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สรุปการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัน ศุกร์ ที่ 28 เดือน กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูระณิน
๒. แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายแพทย์ดนัย ภัทรเธียรสกุล
๔. นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน
๕. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๖. นายสาคร นาต๊ะ
๗. นางดลนภา ไชยสมบัติ
๘. นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น
๙. นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร
๑๐. นายแพทย์สุชาญ ปริญญา
๑๑. นายแพทย์สาธิต กิมศิริ
๑๒. นายแพทย์สัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
๑๓. นางฉลวย หาลือ
๑๔. นายธีรศักดิ์ วงศ์ใหญ่
๑๕. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
๑๖. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
๑๗. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
๑๘. นางปิยพร ผดุงวงศ์
๑๙. นางสาวญาณิน สายโกสุม
๒๐. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
๒๑. นางจารุวรรณ บัวบึง
๒๒. นางรัชนี ขัตตะละ
๒๓. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๒๔. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
๒๕. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
๒๖. นายไพรัช วงศ์จุมปู

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
แทนหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แทนหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา

2
๒๗. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
สาธารณสุขอาเภอดอกใต้
๒๘. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
๒๙. นายประสงค์ หาลือ
สาธารณสุขอาเภอจุน
๓๐. นายประพันธ์ เดชะบุญ
สาธารณสุขอาเภอปง
๓๑. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
๓๒. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
๓๓. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
๓๔. นายมนตรี วิลาชัย
สาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
๓๕. นายวรายุทธ รักษ์ปุา
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 13 เชียงราย
๓๖. นางนงคราญ เผ่าก๋า
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓๗. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
๓๘. นายชนะชล บุญปั๋น
นักวิชาการสาธารณสุข
๓๙. นางสาวจิตทิวา นันทิโค
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อานวยการฝุายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
2. นายบัญญัติ สุริยะไชย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา
3. ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
4. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
โรงพยาบาลแม่ใจ
5. นายแพทย์สุคนธ์ คาวิชัย
ผู้อานวยโรงพยาบาลพะเยาราม
6. พ.ท.ธนรัฐ ลาจวน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
7. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน้ากลุ่มงาน พ.ร.ส. โรงพยาบาลพะเยา
8. นายแพทย์ปรัศนี อารีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงคา
9. นายเฉลิม ใจอุ่น
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
10. นายจรัส ไชยแสงคา
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
11. นางสาวสุพิชญา ขัติวงศ์
ทันตแพทย์ชานาญการ
12. ว่าที่ร้อยตรีจิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายจักรวาล อินทร์เกศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒. นางสาววัชรินทร์ นามสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓. นางแสงเพียร นันทวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔. นางพัชรินทร์ นันชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๕. นายสิทธิชัย ใสสม
นักวิชาการสาธารณสุข
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๖. นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๗. นางพัทธยา คมบาง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
๘. นางสาวอัจฉราวรรณ ปัญญาชื่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๙. นายสนิท คาดี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า
๑๐. นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๑. นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๒. นายวุฒิพงษ์ ยอดคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๓. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา
นักวิชาการสาธารณสุข
๑๔. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๕. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๖. นางชญาดา ศรีเครือมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๗. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๘. นายอภิชาติ นาคยา
นักวิชาการทันตสาธารณสุข
๑๙. นายรัตนพงศ์ คาเผ่า
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๐. นายสุรินทร์ ใจมั่น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๑. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
๒๒. นางสาวเอราวัณ อ้อยหวาน
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๓. นายสุเวียต วงศ์แก้ว
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
๒๔. นางโสภิญญา ภูมิพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
๒๕. ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช ตันดี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒๖. นางพัฒนาการ ผลศุภรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. มอบประกาศเกียรติคุณหมออนามัยคนดีศรีแผ่นดินระดับจังหวัด ประจาปี 2561
นายสาคร นาต๊ะ : เนื่องด้วยเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมหมออนามัยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ได้จัดทาโครงการคัดเลือกหมออนามัย คนดี ศรีแผ่นดิน ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค
และระดับประเทศ โดยวิธีการคัดเลือกโหวตให้คะแนน และมีการเก็บสะสมแต้ม ซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยา
ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด พะเยาได้ ม อบเกี ย รติ บั ต รแสดงความยิ น ดี กั บ นายสนิ ท ค าดี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านเหล่า อาเภอแม่ใจ ที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกเป็นหมอนามัย คนดี ศรี
แผ่นดิน ระดับจังหวัด ประจาปี 2561 จากมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
2. มอบเกียรติบัตร GREEN & CLEAN Hospital ประจาปี 2561
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นางปรียานุช เชิดชูเหล่า : ขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ผลการ
ดาเนินงาน GREEN & CLEAN HOSPITAL ปี 2561 การประเมินในปีงบประมาณ 2561 มีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล
โรงพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก ประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 2
โรงพยาบาล ได้แก่
1. ระดับดีมาก โรงพยาบาลจุน
2. ระดับดีมาก โรงพยาบาลปง
เป้าหมาย ปี 2562 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ดีมาก 40%
ระดับดีมาก Plus อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
โรงพยาบาลจุน
เปูาหมาย
ระดับดีมาก PLUS (อาชีวอนามัย, พลังงาน)
ประเด็นพัฒนา พัฒนานวัตกรรมขยายเครือข่ายเพิ่มเติม
โรงพยาบาลปง
เปูาหมาย
ระดับดีมาก PLUS (อาชีวอนามัย, พลังงาน)
ประเด็นพัฒนา นวัตกรรมในเรื่องการลดขยะ และการปลอดการเผา
โรงพยาบาลเชียงคา
เปูาหมาย
ระดับดีมาก
ประเด็นพัฒนา พัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการกองทุนขยะ
โรงพยาบาลพะเยา
เปูาหมาย
ระดับดีมาก
ประเด็นพัฒนา สร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับโครงการตลาดประชารัฐ บูรณาการ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย Green Market
โรงพยาบาลแม่ใจ
เปูาหมาย
ระดับดีมาก
ประเด็นพัฒนา พัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะในชุมชน
โรงพยาบาลดอกคาใต้ เปูาหมาย
ระดับดี
ประเด็นพัฒนา ห้องน้าผู้ปุวยใน พัฒนานวัตกรรม
โรงพยาบาลเชียงม่วน เปูาหมาย
ระดับดี
ประเด็นพัฒนา ห้องน้าผู้ปุวยใน ทาแผนก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
โรงพยาบาลภูกามยาว เปูาหมาย
ระดับพื้นฐาน
ประเด็นพัฒนา ที่พักขยะติดเชื้อ ทาแผนซ่อมแซมระบบบาบัดน้าเสีย
โรงพยาบาลภูซาง
เปูาหมาย
ระดับพื้นฐาน
ประเด็นพัฒนา ที่พักขยะติดเชื้อ ทาแผนก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
เป้าหมาย ปี 2562 การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนาร่อง Green & Clean (อาเภอละ 1 แห่ง)
อาเภอเมืองพะเยา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ปืม
อาเภอเชียงคา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลร่มเย็น
อาเภอจุน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลลอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านร่องย้าง
อาเภอปง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขุนควร
อาเภอดอกคาใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอกคาใต้
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อาเภอแม่ใจ
อาเภอเชียงม่วน
อาเภอภูซาง
อาเภอภูกามยาว
มติที่ประชุม: รับทราบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบุญเกิด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีถ้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งกล้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยแก้ว

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนกันยายน 2561 ในวันที่ 26 กันยายน 2561
1.1.1 พระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ออกมาแล้ว ให้เร่งดาเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ
โดยเฉพาะเรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
1.1.2 ในต้น พ.ศ. 2562 จะมีการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ก็จะมีการประกาศใช้
และจะมีเงื่อนไข แนวทางต่างๆสาหรับการเลือกตั้งตามมา ทางส่วนกลางได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอาเภอ ประชุมเรื่องการเตรียมพร้อมในพื้นที่
1.1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบ ในสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์สุดท้าย ให้ทุกส่วนส่วนราชการดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 28 กันยายน 2561
1.1.4 การจ้างเหมาบริการ มีความจาเป็นต้องขออนุมัติ ในหลักการให้ผู้มีอานาจอนุมัติ (เฉพาะเงินงบประมาณ)
1.1.5 ในภาพรวมของจังหวัดพะเยา งบลงทุน งบดาเนินงาน เป็นที่ 1 ของประเทศ สาหรับเรื่องของหนี้ผูกพัน ปี
2556 – ปี 2560 จะขยายให้ถึงเดือนมีนาคม ปี 2562 แต่ถ้าไม่มีหนี้ผูกพัน จะขยายให้เฉพาะงบกลาง สาหรับในวันนี้คลัง
จังหวัดพะเยา จะเปิดให้ระบบถึงเวลา 20.00 น. ให้ทุกส่วนราชการดูรายงานตรวจสอบข้อมูล ก่อนที่จะคลังจะได้มีการยอด
อีกครั้ง ส่วนเงินกันไว้เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันให้เฉพาะงบกลางเท่านั้น และจะต้องเป็นเงินที่มียอดไม่ต่ากว่า 1 แสนบาท ปี
2562 การก่อหนี้ผูกพันควรจะทาในไตรมาสแรก มากกว่า 50% ซึ่งในปีนี้จะต้องเร่งดาเนินการ ในเรื่องการประชุมทาแผน
การกากับติดตามแผน และอนุมัติแผน และเร่งดาเนินการตามกาหนด ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 เรื่องของเงินเหลือจ่าย
ของ สสช. ให้ทางหน่วยงานทามาแล้วจะนาเข้า อปสข. เพื่อทาการอนุมัติดาเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป (เฉพาะงบ
ดาเนินงาน) ส่วนงบลงทุนต้องคืน
1.1.6 การตรวจสอบกรรมการพัสดุประจาปี ให้มีกรรมการโดยนายแพทย์สาธารณสุขลงนาม จะดูในเรื่องของการ
เสื่อมสภาพว่าสิ่งไหนทาการซ่อมได้บ้าง ถ้าซ่อมได้ให้ซ่อม หรือสิ่งไหนซ่อมไม่ได้ให้แทนจาหน่ายขาย ในส่วนของที่หายต้องมี
การตั้งคณะกรรมการสอบ หาผู้รับผิดชอบ และสอบข้อเท็จจริงต่อไป
1.1.7 ค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ เช่น กรรมการกาหนดราคากลาง กรรมการตรวจ QOR ต้องขึ้นอยู่กับส่วนราชการ
ที่จะต้องตั้งงบประมาณ และจะต้องคุยตกลงกันเกี่ยวกับ ราคาต่อครั้งว่าจะให้จานวนเท่าไหร่ และทาเป็นหนังสือออกมาให้
ชัดเจน การจ่ายเงินจะเงินจ่ายเข้า KTB Net bank และให้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
1.1.8 การประเมิ น พื้ น ที่ พิ เ ศษให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น เดื อ นละ 2,000 บาท การประเมิ น จะต้ อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน ในพื้นที่พิเศษ เงินที่ให้จะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งของกระทรวงสาธารณสุข จะมีเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่าย ซึ่งเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจะกาหนดพื้นที่เป็นระดับต่างๆ และจะเบิกซ้าซ้อนกันไม่ได้

6
1.1.9 ในการก่อสร้างงบลงทุน ให้ดูกรรมสิทธิ์พื้นที่ของการก่อสร้างว่าเป็นพื้นที่มี กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม่ พื้นที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมปุาไม้ ให้ทาเรื่องและรวบรวมส่งถึงกรมปุาไม้ ก่อน 30 ตุลาคม 2561 และจะส่งเรื่องให้รัฐบาลเพื่อขอ
ม. 44 ต่อไป
1.1.10 มติจากคณะรัฐมนตรี ห้ามเรียกสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จากประชาชน เพราะเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับประชาชน แต่ถ้าจาเป็นที่จะต้องเรียกเก็บจริงๆ ให้ท างเจ้าหน้าที่นาไปถ่ายสาเนาเอง และนามาให้เจ้าของบัตรทา
การรับรองสาเนา
1.1.11 ในเดือนตุลาคม จะมีวันสาคัญ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะมีกิจกรรมที่วิหารวัดศรีโคมคา โดยนิมนต์พระภิกษุ สงฆ์ 89 รูป
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 วันถวายเครื่องราชสักการะ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จย่า วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
1.1.12 หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข ของจังหวัดพะเยา จะเป็นวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ลาว บ้านผาลาด อาเภอเชียงคา
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 1
สรุปสาระสาคัญของการประชุม คปสข. วันที่ 17 กันยายน 2561
1.1.1 ในงบประมาณปี 2562 ภาพรวมทั้งเขตลดลง ฝากทุกจังหวัดบูรณาการงบ ทบทวนมาตรการต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการอบรมที่ไม่จาเป็น (ใช้เป็นส่งเอกสารแนวทาง) ในปี 2562 การใช้งบจะต้องหมด
ภายในวันที่ 31 กรกรกฎาคม
1.1.2 มาตรฐานความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน และการนาไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ฝากทุกจังหวัดดาเนินการ
หามาตรการ และเข้มงวดในการขึ้นทะเบียน โรงพยาบาลชุมชนต้องทาหน้าที่ควบคุมกากับ
1.1.3 TB เขต 1 Success Rate ต่า เนื่องจากเสียชีวิตขณะรักษาค่อนข้างสูง ให้ทบทวนระบบข้อมูล ออก
มาตรการให้ชัด ไม่เฉพาะเจาะจงเน้นเรื่อง PP ดูเรื่องคุณภาพการรักษา
1.1.4 NCD เน้นในเรื่องการลดเหล้า ลดบุหรี่
1.1.5 การติดตามงบประมาณ สานักเขตต้องกาหนดผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน
1.1.6 การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ให้มีการบริการการเงิน
ร่วมกัน หรือการควบรวมกิจ กรรม อาจจะเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้มาตรการทางการเงิน จังหวัด
วางแผนให้ชัด
1. การมอบหมาย คณะทางานของเขตด้านต่างๆ
2. CSO มอบผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์
3. ระบบ Refer มอบผู้อานวยการโรงพยาบาลลาปาง
4. คณะกรรมการแผนงบลงทุน มอบผู้อานวยการโรงพยาบาลลาพูน
5. HA มอบสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
6. SP แต่ละสาขา มอบรองแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
7. CIO มอบสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เร่งดาเนินการ Cloud Conference
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การจัดทากรอบอัตรากาลัง (FTE version เขตสุขภาพที่ 1)
1. ตามข้อสั่งการของผู้ตรวจ ให้ CHRO ได้จัดทากรอบโครงสร้าง/ กรอบอัตรากาลังใหม่ของเขต ตามความ
เป็นจริง (ดูภาระงาน) เพื่อเสนอกระทรวง ซึ่งจะทาการ Device ใหม่ ในปี 2565
2. มติ อ.ก.พ. สป. อนุมัติคาขอปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการเขต 1 จานวน 6 แห่ง
3. กาหนดให้หน่วยบริการลงข้อมูลจัดทา FTE version ของเขตสุขภาพที่ 1
(ใช้ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2561)
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 เรื่องจากการประชุมรับมอบมนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารระดับสูง
สรุปประเด็นสาคัญ ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการ
ดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แก
รนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านทาง กลุ่ม Facebook Live WE ARE MOPH
1. การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ 20 ปี ด้านสาธรณสุข มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานอย่างไร้รอยต่อ โดยคารั บรองการปฏิบัติราชการของปลัด สธ. ต่อ รมว.สธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2. Human Resource Transformation การปฏิรูปกาลังคนสาธารณสุขของประเทศไทย ในมิติของการ
ผลิตกาลังคน และการบริหารกาลังคนของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งฐานข้อมูลกาลังคนด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อการวางแผนและขับเคลื่อนทั้งมิติของการผลิตกาลังคน และการบริหารกาลังคนของกระทรวง
3. Digital Transformation ส่วนกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบการทาระบบสารสนเทศที่เป็นการบูรณาการ
ข้อมูลกระทรวงที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเดียว และการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
4. Primary Care ต้องเป็นคลินิกหมอครอบครัวอย่างแท้จริง คือ การให้บริการทางการแพทย์และการ
ส่งเสริมปูองกันโรคระดับปฐมภูมิ พร้อมบูรณาการงาน 3 ส่วนหลัก คือ PCC (เน้นคุณภาพ) พชอ. และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี)
5. RDU การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นประเด็นที่ นายกรัฐมนตรีได้เสนอใน
ที่ประชุมกลุ่มประเทศ G77 เพื่อลดการดื้อยาต้านจุลชีพ
6. TB มุ่งเน้นดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ วัณโรคหมดไปจากประเทศไทย
7. การติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอทาคารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กับผู้ตรวจราชการ ประเด็น
3 ล้านคน 3 ปี เลิกบุหรี่ โดยการดาเนินการผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.4 แนวทางการควบคุม กากับ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
แนวทางการการควบคุมกากับหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
1.4.1 ข้อมูลหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายกู้ชีพในจังหวัดพะเยา
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มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ ALS 9 หน่วย, BLS 15 หน่วย, FR 88 หน่วย จานวนรวม 112
หน่วย ซึ่งมีหน่วยที่ออกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 93 หน่วย
1.4.2 การรับรองมาตรฐานรถในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
วัตถุประสงค์
1. เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้ประชาชน ผู้เจ็บปุวยฉุกเฉิน หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. ให้ประชาชนมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นที่จะใช้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จะต้องผ่านการจดทะเบียนรถ ตรวจสภาพรถ ต่อใบอนุญาตประจาปีของกรมการขนส่ง
ทางบก และมีการทาประกันภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
เงื่อนไขของการตรวจรับรองและอนุญาต
คุณสมบัติของหน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการตรวจรับรอง และขออนุญาต เป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1. เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ดาเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ขึ้นทะเบียนไว้กับสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
2. มีการบันทึกข้อมูลหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในโปรแกรม ITEMS
3. มีการปฏิบัติการฉุกเฉินต่อเนื่อง 24 ชม. ผู้ปฏิบัติการผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร
4. หน่วยปฏิบัติการต้องเป็นนิติบุคคล
วิธีการออกปฏิบัติงาน
1. กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้แจ้ งเหตุหรือผู้ประสบเหตุให้ประสานศูนย์สั่งการ/ โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อขอ
อนุมัติออกปฏิบัติงานก่อนจะออกให้บริการ เมื่อมีเลขที่ปฏิบัติการ ในแบบบันทึกจึงสามารถเบิกเงินค่าเคสได้
2. ทั้ง 2 กรณีต้องเขียนแบบรายงานการปฏิบัติงานส่งโรงพยาบาลในพื้นที่
1.4.3 แผนการดาเนินงานด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1. การประชุมคณะกรรมการ/ คณะทางาน/ เครือข่ายการทางานการแพทย์ฉุกเฉิน 2 ครั้ง/ ปี เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
ผู้รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลทุกแห่ง
3. การอบรมพนักงานขับรถ EMS ทุกระดับ
ผู้รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4. การประชาสัมพันธ์ 1669 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น
ผู้รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลทุกแห่ง
5. จัดทาทะเบียน Sticker แยกว่าเป็นรถของรัฐหรือเอกชน
ผู้รับผิดชอบ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, โรงพยาบาลทุกแห่ง
1.4.4 ประเด็นที่ควรพัฒนา
พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้มีศักยภาพ และความสามารถตาม
มาตรฐานที่กาหนด (ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ)
มติที่ประชุม: รับทราบ
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1.5 การรับแพทย์แผนไทยเข้าปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข
เนื่องจากพบว่า มีผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ในการบาบัด รักษา ผู้ปุวย จานวนมากทั่วประเทศ เน้นย้าว่าในการรับเข้าทางานจะต้องมีประกาศนียบัตร
ถือว่าเป็นเงื่อนไข
มติที่ประชุม: รับทราบ
โดย ผู้บริหาร
1.6 แนวทางการดาเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัด
ภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ: แนวทางการดาเนินงานโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอด
ขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ้างถึง: หนังสือ สธ ๐๒๓๔.๐๒/ ๑๓๐๑ ลงวันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งเตรียมการโครงการสาธารณสุข ๑๐๐ ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วม
ขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑แหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
แนวทางการดาเนินงาน
๑. ดาเนินการจัดหาวัสดุ / สิ่งก่อสร้างตามระเบียบ ก.คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ ว๔๘๔๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอานาจ
ในการจัดหาผู้รับจ้างที่พักขยะติดเชื้อในโครงการฯ
2. จังหวัด พิจารณาดาเนินการ
๒.๑ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง (ที่พักขยะ) จัดทาแผนการจัดซื้อ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อสร้าง
ที่พักขยะติดเชื้อ
๒.๑.๑ กาหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ
๒.๑.๒ จัดทาแผนการก่อสร้างโดยปิดประกาศที่หน่วยงาน
๒.๑.๓ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒.๑.๔ จังหวัดสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/ แก้ไข/ เพิ่มเติม รายการสิ่งก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ ได้
ตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร (๓๕,๐๐๐ บาท)
๒.๑.๕ ดาเนิ น การจั ดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ หน.ส่ ว นราชการทุกจังหวัด
ติดตามความก้าวหน้า และกากับติดตามให้เป็นไปตามแผนการจัดจ้าง และแผนการใช้เงินโดยเคร่งครัด ให้
ดาเนินการหาผู้รับจ้าง ทาสัญญาก่อหนี้ผูกพัน บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จไม่
เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒.๑.๖ ให้ทุกหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปยังสานักงานสนับสนุน
ระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ทุกวันพุธของสัปดาห์ ได้ที่
https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/ (ประชาสัมพันธ์)
๒.๒ งบดาเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
๒.๒.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี และโครงการรวมพลัง
สร้างชุมชนสุขภาพดี อนุมัติ และเริ่มดาเนินการตั้งแต่ วันที่ ๘ ตุล าคม 2561 ให้แล้ วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (รวม ๗ สัปดาห์) พร้อมเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
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มติที่ประชุม: รับทราบ
1.7 Kickoff กิจกรรมจิตอาสาทาความดีเพื่อแผ่นดิน ตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายสาคร นาต๊ะ: สรุปข้อสั่งการจากการประชุม VDO Conference การดาเนินกิจกรรมจิตอาสา
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561
1. เน้นย้าให้ความสาคัญและดาเนินการอย่างจริงจัง
2. ให้ส่วนภูมิภาคติดตามรายงานผลการดาเนินงาน 2 ช่องทาง
2.1 Line group โดยจัดทารายงานในรูป One Page โดยใช้หัวข้อ รายงาน จิตอาสาด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
2.2 สรุปผลรายการกิจกรรมจิตอาสาทุกวันที่ 5 ของเดือน (แบบฟอร์ม)
3. จัดทาแผนการดาเนินงาน ปี 2562 ส่งกระทรวงภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
4. กรณีข้าราชการที่สมัครเป็นจิตอาสาและทากิจกรรม สามารถสวมชุดจิตอาสาทากิจกรรมได้ โดยแนะนาให้ใส่ใน
กิจกรรมที่ไม่ใช้งานปกติหรือนอกเวลาราชการ หากทาในเวลาราชการให้สวมชุดกิจกรรมบางส่วนเพื่อกิจกรรม
6. กิจกรรมอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ดาเนินการ ดังนี้ การพัฒนา ได้แก่การปูองกันควบคุมโรค การ
ควบคุมลูกน้ายุงลายการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีวิต (CPR) การใช้เครื่องกระตุก
หัวใจไฟฟูาชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยพิจารณาจัดทาแผนอบรมตามความเหมาะสม
7. งานสนับสนุน เช่นการตั้งจุดดูแลประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรม Kickoff จิตอาสา ทาความดีเพื่อแผ่นดิน
เนื่องด้วยวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จะมีการ Kickoff กิจกรรมจิตอาสาทาความดีเพื่อแผ่นดิน ของหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข ตามนโยบายท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนเจ้าหน้าที่ และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
ได้ดาเนินการด้านจิตอาสาทาความดีเพื่อแผ่นดิน ในพื้นที่สถานบริการ บ้านพัก หมู่บ้าน ชุมชน และกิจกรรมพัฒนา
ด้านต่างๆ รวมทั้งการมีจิตอาสาด้านการบริการแก่ประชาชน บ้าน วัด โรงเรียน กลุ่มวัยสูงอายุ หรือ ผู้ปุวย หรืออื่นๆ
ของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ และรายงานกิจกรรม รูปภาพ และ One Page ที่ Facebook WE ARE MOPH
และรายงานให้จังหวัดส่งเป็นอัลบั้ม ทาง Line Group phayao health online หรือ group กวป. การแต่งกาย สวม
เสื้อเหลือง หมวก และผ้าพันคอจิตอาสา
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม เดือนกันยายน 2561
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2561
นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร:
3.1.1 การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2559 (งบผูกพันปี 2559 - 2562)
รายการ สิ่งก่อสร้าง
1. อาคารผู้ ปุ ว ยนอก 6 ชั้น (มี ชั้น ใต้ดิ น) เป็น อาคารคอนกรีต เสริ มเหล็ ก 6 ชั้น พื้น ที่ใช้ ส อยประมาณ
18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 368,700,000 บาท (โรงพยาบาลพะเยา)
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งบประมาณตามสัญญา 368.70 ล้านบาท
ขั้นตอน เบิกจ่ายแล้วเสร็จงวดที่ 15 (ทั้งหมด 22 งวด)
3.1.2 การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2560
รายการ สิ่งก่อสร้างปีเดียว
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
745 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
งบจัดสรร 9.278 ล้านบาท
ขั้นตอน ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
3.1.3 การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2561 (งบผูกพัน 2561 - 2562)
รายการ สิ่งก่อสร้าง
1. อาคารผู้ ปุวยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,124
ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) 117,564,300 บาท (โรงพยาบาลเชียงคา)
งบจัดสรร 23.52 ล้านบาท
ขั้นตอน อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1
3.1.4 การติดตามการดาเนินงาน งบกลุ่มจังหวัด งบปี 2560
รายการ สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ
1. อาคารผลิตสมุนไพร โรงพยาบาลแม่ใจ งบประมาณตามสัญญา 8,865,000 บาท
งบจัดสรร 12.00 ล้านบาท
ขั้นตอน อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 2
3.1.5 การติดตามการดาเนินงาน งบภาค ปี 2561
รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
1. เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 68 เครื่อง
งบจัดสรร 8.16 ล้านบาท
ขั้นตอน มีอุทธรณ์ก่อนทาสัญญา ส่งเรื่องถึงคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา ยังไม่ได้
รับหนังสือตอบกลับ
3.1.6 การดาเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ
1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ จานวน 1
เครื่อง (โรงพยาบาลพะเยา)
งบจัดสรร 6.42 ล้านบาท
ขั้นตอน ประกาศร่าง TOR
2. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลเชียงคา)
งบจัดสรร 2.27 ล้านบาท
ขั้นตอน รอลงนามในสัญญา
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3. เตียงผู้ปุวย ชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟูาราวปีกนกพร้อมเบาะ และเสาน้าเกลือ จานวน 5 เตียง
(โรงพยาบาลปง)
งบจัดสรร 0.275 ล้านบาท
ขั้นตอน รอลงนามในสัญญา
4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่ง
ทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลจุน)
งบจัดสรร 1.93 ล้านบาท
ขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคากลาง
5. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จานวน 3 คัน (โรงพยาบาลดอกคาใต้/ โรงพยาบาลเชียงม่วน/
โรงพยาบาลแม่ใจ)
งบจัดสรร 6.30 ล้านบาท
ขั้นตอน ครุภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรม คณะกรรมการปรับแก้ในส่วนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ในรถพยาบาล
6. ยูนิตทาฟัน (Dental Master Unit) จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลปง)
งบจัดสรร 0.428 ล้านบาท
ขั้นตอน รอลงนามในสัญญา
7. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จานวน 2 เครื่อง (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา)
งบจัดสรร 0.070 ล้านบาท
ขั้นตอน รายงานขออนุมัติจัดซื้อ
7. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สาหรับงานประมวลผล จานวน 4 เครื่อง (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา)
งบจัดสรร 0.084 ล้านบาท
ขั้นตอน รายงานขออนุมัติจัดซื้อ
3.1.7 การดาเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
745 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) จานวน 2 หลัง (โรงพยาบาลภูซาง/ โรงพยาบาลภูกามยาว)
งบจัดสรร 9.627 ล้านบาท/ หลัง (รวม 19,254,000 บาท)
ขั้นตอน อยู่ระหว่างการกาหนดราคากลาง
2. ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย จานวน 1 ระบบ (โรงพยาบาลจุน)
งบจัดสรร 1.418 ล้านบาท
ขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
3. ระบบบาบัดน้าเสีย ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน จานวน 1 ระบบ (โรงพยาบาลดอกคาใต้)
งบจัดสรร 8.00 ล้านบาท
ขั้นตอน อยู่ระหว่างการกาหนดราคากลาง
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มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ปฏิทินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
นางนงคราญ เผ่าก๋า:
ปฏิทินการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2561
ทบทวนปัญหา ผลการดาเนินงาน การพัฒนาต่อยอด
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ส่งไฟล์และเตรียมการนาเสนอถ่ายทอดนโยบาย
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชี้แจงถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 ให้ระดับอาเภอ, ตาบล
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 จังหวัดส่งแผนปฏิบัติการ โครงการ ปี 2562
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ประชุมพิจารณาแผนงาน โครงการ ระดับจังหวัด ปี 2562
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อาเภอ ส่งแผนปฏิบัติการ ปี 2562
แนวทางการบริหารยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พะเยาได้จัดทาโปรแกรมบริหารการจัดการแผนงาน/ โครงการ ทุกหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จะต้องทาแผนงานโครงการรองรับและบันทึกแผนลงในโปรแกรม
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาภาค ปี 2563
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช ตันดี: คาของบประมาณ นอกหน่วยงานสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แผนแม่บทพัฒนาจังหวัดพะเยา ระยะ ๒๐ ปี เพื่อเสนอ ของบประมาณ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และ ครม.
สัญจร ๗ ประเด็น เชื่อมโยง การเปิดด่านบ้านฮวก และเส้นทางรถไฟรางคู่
๑. ด้านโครงข่ายคมนาคมทางบก และอากาศ
๒. การพัฒนาแหล่งน้า
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในภาคเหนือ (มพ/ สสจ./ พมจ./ โยธา/ พัฒนาฝีมือ และแรงงานร่วมกัน
ดาเนินการ)
๔. การพัฒนา เกษตรกรรม
๕. การท่องเที่ยวและภาคบริการ
๖. การค้าชายแดน การลงทุน ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
๗. การพัฒนาความมั่นคง
คาของงบประมาณ ในส่วนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๓
งบพัฒนาจังหวัด
1. พัฒนาระบบสุขภาวะ
๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท
3. พัฒนาระบบเฝูาระวังโรค
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
4. สร้างที่พักขยะ
๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท
5. ทูบีนัมเบอร์วัน
๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท
รวม ๒๐,๔๗๐,๐๐๐ บาท
งบกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๒
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1. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
2. ตรวจสารเคมีตกค้างฯ
๓๐๐,๐๐๐
บาท
รวม ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท
งบภาคเหนือ
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
๕๗,๓๙๑,๘๐๐ บาท
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินรอง รับเมือง ปสย. ๒๑,๙๐๖,๐๐๐ บาท
3. พัฒนาบริการสมุนไพรรองรับเมืองผู้สูงอายุ
๒๐,๔๒๘,๔๐๐ บาท
4. ที่พักขยะมูลฝอย
๘,๗๗๕,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐๘,๕๐๑,๒๐๐ บาท
งบคณะรัฐมนตรีสัญจร (แผนแม่บท)
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
๕๗,๓๙๑,๘๐๐ บาท
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินรอง รับเมือง ปสย. ๒๑,๙๐๖,๐๐๐ บาท
3. พัฒนาบริการสมุนไพรรองรับเมืองผู้สูงอายุ
๒๐,๔๒๘,๔๐๐ บาท
4. ที่พักขยะมูลฝอย
๘,๗๗๕,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐๘,๕๐๑,๒๐๐ บาท
รวมทั้งหมด ๒๔๕,๗๗๒,๔๐๐ บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.3 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ ทีม SAT ประจาเดือนสิงหาคม 2561
นายสุทิตย์ เสมอ: เชื้อสรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญ จังหวัดพะเยา เดือนกันยายน 2561
1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา
ผู้ปุวยสะสม 150 ราย (31.59/ แสนประชากร) Ranking อันดับ 69 ของประเทศ และอันดับ 8
ของ เขตสุขภาพที่ 1 พื้นที่อาเภอปง มีอัตราปุวยสะสม 123.83/ แสนประชากร สูงสุดของจังหวัดพะเยา
และมีแนวโน้มโรคลดลง
2. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก จังหวัดพะเยา
ผู้ปุวยสะสม 737 ราย (155.22/ แสนประชากร) Ranking อันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 1
ของเขตสุขภาพที่ 1 ในเดือนนี้พื้นที่อาเภอเชียงคามีอัตราปุวยมากสุด และมีแนวโน้มลดลง
3. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา
ผู้ปุวยสะสม 1,615 ราย (340.13/ แสนประชากร) Ranking อันดับ 6 ของประเทศ และอันดับ
2 ของเขตสุขภาพที่ 1 ในเดือนนี้พื้นที่อาเภอเมืองพะเยามีอัตราปุวยมากสุด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 สรุปการประชุม CFO และประกันสุขภาพ
นางสาวญาณิน สายโกสุม: มีเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง
1. ราคาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้นาเสนอในที่ประชุมในเดือนที่ผ่านมา ที่ยังคงราคาเดิม และราคาที่ขอปรับ
เพิ่มใหม่ตามที่ประชุมเห็นชอบ ซึ่งอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในประเด็นที่จะหารือ มีอยู่สองประเด็นการตรวจ Hemo culture
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ราคาต้นทุนที่ รพท. กับ รพช. คิดมายังไม่ตรงกัน ถ้าเป็นราคาต้นทุนที่ รพท. อยู่ที่ 190 บาท โดยหักค่าแรงแล้ว ส่วน รพช.
135 บาท ทางโรงพยาบาลจะขอคิดในราคา 200 บาทเดิม จากที่ขอขึ้นเป็น 250 บาท
มติที่ปะชุม: ให้ เป็นราคาเดิม ทั้งสองรายการ โดยกาหนดราคาให้ เท่ากันทั้งจังหวัด โดยทางกลุ่มงานประกันสุขภาพจะทา
หนังสือเวียนของจังหวัดแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
2. การปรับเปลี่ยน งบ CF ทั้งในระดับประเทศ และทั้งระดับเขตสุขภาพ ที่มีการปรับเปลี่ยนงบที่กันไว้ จังหวัดพะเยา
ที่ได้คืนมา จานวน 500,000 บาท ของโรงพยาบาลจุน ทาง สปสช. จะเป็นผู้โอนเงินให้ ในส่วนของเขตสุขภาพที่กันเงินไว้
จานวน 30 ล้านบาท จะได้ประมาณ 1.5 ล้านบาท ของโรงพยาบาลเชียงคา โรงพยาบาลดอกคาใต้ และโรงพยาบาลปง โดย
CF เขตโรงพยาบาลลาปาง จะดาเนินการโอนให้ และเงินอีกส่วนหนึ่งประมาณ 2 ล้านบาท เป็น CF เขตที่จัดสรรมาให้เป็น
ภาพรวมจังหวัด โดยจะนาไปใช้ในการตามหนี้ของ ค่า CT scan และค่า LAB เนื่องจาก ปี 2561 ยังมีการปรับเปลี่ยนและเก็บ
ยังไม่ครบ จึงใช้ข้อมูลของปี 2562 ที่ส่ งมาครบแล้วมาประมาณการในการจัดสรรให้แต่ละพื้นที่ ว่าจะดาเนินการจัดสรร
เท่าไหร่
มติที่ปะชุม: เห็นชอบ ปรับเปลี่ยนยอดตามที่เสนอ
สรุปผลการประชุม อปสข. ครั้งที่ 6/ 2561 (21 กันยายน 2561)
1. ผลการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลภูซาง : แม่ข่าย โรงพยาบาลเชียงคา
ผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
โดยมีเงื่อนไขแผนพัฒนาปรับปรุง คะแนนประเมิน มีผลคะแนน 2 ร้อยละ 68.29 (กลุ่ม 3)
โรงพยาบาลภูกามยาว : แม่ข่าย โรงพยาบาลพะเยา
ผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
โดยมีเงื่อนไขแผนพัฒนาปรับปรุง คะแนนประเมิน มีผลคะแนน 2 ร้อยละ 60.98 (กลุ่ม 3)
2. การพิจารณาจัดสรรงบค่าเสื่อม
2.1 ผลการพิจารณาค่าเสื่อม ระดับเขต ปี 2562 : มติ เห็นชอบ แล อนุมัติ
จังหวัดพะเยา หน่วยบริการ 5 แห่ง งบฯ 6,616,000 บาท
- ครุภัณฑ์ 14 รายการ 15 หน่วย งบฯ 5,616,000 บาท
- สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ งบฯ 1,000,000 บาท (โรงพยาบาลจุน ระบบไฟฟูาอาคารผู้ปุวยนอก)
2.2 ผลการพิจารณาค่าเสื่อม ระดับจังหวัด ปี 2562 : มติ เห็นชอบ แล อนุมัติ
จังหวัดพะเยา หน่วยบริการ 7 แห่ง งบฯ 8,786,198.89 บาท
- ครุภัณฑ์ 130 รายการ 130 หน่วย งบฯ 5,074,813.77 บาท
- สิ่งก่อสร้าง 45 รายการ งบฯ 3,711,385.12 บาท
2.3 ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อม ปี 2561 : มติ เห็นชอบ แล อนุมัติ
โรงพยาบาลแม่ใจ ขอเปลี่ยนแปลงรถเข็น 4 หน่วย งบ 80,000 บาท เป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ปุวยมือหมุน
4 หน่วย 144,000 บาท (80,000 + เงินบารุง 64,000 บาท)
2.4 ขอขยายเวลาแผนค่าเสื่อม ปีงบฯ 2560 : มติที่ประชุม ทราบ และเห็นควรแจ้งให้หน่วยบริการให้เพิ่มเติม
เหตุผลให้มีรายละเอียดมากขึ้น
(โรงพยาบาลปง : 1 รายการ รอผลแจ้งจากกรมบัญชีกลางกรณีมีการอุทธรณ์)
3. การจัดสรร เปูาหมาย FIT TEST จัดสรรตามสัดส่วนประชากรรายจังหวัด
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จังหวัดพะเยาประชากร 50 - 70 ปี 114,299 คน (9.27 % ของประชากร 50 - 70ปี ของเขต) ได้รับ
เปูาหมาย FIT TEST = 9,784 คน
ทั้งนี้ ให้ สปสช.เขต ปรับเปูาหมายระหว่างหน่วยบริการตามศักยภาพและผลงานบริการที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้
global budget ระดับเขต
ข้อสั่งการจากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
ผลประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ให้ CFO กากับติดตาม ในส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะหน่วยที่ประสบภาวะ
วิกฤตฯ
ข้อสังเกตจากผลการประชุมพิจารณาอนุมัติงบค่าเสื่อมระดับเขต
1. กรณีเสนอขอครุภัณฑ์ทดแทน
1.1 กรณีอ้างอิงราคากลาง ชื่อรายการต้องตรงกับชื่อในบัญชี
1.2 กรณีอ้างอิงราคาตลาด ต้องเตรียมคุณลักษณะ, ใบเสนอราคา คู่เทียบ 2 บริษัทและชื่อรายการที่ขอและ
ใบเสนอราคาต้องตรงกัน
1.3 มีเลขครุภัณฑ์เท่ากับจานวนรายการที่ขอทดแทน (มีรูปถ่ายครุภัณฑ์เดิมประกอบ) และครุภัณฑ์เดิมมี
อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
1.4 กรณีขอซื้อคอมพิวเตอร์ ให้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคอมพิวเตอร์ด้วยทุกครั้ง
2. การขอปรับปรุง - ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.1 มีรูปภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการชารุด จาเป็นต้องซ่อมแซม หากไม่แสดงให้เห็นได้ ขอให้เตรียม
รายการสารอง เนื่องจากระดับเขต จะไม่พิจารณาอนุมัติ และเหตุผลความจาเป็น ต้องเป็นลักษณะการปรับปรุง ซ่อมแซม เท่านั้น
2.2 ไม่ควรเขียนเหตุผลการขอฯเพื่อเป็นการต่อเติม พัฒนาเพื่อรองรับมาตรฐานหรือพัฒนาคุณภาพบริการ
*ข้อพึงระวัง การจัดทา BOQ ต้องสอดคล้องกับรายการซ่อมแซม และมีการลงนามรับรองโดยนาย
ช่างโยธาหรือวิศวกร*
2.3 เนื่องจากลักษณะการปรับปรุง/ ซ่อมแซม มีความแตกต่างกัน การใช้ BOQ แบบเดียวกัน ราคาเท่ากัน
จะเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมการ (ปกติไม่ผ่าน)
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.6 สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมพิจารณาค่าตอบแทน (ฉ.5)
นายจเร บัวสัมฤทธิ์ : สรุ ป การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่ว ยบริการ
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2561 วันที่ 18 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 5)
1. วาระอื่นๆ
1.1 ทบทวนคาสั่งจังหวัดพะเยาที่ 1758/ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริหาร สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
มติ: ให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากมีปัจจุบันมีการ
ประกาศให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอเป็นหน่วยบริการ
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1.2 พิจารณาแก้ไข ข้อความในข้อ 3.2 “อัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานบริการทันตกรรมใน
โรงพยาบาลชุมชน ให้ได้รับค่าตอบแทนตามคุณภาพและปริมาณงาน ตามบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ แต่
รวมกันแล้วเงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่าสุดต้องไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๒๔๐
บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)”
มติ: ให้แก้ไขข้อความเป็น ข้อ 3.2 “อัตราค่าตอบแทนทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานบริการทันตกรรม ให้ได้รับ
ค่ า ตอบแทนตามคุ ณ ภาพและปริ ม าณงาน ตามบั ญ ชี ห มายเลข ๒ แนบท้ า ยหลั ก เกณฑ์ ฯ แต่ ร วมกั น แล้ ว
เงินค่าตอบแทนที่ได้รับต่าสุดต้องไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท(สองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒๔๐ บาท
(สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)”
1.3. ทบทวนคาสั่งจังหวัดพะเยาที่ 3146/ 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทน ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา
มติ : เห็ น ควรให้ มี การทบทวนคาสั่ งเพื่อพิ จารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการติด ตามและประเมินผลการจ่า ย
ค่าตอบแทนจังหวัดพะเยาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทน ไม่
ควรจะเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ
มติที่ประชุม: รับทราบ
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4.7 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม: ตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย แนวทาง 3 ยุทธศาสตร์ 10 มาตรการ
การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
1. ประกาศนโยบาย Food Safety Hospital
2. ทาความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. ทาความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การทาให้สามารถจัดซื้อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับนวัตกรรมไทย
2. การทาให้มีราคาขายที่ดีขึ้นจากมูลค่าที่เพิ่ม ด้วยความปลอดภัยของอาหาร
3. จัดทาเมนูอาหาร และวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และมีเมนูชูสุขภาพ
4. มีเมนูอาหารที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ และจัดให้มีพื้นที่จาหน่าย
การควบคุมมาตรฐาน (วัตถุดิบ/ สถานที่)
1. ตรวจสอบคุณภาพโดยโรงพยาบาล
2. ตรวจสอบคุณภาพประจาปี
3. มีค่าปรับกรณีไม่ได้มาตรฐาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
มาตรการ
1. การกาหนดนโยบาย
2. คณะทางาน
3. การสื่อสารนโยบาย
4. แผนงาน/ โครงการ
(การบูรณาการร่วม)
5. การกาหนดเมนูอาหาร
ล่วงหน้า 2 เดือน
6. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
7. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุก
เดือน/ Mobile
8. มาตรฐานโรงครัว/
ร้านอาหาร(ทุก6เดือน)
9. มีจุดจาหน่ายผักปลอดภัย/
การตรวจสอบ

เมืองพะยา
√
√
√
√

เชียงคา
√
√
√
√

แม่ใจ
√
√
√
√

ปง
√
√
√
√

ดอกคาใต้
√
√
√
√

จุน
√
√
√
√

เชียงม่วน
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

จ้างเหมา

ทาเอง

ทาเอง

ทาเอง

ทาเอง

ทาเอง

ทาเอง

√/√

√/√

√/√

√/x

√/√

√/x

√/√

√/√

√/√

√/√

x/-

√/x

√/√

√/-

√/√

√/√

√/√

√/x

√/√

√/x

√/√

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล
- มูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด 5,772,701
- มูลค่าวัตถุดิบปลอดภัย 2,736,164

บาท
บาท

การกากับติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2562
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบปลอดภัยที่ใช้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล
เปูาหมาย ร้อยละ 50
2. ร้อยละของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารในโรงพยาบาลปลอดภัยจากสารปนเปื้อน เปูาหมาย ร้อยละ 100
3. ร้อยละของโรงครัวและร้านอาหารในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การตรวจทางแบคทีเรีย เปูาหมาย ร้อยละ 100
4. ร้อยละของร้านอาหารในโรงพยาบาลมีการจัดเมนูชูสุขภาพอย่างน้อย 1 เมนู
เปูาหมาย ร้อยละ 100
5. ร้อยละของโรงพยาบาลมีการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรให้จาหน่ายวัตถุดิบปลอดภัย เปูาหมาย ร้อยละ 100
อย่างน้อย 1 เครือข่าย
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.8 โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 1 (งบ PPA)
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม:
โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 1 (งบ PPA เขต 1)
ชื่อหน่วยบริการ
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลเชียงคา
โรงพยาบาลจุน
โรงพยาบาลปง
โรงพยาบาลแม่ใจ
โรงพยาบาลเชียงม่วน
โรงพยาบาลดอกคาใต้
รวม

อาเภอ
เมือง
ภูกามยาว
เชียงคา
ภูซาง
จุน
ปง
แม่ใจ
เชียงม่วน
ดอกคาใต้

จานวน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (แห่ง)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27

เปูาหมาย
จานวน (คน)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2700

ผลงาน
จานวน (คน)
352
192
291
493
106
292
265
375
301
2667

ร้อยละ
117.33
64.00
97.00
164.33
35.33
97.33
88.33
125.00
100.33
98.78

มติที่ประชุม: รับทราบ
4.9 โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพะเยา
นางปิยพร ผดุงวงศ์: โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพะเยา เป็นการวิ่งส่งต่อคฑาจากจังหวัดสู่จังหวัด จัดกิจกรรมระหว่างวันที่
11 - 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 11 พฤศจิกยาน 2561 นักวิ่งหลักจังหวัดเชียงรายวิ่งส่งคฑาผ่านอาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาจัดนักวิ่งสมทบวิ่ง
ตามทีมนักวิ่งหลักจากเชียงราย และทาพิธีมอบส่งคฑาที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง ริมกว๊านพะเยา
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดพะเยาจัดนักวิ่งหลักวิ่งส่งต่อคฑาให้แต่ละทีมตามจุดที่กาหนด 21 จุด โดย
พักค้างคืนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ที่อาเภองาว จังหวัดลาปาง และวิ่งต่อในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด
ตามเอกสารแจก และส่งมอบไม้คฑาให้จังหวัดแพร่ ที่กาดสามวั ย เทศบาลเมืองแพร่ เวลาประมาณ 16.00 น. (การจัดหานัก
วิ่งสมทบตามความเหมาะสม เมื่อถึงจังหวัดแพร่จะมีนักวิ่งสมทบจากจังหวัดแพร่วิ่งตามทีมที่วิ่งผ่านแต่ละหมู่บ้าน
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เส้นทางวิ่ง ระยะทางรวม ๑๕๑ กิโลเมตร จุดส่งต่อคฑาตามจุดที่กาหนด หน่วยปฐมพยาบาล เครื่อง AED
ขอจากทีมอาเภอที่ส่งนักวิ่ง
การจัดหานักวิ่ง
1. นักวิ่งหลักทีมละ 10 คน ตัวจริง 7 คน สารอง 3 คน หัวหน้าทีมถือไม้คฑา
2. นักวิ่งสมทบ ตามความสมัครใจ เน้นอาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน ตามเส้นทางที่นักวิ่งวิ่งผ่าน
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ระเบียบการฝึกอบรม
1. กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดประชุม การอบรมจะต้องมีกลุ่มเปูาหมาย การเซ็นชื่อให้แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกผู้เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่สองเป็นคณะทางาน ในการทาโครงการให้จัดเป็นกิจกรรมรวม และให้รวม พขร. และจัดที่พักให้ด้วย (เบิกค่าที่
พักเหมาจ่ายไม่ได้) โดยให้อยู่ในโครงการ และให้เซ็นชื่อของคณะทางาน
2. กรณีการเข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าที่พักตามจริง และ พรข. ให้เบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้
3. กรณีการเข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกค่าที่พักตามจริง และ พรข. เบิกค่าที่พักเหมาจ่ายไม่ได้
มติที่ประชุม: รับทราบ ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาอยู่ในช่วงรวบรวมวิธีการเบิกจ่าย โดยจะจัดทาเป็นเอกสาร และ
ส่งให้กับทางพื้นที่ทุกอาเภอทราบ เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย และเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายให้ตรงกันทั้งจังหวัด
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นายชนะชล บุญปั๋น บันทึกการประชุม
นางนงคราญ เผ่าก๋า ตรวจสอบ

