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สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัน พุธ ที่ 31 เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายไกรสุข เพชระบูระณิน
๒. นางจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายดนัย ภัทรเธียรสกุล
๔. นายเทพนฤมิตร เมธนาวิน
๕. นายชาญ เชิดชูเหล่า
๖. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๗. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๘. นายสาคร นาต๊ะ
๙. นายธานี กล่อมใจ
๑๐. นายสมภพ เมืองชื่น
๑๑. นายสุกิจ ทิพทิพากร
๑๒. นายสุชาญ ปริญญา
๑๓. นายสาธิต กิมศิริ
๑๔. นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
๑๕. นางสุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล
๑๖. นางฉลวย หาลือ
๑๗. นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร
๑๘. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
๑๙. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
๒๐. นายเฉลิม ใจอุ่น
๒๑. นางสาวญาณิน สายโกสุม
๒๒. นายจรัส ไชยแสงคา
๒๓. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
๒๔. นางจารุวรรณ บัวบึง
๒๕. นางรัชนี ขัตตะละ
๒๖. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๒๗. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล
๒๘. นางสาวสุพิชญา ขัติวงศ์
๒๙. นายภานุพันธ์ ไพทูรย์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงคา
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลปง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลดอกคาใต้
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
โรงพยาบาลแม่ใจ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แทนหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
ทันตแพทย์ชานาญการ
แทนสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา
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๓๐. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๓๑. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๓๒. นายประสงค์ หาลือ
๓๓. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๓๔. นายสว่าง กิตติศักดิ์กาจร
๓๕. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
๓๖. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๓๗. นายสุพจน์ นาแพร่
๓๘. นายวรายุทธ รักษ์ป่า
๓๙. นางนงคราญ เผ่าก๋า
๔๐. นางพรพิรุณ มูลเครือคา
๔๑. นางจิราภรณ์ ณ ลาปาง
๔๒. นายชนะชล บุญปั๋น
๔๓. นางสาวจิตทิวา นันทิโค

สาธารณสุขอาเภอดอกใต้
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
สาธารณสุขอาเภอจุน
สาธารณสุขอาเภอปง
สาธารณสุขอาเภอแม่ใจ
สาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอาเภอภูซาง
แทนสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ที่ 13 เชียงราย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
2. นายสุคนธ์ คาวิชัย
ผู้อานวยโรงพยาบาลพะเยาราม
3. พ.ท.ธนรัฐ ลาจวน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
4. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน้ากลุ่มงาน พ.ร.ส. โรงพยาบาลพะเยา
5. นายปรัศนี อารีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงคา
6. นายประพัฒน์ ธรรมศร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
7. นางปิยพร ผดุงวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
9. ว่าที่ร้อยตรีจิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๒. นางพรรณเพ็ญ ใจการ
๓. นางแสงเพียร นันทวงศ์
๔. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
๕. นางกันยารัตน์ คาปา
๖. นางสาวจิดาภัทร เนตรสุวรรณกุล
๗. นายสิทธิชัย ใสสม
๘. นางสาวอภิรุจี เกนทา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลเชียงคา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
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๙. นางชญาดา ศรีเครือมา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๐. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๑. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑๒. นางสาวรัฐกานต์ สัตย์สม
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
๑๓. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคคล
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. ขอแสดงความยินดีกบั คุณไพรัช วงศ์จุมปู ที่เข้ามารับตาแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ด้านบริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายไพรัช วงศ์จุมปู นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ ทีเ่ ข้าปฏิบัติงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในตาแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ด้านบริหาร
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร พื้นที่จังหวัด
พะเยา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานต่างๆ ของหน่วยงานสาธารณสุข ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของคลิกนิกหมอครอบครัว ศูนย์ฮอมฮัก แพทย์แผนไทย และกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างความสนใจให้กับผู้ร่วมงานเป็น
อย่างดี
2. เรื่องแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
2.1 การคัดเลือกและมอบประกาศนียบัตรในการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการ “ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งได้พื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา ในระดับเทศบาล ได้แก่
เทศบาลตาบลปง อาเภอปง จังหวัดพะเยา และระดับองค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่
สุก อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตาบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า มี 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัด
พะเยา และองค์การบริหารส่วนตาบลป่าสัก อาเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เนื่องจากเป็นโครงการในพระราชดาริฯ จึง
ฝากให้หน่วยงานของสาธารณสุข เฝ้าระวัง และดูแลรักษา และบูรณาการกับท้องถิ่นในการประสานการให้วัคซีนสุนัข
ให้ครอบคลุม
2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ คลังจังหวัดแจ้งให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณนี้ให้มีการ
ดาเนินงานอย่างเข้มข้น
2.3 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ “ถนนสะอาด น่ามอง” ซึ่งได้มีการทากิจกรรมทุก
วันศุกร์ หน่วยงานในส่วนของสาธารณสุขทุกแห่ง ได้ดาเนินการในเรื่องของ ถนนสะอาด การคัดแยกขยะ การรณรงค์
งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2561 เป็นต้นมา โดยให้ผู้ป่วยนาถุงผ้าจากบ้านมารับยาจาก
โรงพยาบาล แทนการใช้ถุงพลาสติก การลดการใช้ขยะอันตรายจากอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีการ kickoff ในช่วง
กลางเดือนพฤศจิกายน 2561
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2.4 เรื่องถนนปลอดภัย ให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและให้มีการรณรงค์ทั้งปี เน้นย้าในช่วงของเทศกาล
ต่างๆ เพื่อลดอัตราการป่ ว ย และอัตราการตาย ให้ ทุก ภาคส่ ว นรณรงค์ในเรื่องของสวมหมวกนิรภั ย โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร เมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกาหนด เน้นย้าให้ท่านผู้บริหารกาชับในการใช้รถ Refer ให้ปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานและไม่ขับควรขับฝ่าไฟแดง
2.5 การดาเนิ น งานตามมาตรการของสถานประกอบการที่ ปิด – เปิด เกิน เวลา เน้นย้ าให้ ปฏิบัติ ต าม
พระราชบัญญัติสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคม
2.6 คณะรัฐมนตรีสัญจร พื้นที่จังหวัดพะเยาดาเนินการจัดกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี
3. เรื่องแจ้งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
3.1 ขอบคุณทุกหน่วยงานในเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทาให้มีการเบิกจ่ายที่ดี และขอให้ทาง
หัวหน้าหน่วยงานกากับดูแลด้วยตนเอง
3.2 จากการประชุมในเรื่องการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อาเภอภูซาง มีการทาในเรื่องของโลจิสติก
ต่างๆของเส้นทางการค้า การคมนาคม ซึ่งจังหวัดพะเยาจะได้มีเชื่อมระบบการขนส่งเชื่อมกับจังหวัด แพร่ พะเยา
เชียงราย
4. จิตอาสาพระราชทาน ในตอนนี้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสา อายุมากกว่า 7 ปี ซึ่งจะมีอยู่ 3 ภารกิจ คือ 1. รับเสด็จ
2. บาเพ็ญประโยชน์ 3. จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย เน้นย้าว่าไม่อนุญาตให้ทากิจกรรม ดังเช่น การโบกรถ การ
เสิร์ฟน้า พฤติกรรมต่างๆต้องอยู่ในอาการที่สารวม ไม่ถ่ายรูปที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่สมควร
5. เรื่องจากคลังจังหวัด จะมีอยู่ 3 เรื่อง
5.1 การจัดซื้อ จั ดจ้ าง ในกรณีที่คู่สั ญญาเปลี่ ยนสภาพเป็นนิติบุคคล ให้ทาการศึกษาระเบียบให้ ชัดเจน
เพื่อที่จะอานวยความสะดวกให้ โดยไม่ทาให้เกิดความล่าช้า ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
5.2 ในระเบี ย บของ กช จะต้ อ งมี ก ารประกาศราคากลาง การประเมิ น ราคากลาง ซึ่ ง มี ร ะเบี ย บของ
กระทรวงการคลังออกมา ในเรื่องของขั้นตอน วิธีการ ในการคานวณ การประกาศราคากลาง เป็นอย่างไร และ
กาหนดให้มีการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ในกรณีวงเงินที่เกิน 500,000 บาท สาหรับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.3 ระเบียบกระทรวงการคลังใหม่ ในเรื่องของมาตรฐานในการควบคุมภายใน ซึ่งมีการประกาศหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติต่างๆ ในการควบคุมภายใน ใน ว 105 ให้ทาการศึกษารายละเอียดต่างๆซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่
6. ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทางสานักงานอัยการจังหวัดพะเยา จะมีโครงการจิตอาสาทาความดี บริจาคโลหิต
บริจาคดวงตา และร่างกาย ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง
รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขอให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขเตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตียง สิ่งอานวยความสะดวก และบุคลากร ให้พร้อม
7. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับมอบเกียรติบัตร ในเรื่องของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายใช้งบลงทุนโดด
เด่น ซึง่ มีผลการเบิกจ่าย 100% ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ตั้งแต่ ระดับตาบล ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ที่ช่วยกัน
อย่างเต็มที่ ในปีงบประมาณนี้ขอให้ทางผู้บริหารในพื้นที่ช่วยกันกากับ ติดตาม อย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง
8. โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา
08.00 น. ณ วัดเกศศรี บ้านร้อง หมู่ที่ 6 ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ฝากให้ ท่านผู้ อานวยการ ท่าน
สาธารณสุขอาเภอ ร่วมงานด้วย
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9. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งต่อไป ประจาเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
10. กาแฟยามเช้า ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ สรรพากรพื้นที่พะเยา เป็นเจ้าภาพ
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 แผนงาน โครงการ ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
1. งบประมาณโดยเฉพาะ งบฟังก์ชั่น กระทรวง ทบวง กรม จะลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในส่วนของงบบูรณา
การ ไม่ว่าจะเป็นของภาค ของกลุ่มจังหวัด ในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้
นาเสนอ 3 โครงการสมุนไพร โครงการอุบัติเหตุฉุกเฉินสาหรับผู้สูงอายุ และโครงการบริการชุมชนและบริการสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งทั้ง 3 โครงการทีน่ าเสนอไปจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นายกฤษดา พรรณกุล: การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางดังนี้
แนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สู่องค์กรต้นแบบคุณธรรม
แบ่งเป็น 3 ระดับ
ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์จะพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมโดยมีการ
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรม มีแผนการดาเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรม มีการจัดกลไกผู้รับผิดชอบ มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งผลการดาเนินงานอาจเกิดขึ้นบางส่วน แต่ผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอาจยังไม่
เห็นผลชัดเจน
ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม องค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่ มีกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน
ขององค์กรส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดระบบภายในองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และมีการบริหาร
จัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในองค์กร และส่งผล
กระทบการทาดีเพิ่มขึ้น
ระดั บ ที่ 3 องค์ ก รต้ น แบบคุ ณ ธรรม องค์ ก รคุ ณ ธรรมที่ ด าเนิ น การประสบความส าเร็ จ ทั้ ง ใน
กระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์ กรมีคุณภาพ
และคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้
วาระจังหวัดพะเยา เรื่อง จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจาจังหวัดพะเยา
1. จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
4. ยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม
5. มีจิตสานึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่
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7. ละเว้นการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
8. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
9. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
10. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
11. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม
การกาหนดเป้า หมาย แผนการด าเนิน งานด้า นการส่งเสริ มคุณ ธรรม และกิจกรรมส่งเสริ มความผาสุก ในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1. กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทา”
สมาชิกในชมรมจริยธรรม ร่วมกั นกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทา โดย
ดาเนินการ ดังนี้
1. พิจารณาปัญหาด้านคุณธรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค
(Threats) ต่อการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม ตลอดจนจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
หน่วยงานที่มีผลต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว
3. กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทาที่สอดคล้องกับปัญหาด้าน
คุณธรรมของหน่วยงาน และคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2. กาหนดแผนการดาเนินงาน ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ
สมาชิกในชมรมจริยธรรม ร่วมกันกาหนดแผนการดาเนินงาน โดยใช้หลักการต่อไปนี้มาเป็นแนวทางในการ
กาหนดแผน
1. คุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
3. ข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560
4. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
5. ประกาศวาระจังหวัดพะเยา เรื่อง จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจาจังหวัดพะเยา
3. กาหนดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
สมาชิกในชมรมจริย ธรรม ร่ว มกันกาหนดกิจกรรมของชมรมจริยธรรมตามแผนการดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมฯอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ และเกิดความยั่งยืน
4. การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานและการรายงาน
ชมรมจริยธรรม ประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ
6 เดือน (5 เมษายน 2562) และรอบ 12 เดือน (7 ตุลาคม 2562) ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม: รับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม เดือนกันยายน 2561
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2562
นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร:
3.1.1 การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2559 (งบผูกพัน ปี 2559 - 2562)
รายการ สิ่งก่อสร้าง
1. อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 368,700,000 บาท (โรงพยาบาลพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา 368.70 ล้านบาท
ขั้นตอน เบิกจ่ายแล้วเสร็จงวดที่ 15 (ทั้งหมด 22 งวด)
3.1.2 การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2560
รายการ สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
งบจัดสรร 9.278 ล้านบาท
ขั้นตอน อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)
3.1.3 การติดตามผลการดาเนินงานงบลงทุน ปี พ.ศ. 2561 (งบผูกพัน 2561 - 2562)
รายการ สิ่งก่อสร้าง
1. อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ
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 อยู่ระหว่างดาเนินงานก่อสร้างงวดที่ 3 (เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว)
3.1.5 การติดตามการดาเนินงาน งบภาค ปี 2561
รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 68 เครื่อง
งบจัดสรร 8.16 ล้านบาท
ขั้นตอน มีอุ ท ธรณ์ ก่อ นทาสั ญญา ส่ ง เรื่ อ งถึง คณะกรรมการพิจ ารณาการอุ ทธรณ์ กรมบัญ ชี กลาง เพื่ อ
พิจารณา ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ

8
3.1.6 การดาเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ
1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ
จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลพะเยา)
งบจัดสรร 6.42 ล้านบาท
ขั้นตอน ขออนุมัตปิ ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ส
อัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลเชียงคา)
งบจัดสรร 2.27 ล้านบาท
ขั้นตอน รอลงนามในสัญญา
3. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้าเกลือ จานวน 5 เตียง
(โรงพยาบาลปง)
งบจัดสรร 0.275 ล้านบาท
ขั้นตอน รอลงนามในสัญญา
4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้าระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre - Post Vac)
ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลจุน)
งบจัดสรร 1.93 ล้านบาท
ขั้นตอน อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคา
5. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จานวน 3 คัน (โรงพยาบาลดอกคาใต้/ โรงพยาบาลเชียงม่วน/
โรงพยาบาลแม่ใจ)
งบจัดสรร 6.30 ล้านบาท
ขั้นตอน ครุภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรม คณะกรรมการปรับแก้ในส่วนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ใน
รถพยาบาล
6. ยูนิตทาฟัน (Dental Master Unit) จานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลปง)
งบจัดสรร 0.428 ล้านบาท
ขั้นตอน รอลงนามในสัญญา
7. สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็ บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จานวน 2 เครื่อง (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา)
งบจัดสรร 0.070 ล้านบาท
ขั้นตอน รอลงนามในสัญญา
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล จานวน 4 เครื่อง (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา)
งบจัดสรร 0.084 ล้านบาท
ขั้นตอน รอลงนามในสัญญา
3.1.7 การดาเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
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รายการ สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) จานวน 2 หลัง (โรงพยาบาลภูซาง/ โรงพยาบาลภูกาม
ยาว
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
หมายเหตุ: ในส่วนของรายการครุภัณฑ์ที่รอลงนามในสัญญา ขอให้ทุกหน่วยงานเชิญให้ผู้จาหน่ายมาลงนามในสัญญาได้
เพราะว่างบได้จัดสรรมาแล้ว
ข้อเสนอแนะของประธาน: ก่อนที่หน่วยงานจะทาการของบมา ให้ทาการทบทวนให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่ได้ตามมาแก้ไขภายหลัง
และทาให้เกิดความล่าช้า
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย
4.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการ 100 ปี หมออนามัยส่งใยสุขภาพประชาชนสร้างชุมชนปลอดขยะร่วมขจัดภัย
ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการออกเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของ
พื้นที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)
นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี: รายงานความก้าวหน้า โครงการ “สาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน” สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 31 ตุลาคม 2561
1. การรายงานกิจกรรมโครงการที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี โครงการที่ 2 รวม
พลังสร้างสุขภาพดี ตามแบบฟอร์มส่งให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตลอดทั้งโครงการรายงาน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2561
2. การรายงานกิจกรรมโครงการที่ 3 การจัดสร้างที่พักขยะติดเชื้อ ให้รายงานทุกวันพุธ ตามแบบฟอร์มรายงาน
3. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
หน่วยงานสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน จ.พะเยา 15,000 คน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา
ทาความดีด้วยหัวใจ” ณ เดือนตุลาคม 2561
1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน/ รณรงค์กาจัดลูกน้ายุงลายบ้าน วัด โรงเรียน แหล่งสาธารณะ
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2. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
3. Startup Big Cleaning day/5 ส.บริเวณบ้านพักสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
4. รณรงค์กิจกรรม วันล้างมือโลก (15 ตุลาคม 2561)
หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ จัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างสุขภาพดี 9 อาเภอ
1. ส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกาลังกาย
2. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
3. รณรงค์ไข้เลือดออก 3 เก็บ 3 โรค บ-ว-ร
การติดตามผลการดาเนินงาน
1. สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง รายงานตามแบบฟอร์มทุกวันอังคาร
2. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย บันทึกข้อมูลทุกสัปดาห์ ทุกวันพุธ
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ถ่ายรูปก่อนทา ระหว่างทา และหลังทา
นางนงคราญ เผ่าก๋า: Time line การดาเนินงาน
24 กันยายน 2561 ส่งหนังสือแจ้งจัดสรร พร้อมรหัสงบประมาณ
25 กันยายน 2561 - 5 ตุลาคม 2561
1. อนุมัติโครงการฯ
2. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้งบประมาณ
9 ตุลาคม 2561
1. เริ่มดาเนินการโครงการ
2. จัดซื้อจัดจ้าง (ลงนามสัญญา) แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2561
26 - 30 พฤศจิกายน 2561 สัปดาห์รณรงค์ สาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชนฯ ตามบริบท
พื้นที่ (โครงการ 1 – 2 เป็นสัปดาห์สุดท้าย)
3 – 28 ธันวาคม
เบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้น
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แผนการตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานโครงการ 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2561
ทีมที่ 1 โซนตะวันตก

วันที่ และเวลา

ทีมที่ 2 โซนตะวันออก

เวลา 09.00 – 12.00 น

เวลา 13.00 – 16.00 น.

เวลา 09.00 – 12.00 น

เวลา 13.00 – 16.00 น.

14 พฤศจิกายน 2561

สานักงานสาธารณสุขอาเภอดอกคาใต้

สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูกามยาว

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา

สานักงานสาธารณสุขอาเภอภูซาง

15 พฤศจิกายน 2561

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองพะเยา

สานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่ใจ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงม่วน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอปง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน

ประเด็นการตรวจเยี่ยม ดังนี้
1. นาเสนอภาพรวมผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในภาพรวมของอาเภอ ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อประชาชนสุขภาพดี (การเยี่ยมบ้านเชิงรุก/ วัด ศาสนสถาน และโรงเรียน)
2. โครงการที่ 2 รวมพลังสร้างสุขภาพดี (โครงการออกกาลังกาย)
3. โครงการที่ 3 พัฒนาคุณภาพ และความพร้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (โครงการก่อสร้างที่พักขยะ)
2. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทีไ่ ด้รับงบก่อสร้างที่พักขยะ)
3. กลุ่มเป้าหมาย ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง

มติที่ประชุม: รับทราบ
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4.2 kick off กิจกรรมหมอนามัย และอาสาสมัครสาธารณสุข ชวนคนไทยออกกาลังกายพร้อมกัน เดิน วิ่ง ปั่น เต้น ขยับ
กาย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 - 08.00 น.
นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ: ขอความร่วมมือทุกอาเภอ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายพร้อมกัน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 06.00 – 08.00 น. เช่น
เดิน วิ่ง ปั่น เต้น ฯลฯ
2. จัดส่งรายงานจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2561
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจะส่งหนังสือ และแบบรายงานให้อีกครั้ง
ในการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด หลังจากโครงการหมอชวนวิ่งเสร็จผ่านพ้นไปแล้ว ทางสานักสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
จะได้กาหนดจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดอีกครั้ง โดยอาจจะเชิญอาเภอใกล้เคียง เช่น อาเภอเมืองพะเยา อาเภอภูกาม
ยาว อาเภอแม่ใจ จัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันกับทางสานักสาธารณสุขจังหวัด ในส่วนของ
ภาพรวมระดับประเทศ ได้แจ้งผ่านทาง Video conference ให้ทุกจังหวัดได้ดาเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน และทางจังหวัดจะ
ขอติดตามผลการประชุม Video conference ที่ทางจังหวัดได้ประชุมผ่านไปเมื่อสัปดาห์ผ่านมา
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.3 โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพะเยา วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2561
นายชาญ เชิดชูเหล่า: โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพะเยา
สิ่งที่จังหวัดได้ดาเนินการ
1. มีการสารวจเส้นทางวิ่ง และกาหนดจุดพักและจุดบริการน้า และอาหาร และจัดทาแผนที่การวิ่ง
2. จะมีการประชุมภายในจังหวัดพะเยา ดังนี้
2.1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอาเภอของจังหวัดพะเยา และอาเภองาว
จังหวัดลาปาง
2.2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ “หมอชวนวิ่ง”
3. ขอความร่วมมือให้แต่ละอาเภอส่งรายชื่อนักวิ่งแต่ละจุด
4. มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางช่องทางต่างๆ
5. มีการจัดทาคาสั่งคณะทางานโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดพะเยา
6. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ส่งรายชื่อให้กับทางส่วนกลางทาประกันชีวิตแล้ว
กาหนดวันวิ่ง
1. วันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 15.30 น) รับทีมนักวิ่งถือคฑา จากจังหวัดเชียงราย บริเวณที่
ทาการตารวจ ตาบลป่าแฝก อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 13.30 น.) ทีมนักวิ่ง, อาสาสมัครสาธารณสุข ,
ประชาชนจั งหวัดพะเยา วิ่งถือคฑา ตั้งแต่ที่ทาการตารวจ ตาบลป่าแฝก อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ถึง เวทีหน้า
อนุสาวรีย์พอ่ ขุนงาเมือง ริมกว๊านพะเยา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะทาง 34 กิโลเมตร
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3. วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 06.00 น.) ทีมนักวิ่ง, อาสาสมัครสาธารณสุข ,
ประชาชนจังหวัดพะเยา วิ่งถือคฑา ตั้งแต่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถึงแยกบ้าน
เปาะ อาเภองาว จังหวัดลาปาง ระยะทาง 54.7 กิโลเมตร (พักค้างคืนที่ อาเภองาว จังหวัดลาปาง)
4. วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (ตั้งแต่เวลา 05.00 น.)
1. ทีมนักวิ่งมืออาชีพของ จ.พะเยา จานวน 5-6 คน วิ่งถือคฑา จากแยกบ้านเปาะ อาเภองาว
จังหวัดลาปาง ถึงปากทางบ้านวังดิน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ (วิ่งผลัดกัน stage ละ 1 คน) ระยะทาง 42.2
กิโลเมตร
2. ทีมนักวิ่งจังหวัดพะเยา, อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน จังหวัดแพร่ วิ่งถือคฑา ตั้งแต่ปากทาง
บ้านวังดิน อาเภอสอง จังหวัดแพร่ ถึงกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 55.3 กิโลเมตร
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 ความก้าวหน้าการดาเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ 2562
นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กลุ : ความก้าวหน้า PA วัณโรค
1. จากข้อมูลโปรแกรม TBCM online วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2561 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้น
ทะเบียนรักษา ทั้งหมดหมด 66 ราย มีภูมิลาเนาในจังหวัดพะเยา จานวน 65 ราย ภูมิลาเนาต่างจังหวัด 1 ราย วัณ
โรคปอดรายใหม่ 50 ราย (ร้อยละ 75.75) เปลี่ ยนวินิจฉัย 2 ราย สัดส่วนเพศชาย (31) : เพศหญิง (19) เท่ากับ
1.63 : 1
2. สถานการณ์ cohort 1/ 2562
รวมทั้งจังหวัด คัดกรอง 434 ราย
ขึน้ ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค 65 ราย
อัตราการพบผู้ป่วย 14.98 %
ผู้ป่วยภูมิลาเนาต่างจังหวัด 1 ราย
3. ความครอบคลุมการได้รับการคัดกรอง (%)
รวมทั้งจังหวัด 1.16% เป้าหมายการคัดกรอง ใช้ฐานเดิมปี 2561
4. TB Coverage Treatment (%)
รวมทั้งจังหวัด 8.83% คาดการณ์ เป้าหมายแต่ละพื้นที่ 156 ต่อแสนประชากร
5. PA: ผลสาเร็จการรักษา
รวมทั้งจังหวัด On Going 45
Died 3
No Evaluate 2
รวม 50
% โอกาส Success 93.75
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กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561
1. เครือข่ายบริการ ส่งเป้าหมายการคัดกรองเพื่อ CXR ในกลุ่มเป้าหมาย ตามนิยามกลุ่มเสี่ยง วันที่ 2
พฤศจิกายน 2561
2. เชิญผู้ประสานหลัก และแพทย์ เข้าร่วมรับการอบรม เรื่องนโยบาย และการ Update เวชปฏิบัติ จาก
กรมการแพทย์ และกรมควบคุมโรค โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาล ละ 2 คน
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.5 สรุปการประชุม CFO และงานประกันสุขภาพ
นางสาวญาณิน สายโกสุม:
1. ปรับปรุงคาสั่งคณะกรรมการ CFO จังหวัดพะเยา 2562 ในส่วนของคณะทางาน ซึ่งได้ส่งคาสั่งให้กับทุกที่เรียบร้อยแล้ว
โดย นายแพทย์สาธิต กิมศิริ เป็นประธานคณะทางาน
2. สรุปการจัดสรร งบ IT ปี 2561
1. ไม่รวมงบกลาง 6 เดือนแรก ไม่รวมยอดปิด Global
% รับโอนเทียบประมาณการ (หลังหักเงินเดือน) รวม 128.83%
2. รวมงบกลาง ไม่รวมยอดปิด Global
% ประมาณการเทียบรับโอน รวม 106.31%
3. ไม่รวมงบกลาง 6 เดือนแรก รวมยอดปิด Global
% รับโอนเทียบประมาณการ (หลังหักเงินเดือน) รวม 138.84%
4. รวมงบกลาง รวมยอดปิด Global
% ประมาณการเทียบรับโอน รวม 113.46%
3. การขยายเวลาโครงการ PPA 2561
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก และสตรีตั้งครรภ์ 1,000 วันฯ
ระยะเวลาที่ขยาย
31 มีนาคม 2562
2. โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
ระยะเวลาที่ขยาย
31 มีนาคม 2562
3. โครงการให้ความรู้ และคัดกรองมะเร็งลาไส้ใหญ่/ ลาไส้ตรง
ระยะเวลาที่ขยาย
31 ธันวาคม 2561
4. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลด NCD, DM, HT
ระยะเวลาที่ขยาย
31 ธันวาคม 2561
5. โครงการป้องกัน และควบคุมวัณโรคในเรือนจา
ระยะเวลาที่ขยาย
31 ธันวาคม 2561
6. โครงการป้องกัน และควบคุมวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุฯ
ระยะเวลาที่ขยาย
31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ ตามหนังสือที่ สปสช. 5.31/ 1399 (16 ตุลาคม 2561)
4. การโอนงบ PPA ปี 2560 โครงการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ, โครงการป้องกันการคลอดก่อนกาหนด, โครงการคัด
กรองมะเร็งลาไส้, โครงการคัดกรองวัณโรคในเรือนจา ข้อพิจารณา: งวด2 รับเข้าเป็นรายได้โรงพยาบาล
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5. ผลการพิจารณางบค่าเสื่อม จังหวัดพะเยา
ข้อพึงระวัง/ ข้อสังเกต (สรุปจากที่ประชุมคณะทางานกลั่นกรองค่าเสื่อมเขต 1)
1. กรณีอายุการใช้งานของครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์คอมฯ กาหนดไว้ที่ 5 ปีเท่านั้น หากไม่ถึง ขอไม่ได้ กรณี
ครุภัณฑ์อื่นๆ หากอายุไม่ถึง 5 ปี ต้องมีใบส่งซ่อม และใบความเห็นว่าซ่อมแซมไม่ได้เนื่องจากสาเหตุอะไร แนบด้วย
ทุกครั้ง
2. ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหา สามารถขอซื้อเพื่อทดแทนระบบที่มีอยู่ได้ กรณีปรับปรุ งระบบไฟฟ้าภายใน ให้ใช้
ช่างโยธาหรือช่างไฟฟ้ารับรองได้ แต่กรณีขยายเขตไฟฟ้า ต้องเป็นประมาณการของการไฟฟ้ารับรองเท่านั้น/ กรณี
BOQ เน้นว่าต้องเป็นนายช่างโยธาสังกัดหน่วยงานราชการ (ต้องระบุต้นสังกัดทุกครั้ง และลงนามใน ปร.4/ ปร.5 ให้
ครบทุกหน้า
3. กรณีรหัสครุภัณฑ์ ต้องถูกต้องตรงตามระเบียบ 1111-111-1111 (11 หลัก ตามด้วย/...)
4. จานวนที่ขอต้องเท่ากับจานวนชารุด และมีเลขที่ครุภัณฑ์ครบถ้วนตามที่ต้องการขอ
5. กรณี สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ต้ อ งระบุ จ านวนที่ มี / จ านวนที่ ช ารุ ด (1) และมี ภ าพสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง โครงสร้ า งเดิ ม
ประกอบการขอ (ให้สมเหตุสมผล)
6. ห้ามใช้ราคากลาง สปสช.ที่ขึ้นในระบบ เนื่องจากไม่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด สามารถใช้ราคากลาง
ดังนี้ 1. สานักงบประมาณ 2. กบรส. 3. ICT ถ้าไม่มีถึงใช้ราคาตลาด
7. กรณีใช้ราคาตลาด รายการเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน ต้องมีราคาใกล้เคียงหรือเท่ากัน
8. กรณีซื้อไม่ได้ราคาตามแผน ต้องทาเรื่องเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อขอใหม่ด้วยทุกครั้ง
หมายเหตุ: คณะทางานพิจารณางบระดับ CUP อีกครั้งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และนาเข้าที่ประชุม อปสข. 9
พฤศจิกายน 2561
6. การจัดสรรกองทุนเหมาจ่ายประกันสังคม จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561
1. เงินรายรับประกันตนรายไตรมาส
1.1 หัก 5 % (โรงพยาบาลแม่ข่าย 3% บริหารกลาง 2%)
1.2 หักยอดส่งต่อ (หลังหักส่วนที่ได้รับคืน adJ > 2)
1.3 หักค่าส่งตรวจพิเศษ CT + MRI + Mamogram
***คงเหลือ หลังหักค่าใช้จ่าย นามาจัดสรร OP : IP = 55:45
- จัดสรร OP = 55 %จัดสรรตามสัดส่วน
- จัดสรร IP = 45 %
- จัดสรรตามผลงาน ปรับลดตามวงเงิน
2. เงินภาระเสี่ยง จ่ายตามผลงานบริการ 26 โรค แนวทางการจัดสรรตาม OP/ IP
โรงพยาบาลทั่วไป : โรงพยาบาลชุมชน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล = 600 : 400 : 100
หมายเหตุ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เครือข่าย CUP เมือง เชียงคา จ่ายสัดส่วน 46บาท/ visit
ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา จ่ายตามจริงไม่เกิน 400 บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
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วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
5.1 สรุปเหตุการณ์สาคัญ (SAT) ประจาปีงบประมาณ 2561
นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สาคัญ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561
1. Streptococcus suis
Ranking อัตราป่วย อันดับ 1 ของประเทศ
รวมทั้งจังหวัด อัตราป่วย 6.32 ต่อแสนประชากร
ป่วย 30 ราย
ตาย 3 ราย
2. Hand Foot Mouth disease (มือเท้าปาก)
Ranking อัตราป่วย อันดับ 2 ของประเทศ
รวมทั้งจังหวัด อัตราป่วย 167.22 ต่อแสนประชากร
ป่วย 794 ราย
3. Influenza (ไข้หวัดใหญ่)
Ranking อัตราป่วย อันดับ 4 ของประเทศ
รวมทั้งจังหวัด อัตราป่วย 407.53 ต่อแสนประชากร
ป่วย 1,935 ราย
- วันที่ 11 - 15 มกราคม 2561 การระบาดโรค Influenza A โรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ตาบลเวียง
อาเภอเมือง นักเรียนป่วย 14 ราย
- วันที่ 15 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ Influenza A (H3) โรงเรียน
ประถมศึกษา อาเภอเชียงม่วน ครู และนักเรียน ป่วย 68 ราย
- วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2561 การระบาดของโรค Influenza A ในโรงเรียนเอกชนประถมศึกษา อาเภอ
เชียงคา นักเรียน ป่วย 86 ราย
- วันที่ 12 กันยายน 2561 การระบาดของโรค Influenza A ในโรงเรียนอนุบาลพะเยา อาเภอเมือง
นักเรียน ป่วย 12 ราย
4. อาหารเป็นพิษ
- วัน ที่ 1 พฤศจิ กายน 2560 เหตุการณ์ อาหารเป็น พิษในโรงเรีย นเชี ยงคาวิ ทยาคม ครู และนักเรีย น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปี 6 ป่วย 58 ราย จากการรับประทานข้าวมันไก่ พบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
Staphylococcus aureus
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งของตาบลแม่ลาว อาเภอ
เชียงคา นักเรียน อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 10 ราย อาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง คือมื้อเย็นผัดเห็ดนางฟ้า
ใส่ไก่ และผัดผักกาดขาวใส่ไข่ ไม่ได้ตรวจเชื้อก่อโรค
5. โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข หมู่ 7 ตาบลผาช้างน้อย อาเภอปง
1. พบหัวสุนัขผลบวกต่อเชื้อ Rabies 4 หัว
2. ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง 68 ราย ติดตามมารับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่โรงพยาบาลปง
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3. ปศุสัตว์อาเภอ ประกาศกาหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) รัศมี 5 กิโลเมตร
รอบหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 และดาเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว
6. ผู้ป่วยรับประทานเห็ดพิษ
28 กรกฎาคม 2561
- อาเภอแม่ใจ ผู้ป่วย 6 ราย สาเหตุ รับประทานเห็ดโคน
- อาเภอภูซาง หมู่ 13 ตาบลภูซาง 7 ราย สาเหตุ รับประทานเห็ดโคนฟาน
7. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตาบลฝายกวาง อาเภอเชียงคา
- 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2561 ผู้ป่วยใน 4 หมู่บ้าน (หมู่ 1, 4, 15, 17) 60 ราย ผลตรวจยืนยัน
zika 17 ราย (หญิงตั้งครรภ์ 1 ราย)
- เปิด EOC อาเภอ
8. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
Ranking อัตราป่วย อันดับ 70 ของประเทศ
รวมทั้งจังหวัด อัตราป่วย 32.43 ต่อแสนประชากร
ป่วย 154 ราย
ประเด็นพัฒนา ปี 2562
1. พัฒนาทีม SAT (Situation Awareness Team) และทีม JIT(Joint Investigation Team) ระดับจังหวัดอาเภอ
ตามมาตรฐาน เป้าหมายประเมิน: ทีม SAT-JIT อาเภอเมือง
2. จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับทุกภัย All Hazard Plan (AHP) และแผนเผชิญเหตุ incident action plan (IAP)
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.2 การจัดสรรงบ สปสช. ตามผลงานบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561
นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล: การจ่ายเงินตามผลงานบริการแพทย์แผนไทยฯ ปีงบประมาณ 2561 (งบ สปสช.)
อัตราจ่ายผลงานบริการแพทย์แผนไทย (สปสช.) ปี 2561
1. นวดไทยในหน่วยบริการ
30.77
บาท/ ครั้ง
2. นวดไทยนอกหน่วยบริการ
25.77
บาท/ ครั้ง
3. ประคบสมุนไพรในหน่วยบริการ
4.40
บาท/ ครั้ง
4. ประคบสมุนไพรนอกหน่วยบริการ
4.40
บาท/ ครั้ง
5. อบสมุนไพร
13.19
บาท/ ครั้ง
6. ฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
483.54
บาท/ ครั้ง
7. จ่ายยาสมุนไพร
8.79
บาท/ ครั้ง
หมายเหตุ: งบประมาณคิดจากค่าหัวประชากร 5.81/ หัว (ประชากร)
การจัดสรรงบตามผลงานบริการแพทย์แผนไทยฯ จั งหวัดพะเยา รายเครือข่ายบริการ ปีงบประมาณ 2561 (งบ
สปสช) รวมทั้งจังหวัด 796,808.42 บาท (ใช้ข้อมูล 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561)
มติที่ประชุม: รับทราบ
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5.3 การประชุมวิชาการประจาปีของสมาคมสาธารณสุขจังหวัดพะเยาประจาปี 2561
นายไพรัช วงศ์จุมปู: สมาคมสาธารณสุขพะเยา ขอเชิญท่านผู้บริหาร (ที่ปรึกษา)/ สมาชิกสมาคมสาธารณสุขพะเยา ร่วม
ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขพะเยาและประชุมวิสามัญประจาปี สมาคมสาธารณสุขพะเยา ประจาปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์อาเภอเมืองพะเยา อาเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขพะเยา แถลงผลการดาเนินงาน และเลือกตั้งนายกสมาคม
สาธารณสุขพะเยา คณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขพะเยา
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชี
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม: แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
สาระสาคัญ กาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
จัดซื้อยา ED ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อยา
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
1. องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยผลิต
ซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือสภากาชาดไทย (วิธีเฉพาะเจาะจง)
ยกเว้น
1. องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทยผลิตไม่ทันตามที่หน่วยงานรัฐแจ้งแผนประจาปีล่วงหน้า
2. เป็นรายการที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทย (ซื้อจากรายใดก็ได้ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย)
2. องค์การเภสัชกรรม หรือสภากาชาดไทย มิได้ผลิตแต่มีจาหน่าย
ซื้อจากผู้จาหน่ายรายใดก็ได้ ทั้งนี้กรณีการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกให้ชวน GPO หรือสภากาชาดไทย
เข้ายื่นข้อเสนอด้วยทุกครั้ง
ขั้นตอนปฏิบัติของ GPO และหน่วยงานรัฐ
1. GPO แจ้งบัญชีรายการยาที่ผลิตให้หน่วยงานรัฐทราบ เพื่อประกอบการจัดทาแผน ภายในเดือน
มีนาคมของทุกปี
2. หน่วยงานรัฐส่งแผนจัดซื้อยา ED (รายการที่ GPO ผลิต) ประจาปี ให้ GPO ภายในเดือนเมษายน
- เดือนพฤษภาคมของทุกปี
3. GPO แจ้งรายการที่สามารถจาหน่ายได้ และรายการที่ไม่สามารถจาหน่ายได้ หรืองดการเสนอ
ราคา ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี
4. หน่วยงานรัฐต้องคิดค่าปรับกับ GPO กรณี GPO ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่แจ้งไว้ และล่วงเลย
ระยะเวลาตามสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง
การจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทย
1. จัดซื้อจากผู้จาหน่ายที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของแผนจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทย
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2. จัดซื้อจากผู้จาหน่ายที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนปฏิบัติ
1. สารวจรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่อยู่ในบัญชีของหน่วยงานรัฐที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทย ณ ต้น
ปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นฐานในการคานวณ
2. หากในระหว่างปีงบประมาณ มีการประกาศรายการบัญชีนวัตกรรมไทยเพิ่มเติม ไม่ ต้องนารายการ
ดังกล่าวมาเป็นฐานในการคานวณในปีงบประมาณนั้น แต่ให้นาไปใช้เป็นฐานในการคานวณในปีงบประมาณถัดไป
3. กรณีซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทย จาก GPO หรือสภากาชาดไทยผลิ ต
แบ่งเป็น 2 กรณี
3.1 เป็นรายการที่ GPO หรือสภากาชาดไทย ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว
3.2 เป็นรายการที่ GPO หรือสภากาชาดไทย ยังไม่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางการจาหน่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ GPO ผลิตให้กับหน่วยบริการ ภายใต้เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ
2562 (หนังสือที่ สธ 5102/ ตบ.84/ 2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561)
นางพิมพ์ชนก หยีวิยม:
สาระสาคัญ
1. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ GPO ผลิตมีจานวนทั้งสิ้น 155 รายการ
2. แจ้งงดเสนอราคา 20 รายการ เนื่องจากข้อจากัดเรื่องกาลังการผลิต และปัญหาการขาดคราววัตถุดิบที่
เป็นตัวยาสาคัญ
3. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ GPO ผลิต เป็นรายการที่ตรงกับบัญชีนวัตกรรมไทย 14 รายการ (หาก
หน่วยงานไม่ได้ซื้อจากผู้จาหน่ายที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยไว้ สามารถซื้อจาก GPO ได้ทุกรายการ)
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดบุญเกิด อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
ผอ.รพ.พะเยา: โรงพยาบาลพะเยา เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดบุญเกิด อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ใน
วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.
นายชนะชล บุญปั๋น บันทึกการประชุม
นางนงคราญ เผ่าก๋า ตรวจสอบ

