเสพติด,
การเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้ การอบรมนวดแผนไทย อาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร) ขอให้ใช้ พชอ.เป็นการบูรณาการ
งานและงบประมาณ
- การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุม
- การจัดนิทรรศการ 100 ปี สาธารณสุข จัดที่เมืองทองธานี ในวันที่ 18-20 ก.ค.61
- HAPPY Money กระทรวงสาธารณสุขได้ทา MOU ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทยในการลด
ดอกเบี้ยให้กับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดต่างๆจะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้ง
- ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด Response กับข่าวต่างๆ ในทันที รวมทั้งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
- เรื่องอื่นๆ จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- การเยียวยาข้าราชการ การนับเวลาก่อนช่วงประจาการของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
- การคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้จังหวัดเฝ้าระวังการโฆษณาชวนเชื่อ คลินิกต่างๆ
- การทา Smart office การลดค่าใช้จ่ายจาก Paperless การทา QR code
- กระทรวงได้ทาหนังสือเรื่องระเบียบเงินบารุง ให้ รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ รายงานเงินบารุงให้
สสอ.และ สสจ.เพื่อรายงานให้กระทรวงทราบ
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ทพ.ชาญ เชิดชูเหล่า: จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข มี
ดังนี้
- ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการ ในจังหวัดพะเยา
1. นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสานักงานจังหวัดพะเยา
2. นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพะเยา
3. นายชานาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา
4. นายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ รก.ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดพะเยา
5. นายนพพร เรืองพิริยกิจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ งดเผา
- การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล
- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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- ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เสนอนโยบายให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์นกยูง
- ขอให้ผู้มีรายได้ทุกคนชาระภาษีรายได้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
- การบวงสรวงพ่อขุนงาเมืองวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขอให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ
ของจังหวัดตลอดทั้งปี
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม กวป. เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕61
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม กวป. เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕61
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสาระสาคัญบันทึกความร่วมมือการพัฒนางานสาธารณสุข ชายแดน ไทย ลาว
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดพะเยา-แขวง
ไชยะบุลี ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา ราชอาณาจักรไทย ณ โรงแรมเกทเวย์ และได้บันทึก
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขราชอาณาจักรไทย - สปป.ลาว (จังหวัดพะเยา – แขวงไชยะบุลี) ซึง่ the best ที่เกิดขึ้นจาก
ความร่วมมือ ได้แก่ วิดิทัศน์ทบทวนความสัมพันธ์ไทย-ลาว ,บทบันทึกความร่วมครั้งที่ 1และ 2,ความร่วมมือทีม SRRT ,ระบบ
ส่งต่อระหว่าง รพ.เชียงคา-เมืองคอบ
จากการทา MOD และการใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข และคาของบประมาณในการดาเนินงานจาก แผน กสธ. /กรม แผนกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด
2. เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือและบูรณาการงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่
3. ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข ระหว่างเมืองภูซางเชียงคา-เมืองคอบ
4. พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ
มติที่ประชุม: รับทราบ
3.2 การติดตามการดาเนินงาน ITA
คุณอนงค์ วรรณสอน: งานการเงินได้จัดสรรงบประมาณให้ สสอ.ทุกแห่งๆละ 4,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน ITA และยังไม่มีอาเภอที่ตั้งเบิกมา ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ตามหนังสือที่ สสจ.เชิญทุกแห่งได้จัดเตรียมเอกสาร
และตรวจสอบตามแบบฟอร์มประเมิน ในเดือนมีนาคม 2561 เป็นรอบสุดท้ายที่จะต้องต้องส่งให้เขตภายในวันที่ 2 เมษายน
2561 ตามแผนคือขอให้นาเอกสารมาตรวจระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2561 ก่อนส่งเขต
ประธาน: เนื่องจาก ITA เป็นตัวชี้วัดใน PA ขอให้เร่งรัดดาเนินการรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ
มติที่ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
4.1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
คุณอนุโรจน์ ศุภการกาจร: ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ข้อมูล
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประเภทรายจ่ายประจา เบิกจ่ายได้ร้อยละ 65.34, รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 28.87
ภาพรวม ร้อยละ 37 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.02/ว 53 ลว.2 กพ.61 สป. กาหนดเป้าหมายภายในสิ้นเดือน
ก.พ.61 ผลเบิกจ่ายไม่รวม PO=80% และผลเบิกจ่ายรวม PO = 90% สาหรับการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งที่เป็นงบผูกพัน
และงบปี 60,61 ขอให้เร่งรัด ดาเนินการให้ทันตามกาหนด พร้อมรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ประธาน: ในปีนี้แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า จังหวัดจะขอตัดยอดงบภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งหากหน่วยงานไหนใช้จ่าย
ไม่ทันต้องคืนเงินเพื่อจะได้นาไปใช้จ่ายงบประมาณอย่างอื่นที่มีความจาเป็นและดาเนินการเบิกจ่ายได้โดยไม่ต้องคืนเงินเหมือน
ปีที่ผ่านมา
คุณอัครเดช ตันดี: การติดตามงบโครงการพัฒนาระบบสมุนไพรภาคเหนือ รายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2560 สสจ.ได้แจ้งหนังสือไป
ยังหน่วยงานทุกแห่งให้ตั้งเบิกงบประมาณ ซึ่งมีกิจกรรมดาเนินการดังนี้ 1)การปรับปรุงมุมสมุนไพร ใน รพ., งบปรับปรุงมุม
สมุนไพร รพ.สต., งบอบรมผู้ปลูกสมุนไพรของ สสอ.ทุกแห่ง, การติดตามการดาเนินงานสมุนไพรของ สสอ. และ สสจ. ขอให้
เร่งรัดการเบิกจ่ายพร้อมส่งหลักฐานการเบิกจ่าย สาหรับ สสจ.จะดาเนินการติดตามโครงการระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคม
2561 โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องส่งหลักฐานการเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประธาน: จังหวัดจะขอเชิญผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานมาประชุมอีกครั้งเพื่อจัดทา Project Idea สาหรับการตั้งงบประมาณ
คาขอขาขึ้น เนื่องจากงบดาเนินงานที่เป็นงบ Function จะลดลง ในปีต่อไป ฝากให้คุณบัญญัติ สุริยะไชย กากับ ติดตาม
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข
คุณสุทธิพร ชมพูศรี: จากการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผู้บริหารให้ความสาคัญ ในปีเน้น
การประชาสัมพันธ์ ติดตามการดาเนินงานตาม PA ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และนโยบายมุ้งเน้น ได้แก่ DHB, PCC, TB, HAPPY
MOPH, Financial และ Green & Clean Hospital
แนวทางการประชาสัมพันธ์ของ PR สาธารณสุข
- การทาข่าวเชิงรุก ข่าวแจก 1 ครั้ง/เดือน, แถลงข่าว 1 ครั้ง/ 6 เดือน, Press Tour / Meet the press
1 – 2 ครั้ง/ ปี
- ข่าวในพระราชสานัก ประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดแจ้งรายชื่อ ส่วนกลาง (สานักสารนิเทศ) เข้าร่วมถ่ายภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวในงาน
- การตอบโต้ข่าวที่มีผลกระทบในสื่อออนไลน์ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตอบโต้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน
- การสร้างเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ในจังหวัด สร้างกรุ๊ปไลน์เครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์งานของจังหวัด ขอความ
ร่วมมือส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน ส่งมาที่คุณสุทธิพร ชมภูศรี กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
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4.3 นโยบาย PCC และ พชอ.
สสอ.เชียงม่วน: นาเสนอการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อาเภอเชียงม่วน ผลการขับเคลื่อน “ วาระคนเชียงม่วน ชวนกัน
ลด ละ เลิกสุรา” จัดทาแผนการขับเคลื่อนขยายผลการดาเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 3 ตาบล ใช้มาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ
อย่างเข้มข้นในปี 60 มี บุคคล หมู่บ้านต้นแบบแล้ว 3 รุ่น สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพอาเภอ และจังหวัด อันดับการดื่มสุราในภาพรวม
ประเทศ จากอันดับ 1 ในปี 2554 เป็น อันดับ 25 ในปี 2560 รองชนะเลิศหมู่บ้านขับเคลื่อนสุรา ในปี 2559 ( ม.2 ต.
มาง ) ชนะเลิศหมู่บ้านขับเคลื่อนสุรา ( ม.11 ต.มาง )
• แต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ มีท่านนายอาเภอเป็นประธาน
• มีเจ้าคณะระดับอาเภอ ระดับตาบล เป็นที่ปรึกษาในแต่ละคณะทางาน
• ระดับตาบล 3 ตาบล มีนายกเทศบาล นายก อบต. เป็นประธาน
• คณะกรรมการประกอบด้วย ภาคีเครือข่าย ทั้งส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน
• มีทีมสาธารณสุขเป็นเลขาคณะทางาน
กรอบการดาเนินการของโครงการปี 2560 -2562 ดาเนินการในเรื่อง พัฒนาการล่าช้า, ปัญหาเด็กอ้วน, ลดละเลิกสุรา, LTC
นาเสนอการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อาเภอจุน
สสอ.จุน: ประเด็นสิ่งแวดล้อมดี มีเงินใช้ ได้ผลผลิต ชีวิตปลอดภัย อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนปัญญา ผลการดาเนินงาน มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ) District Health Board : DHB) มีการประชุมทีมเลขา จานวน
2 ครั้ง และเปิดป้ายประชาสัมพันธ์ในงานศิลปวัฒนธรรมของดีอาเภอจุน
ประธาน: จากการประชุม VDO Conference ในเรื่องการดาเนินงาน PCC ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะไม่เร่งรัดให้ได้เชิง
ปริมาณแต่ให้ทบทวนกระบวนการเพื่อให้การดูแลระบบปฐมภูมิให้เข้มแข็ง เน้นคุณภาพและการเข้าถึงบริการ โดยการสร้าง
ทีมสหสาขาวิชาชีพให้มีความพร้อม
คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ: ปี 61-62 จะมีการทบทวนการพัฒนาและปรับแผน เช่น เน้นในเมืองเป็นหลักก่อนและพื้นที่ชนบทที่มี
ความพร้อม ตาแหน่ง ผอ.รพสต.ระดับชานาญการพิเศษ จังหวัดก็ต้องนามาคุยกันเพื่อจะส่งข้อสรุปให้กับกระทรวง
มิติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 ความก้าวหน้าการการดาเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐกุล:การติดตามผลการดาเนินงาน PA TB (cohort1/2561) จังหวัดพะเยา การกากับการกินยา cohort
1/2561 ส่วนใหญ่ยังเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการกากับการกินยา การประสานการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต ในการทา DOT
ระหว่างหน่วยบริการ
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.5 สรุปประชุม CFO
คุณสุรินทร์ ใจมั่น: สรุปผลการประชุมคณะทางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

๙

1) การเรียกเก็บตามจ่าย OP Refer จังหวัดพะเยา ข้อมูลการตามจ่าย ณ วันที่ 27 ก.พ. 2561 Op refer
ปีงบประมาณ 2560 พบว่าทุกรพ.ได้ตามจ่ายค่ารักษาให้ รพ.ทั่วไปครบแล้ว ตามมติที่ประชุม กวป. ปีงบประมาณ 2561 รพ.
จุน รพ.เชียงม่วน รพ.ปง เริ่มจ่ายบางส่วน กรณีค่าตรวจพิเศษพบว่ายังไม่มีการเรียกเก็บจาก รพ.พะเยา ขอให้ผู้รับผิดชอบ รพ.
จุน เชียงม่วน ตรวจสอบการบันทึกว่าครบถ้วนหรือยัง เนื่องจากจ่ายเงินครบ แล้วแต่ยังพบว่ามีหนี้คงเหลือในระบบ
2) ความก้าวหน้าการดาเนินงานงบค่าเสื่อม (งบลงทุน ปี 61) ณ วันที่ 27 ก.พ. 2561 เขตสุขภาพที่ 1 ยังไม่ได้
ดาเนินการประมาณ 20% ส่วนจังหวัดพะเยา พบว่ามีความก้าวหน้าในการดาเนินงาน โดยรวมแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการ
80% ดาเนินการแล้วประมาณ 20% (รพ.จุน ดาเนินการครบแล้ว) รพ.ชุมชนทาสัญญาและตรวจรับแล้วประมาณ 30% รพ.
ทั่วไปส่วนมากแล้วอยู่ระหว่างดาเนินการ เน้นย้าการดาเนินการตามระเบียบพัสดุ เรื่องเลขที่ครุภัณฑ์ การมีแบบแปลน
สิ่งก่อสร้างและมีเอกสารสิทธิ์
3) Risk scoring, Planfin ข้อมูลเดือนมกราคม 2561 พบว่า รพ.พะเยา มีวิกฤตระดับ 3 รพ.ดอกคาใต้ รพ.แม่ใจ
ระดับ 1 และคาดว่าสถานการณ์วิกฤตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดการณ์ว่าจะไม่มีรายได้ OP/PP หลังเดือน ก.พ. 61 รพ.จะได้รับ
เฉพาะงบ UC IPD และรายได้อื่นๆ เน้นย้าให้รพ. ควบคุมรายได้ ค่าใช้จ่ายตามแผน Planfin และพิจารณาปรับแผนตามผล
ประกอบการในไตรมาสที่ 2/2561
4) สรุปผลการให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจังหวัดพะเยา ผลการให้บริการศูนย์บริการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 5-24 ก.พ. 61 แรงงานไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ที่ รพ.จานวน
418 ราย และแรงงานได้เข้าจดทะเบียนในศูนย์เรียบร้อยแล้ว 358 ราย (จ.พะเยาคาดการณ์ว่าจะมีผู้ขึ้นทะเบียนประมาณ
1,400 คน) รูปแบบการให้บริการในศูนย์ OSS จ.พะเยาคือ ไม่มีการให้บริการตรวจสุขภาพ และซื้อบัตรประกันสุขภาพใน
ศูนย์ OSCC (ให้นายจ้างนาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกันสุขภาพ ที่หน่วยบริการในพืน้ ที่ของนายจ้าง)
ประธาน: เน้นย้าสถานการณ์การเงิน ขอให้ดาเนินการตามแผน สาหรับงบค่าเสื่อมระยะเวลาดาเนินการ 2 ปี แต่ขอให้เร่ง
ดาเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ ครุภัณฑ์ใช้สาหรับการทดแทนเท่านั้นให้มีเลขครุภัณฑ์ เพื่อการขอในครั้งต่อไปจะต้องแนบทุกครั้ง
สิ่งก่อสร้างให้แนบแบบแปลนและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.6 การติดตามผลการดาเนินงาน PA TB(cohort1/2561) จังหวัดพะเยา
คุณฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล: สถานการณ์พะเยา รักษาครบ 1 ราย ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการรักษา พบตายระหว่างรักษาค่อนข้างสูง
เนื่องจากเป็นผู้ป่วย walk in เข้ามาซึ่งอาการค่อนข้างหนักแล้ว ในส่วนของการกากับการกินยาพบว่า ร้อยละ 22.73 ของผู้
กาลังรักษาอยู่ไม่ได้ระบุผู้กากับกินยา ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ประเด็นสาคัญคือขอความร่วมมือ เรื่องการประสาน
การส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตที่มาขึ้นทะเบียนระหว่างหน่วยบริการ ขอให้สื่อสารเพื่อส่งต่อก่อนที่จะส่งผู้ป่วยกลับ
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.7 แนวทางการพัฒนาระบบบริการ(Service Plan) สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ
พญ.กัตติกา หาลือ: เนื่องจาก สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นสาขาที่กาหนดใหม่ ทาให้การดาเนินงานที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน
โดยเฉพาะการได้รับบริจาคอวัยวะจากผู้มีภาวะสมองตาย ซึ่งปัจจุบันยังมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ เพราะฉะนั้นการทาความ
เข้าใจและชี้แจงให้กับญาติ ในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์มากต่อการตัดสินใจบริจาค จากคาจากัดความของภาวะสมองตาย Brain
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Death คือการที่ brain stem ถูกทาลายจนสิ้นสุดการทางานโดยสิ้นเชิงตลอดไป และตามกฎหมายไทยในปัจจุบันถือว่าผู้ที่มี
ภาวะสมองตายคือผู้ที่เสียชีวิตแล้ว การวินิจฉัยสมองตายสามารถกระทาโดยองค์คณะของแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 คน เป้าหมายใน
ปีนี้ จานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ≥ 0.7 ราย : 100 hospital death และจานวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้ป่วย
สมองตาย ≥ 1.2 ราย : 100 hospital death ขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้บริจาค ต้องอาศัยความรับรู้ ความเข้าใจ และการ Approach
ของพยาบาล
ในปี 61 ได้การกาหนดแผนการดาเนินงาน ดังนี้
เชิงรุก – การประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ
- ออกหน่วยรับแสดงความจานงบริจาคอวัยวะและดวงตา ในงานวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
- ร่วมกับวัด/ โบสถ์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ
- ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะในสถานศึกษา
- การเป็นศูนย์รับแจ้งความจานงบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
5.1 สรุปเหตุการณ์ที่สาคัญเดือนมกราคม 2561(SAT Report)
คุณสุทิตย์ เสมอเชื้อ:สรุปเหตุการณ์ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาคัญจากระบบเฝ้าระวังโรค Event base &
Surveillance เข้าเกณฑ์เหตุการณ์ที่มีความสาคัญสูง DCIR 1 เหตุการณ์(Influenza A), เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ทีม SRRT
อาเภอ 1 เหตุการณ์ (HFM) โรคที่มีจานวนผู้ป่วยเกินค่า Median เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ Diarrhea, Influenza,
Food poisoning, HFM
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
คุณพฤทธิ์ ชัยดรุณ: การแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เมื่อพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีผลบังคับ ทาให้ ชื่อ ตาแหน่ง ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ไม่สอดคล้องกับชื่อ
ตาแหน่ง ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (เดิม นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับ 5 ปัจจุบัน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ) กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ตาแหน่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้า
พนักงานสาธารณสุข เป็นปัจจุบัน จึงขอให้ หน่วยงานทุกแห่ง แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เตรียมรูปถ่าย เพื่อทาบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ใหม่ต่อไป ซึ่งการแจ้งทาบัตร กลุ่มงานนิติการ จะมีหนังสือแจ้งไปทุกหน่วยงานอีกครั้ง
มติที่ประชุม: รับทราบ
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5.3 การเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านถาวร บ้านฮวก อาเภอภูซาง
คุณอัครเดช ตันดี: ตามที่จังหวัดได้จัดทาร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดด่านบ้านฮวก บทบาทหน้าที่
๑. จัดให้มีการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม เพื่อรักษาและตรวจวินิจฉัยโรคตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ วัสดุ ครุภัณฑ์
เวชภัณฑ์ และสถานที่อย่างพอเพียง
๒. จัดให้มีการเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ยานพาหนะในการส่งต่อผู้เดินทางที่ป่วยไปยังสถานบริการด้านการแพทย์ที่
เหมาะสม
๓. จัดให้มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมการตรวจตรายานพาหนะที่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้
๔. สร้างความมั่นใจในสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสาหรับผู้เดินทาง
๕. จัดให้มีการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ในการควบคุมพาหะนาโรคและแหล่งรังโรค ภายในช่องทางเข้าออกฯ
๖.พัฒนาระบบบริการ
การเตรียมการ
- การเตรียมอุปกรณ์, วัสดุ เพื่อรองรับบริการตามมาตรฐาน (เทียบเท่ากับรพ.สต) รพ.เชียงคา
- เตรียม มาตรฐาน วัสดุ ครุภัณฑ์ รพ.สต
- ประสานกับ รพ.เชียงคา สสอ.ภูซาง
- ระบบโลจิสติกส์ ในการสนับสนุนด่าน
- มีบุคลากร ๒ คน/ วัน (ปฏิบัติงาน ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ทุกวัน)
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สิ่งที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติม
- จัดทากรอบมาตรฐาน เพื่อเสนอคณะกรรมการสาธารณสุขชายแดน
- ประสานงานกับคณะกรรมการสาธารณสุขชายแดนเพื่อปฏิบัติงานด้าน CIQSในจังหวัด (ข้อ3)
- นาเข้าแผนประชุมพัฒนาบุคลากร (HRD)
- เตรียมแผนผังขั้นตอนการรับบริการ (SOP ๒ เรื่อง ตรวจโรค, อาหารและยา)
ประธาน: เป็นโอกาสที่จะได้มีโอกาสพัฒนาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ในส่วนของหน่วยบริการจะต้องมีระบบบริการที่รองรับ ซึ่ง
จะต้องมีการคุยกันต่อไป และแผนพัฒนาเป็น Phase แต่ละช่วงให้ชัดเจน
5.4 กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติจังหวัดพะเยาและกิจกรรม วิ่ง เดิน มินิมาราธอน อสม.ดอกคาใต้
คุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล: กาหนดการกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจาปี
๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา โดย พญ.ประนอม คาเที่ยง อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรม จัดบูธนิทรรศการ, มอบเข็มเชิดชูเกียรติ, บรรยายพิเศษโดย
ประธาน เรื่อง อสม.๔.๐ กับการพัฒนาสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน
สสอ.ดอกคาใต้: ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ชมรม อสม.ดอกคาใต้ จะจัดเดิน วิ่งมาราธอนครั้งที่ 3 เวลา 05.30 ณ ที่ว่าการ
อาเภอดอกคาใต้ ค่าสมัครคนละ 100 บาท

๑๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
-ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี
ขอขอบคุณคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอย่างงพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นางนงคราญ เผ่าก๋า
ผู้บันทึกการประชุม
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

