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สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผน และประเมินผล สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
๑. นายไกรสุข เพชระบูระณิน
๒. นางจิรพร ภัทรนุธาพร
๓. นายดนัย ภัทรเธียรสกุล
๔. นายชาญ เชิดชูเหล่า
๕. นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ
๖. นายไพรัช วงศ์จุมปู
๗. นายสุกิจ ทิพทิพากร
๘. นายสุชาญ ปริญญา
๙. นายสัมฤทธิ์ ตันติวัฒนากุล
๑๐. นางฉลวย หาลือ
๑๑. นายอนุโรจน์ ศุภการกําจร
๑๒. นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล
๑๓. นางปิยพร ผดุงวงศ์
๑๔. นายเฉลิม ใจอุ่น
๑๕. นางสาวญาณิน สายโกสุม
๑๖. นางจารุวรรณ บัวบึง
๑๗. นางปรียานุช เชิดชูเหล่า
๑๘. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ
๑๙. นายจเร บัวสัมฤทธิ์
๒๐. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์
๒๑. นายสุภักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์
๒๒. นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่
๒๓. นายประสงค์ หาลือ
๒๔. นายประพันธ์ เดชะบุญ
๒๕. นายสว่าง กิตติศักดิ์กําจร
๒๖. นายวรศิลป์ ผัดมาลา
๒๗. นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร
๒๘. นายมนตรี วิลาชัย
๒๙. นายวรายุทธ รักษ์ปุา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพะเยา
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่ใจ
แทนหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารสุข
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
รก.สาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา
สาธารณสุขอําเภอดอกใต้
สาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
สาธารณสุขอําเภอจุน
สาธารณสุขอําเภอปง
สาธารณสุขอําเภอแม่ใจ
สาธารณสุขอําเภอเชียงม่วน
สาธารณสุขอําเภอภูซาง
สาธารณสุขอําเภอภูกามยาว
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง ที่ 13 เชียงราย
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๓๐. ว่าที่ร้อยตรีจิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล
๓๑. นางนงคราญ สกุณาพงศ์
๓๒. นางพรพิรุณ มูลเครือคํา
๓๓. นางจิราภรณ์ ณ ลําปาง
๓๔. นายชนะชล บุญปั๋น
๓๕. นางสาวจิตทิวา นันทิโค

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นายเทพนฤมิตร เมธนาวิน
หัวหน้าศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. นายอนันต์ มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อํานวยการฝุายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา
3. นายสาคร นาต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
4. นายธานี กล่อมใจ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
5. นายสมภพ เมืองชื่น
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
6. นายสาธิต กิมศิริ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลดอกคําใต้
7. นายสุคนธ์ คําวิชัย
ผู้อํานวยโรงพยาบาลพะเยาราม
8. พ.ท.ธนรัฐ ลําจวน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
9. นายพรชัย เตชะคุณากร
หัวหน้ากลุ่มงาน พ.ร.ส. โรงพยาบาลพะเยา
10. นายปรัศนี อารีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงคํา
11. นายประพัฒน์ ธรรมศร
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
12. นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
13. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
14. นางรัชนี ขัตตะละ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงศ์
๒. นางพัทธยา คมบาง
๓. นางแสงเพียร นันทวงศ์
๔. นางกาญจนา ถูกเสมอ
๕. นางทันยา เผ่าตัน
๖. นางชญาดา ศรีเครือมา
๗. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย ถือจันทร์
๘. นางอัจฉรา พรหมเสน
๙. นางอนงค์ วรรณสอน
๑๐. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์
๑๑. นางกันยารัตน์ คําเผ่า

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ปลัดเทศบาลตําบลหนองหล่ม
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลเชียงคํา
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๑๒. นางสาวสุวรรณา ไชยวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพะเยาราม
๑๓. นายนิตย์ รวมสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๔. นางสาวอัจราวรรณ ปัญญาชื่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๕. นายกฤษดา พรรณกุล
นักทรัพยากรบุคคล
๑๖. นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๗. นางแสงทวน แก้วจิโน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑๘. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา
นักวิชาการสาธารณสุข
๑๙. นางญาณิน สิทธิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๐. นายวุฒิพงษ์ ยอดคํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๑. นายอภิชาติ นาคยา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๒. ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช ตันดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๓. นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๔. นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒๕. นายวุฒิฉัตร วงศ์ใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในที่
ประชุม นําไหว้พระ สวดมนต์ ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังต่อไปนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. มอบโล่ CM CG ชมรมผู้สูงอายุ และนวัตกรรม
ผลการดําเนินงาน และทิศทางการดําเนินงาน LTC ด้านสาธารณสุข บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
ดูแลผู้สูงอายุ ประจําปี 2561 รับ “โล่ดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้
1. ประเภทนวัตกรรมระดับจังหวัด ได้แก่นวัตกรรมจัดระบบการดูแลกลุ่มวัยสูงอายุเครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลพะเยา โดยนางเกหลั่น ประเสริฐธิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลพะเยา
2. ประเภทตําบล Long Term Care ระดับจังหวัด ได้แก่ตําบลหนองหล่ม อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
3. ประเภทชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ระดับจังหวัด ได้แก่ชมรมผู้สูงอายุตําบลดอกคําใต้ ตําบลดอกคําใต้ อําเภอดอก
คําใต้ จังหวัดพะเยา
4. ประเภท Care Manager ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่นางทันยา เผ่าตัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหล่ม อําเภอดอกคําใต้
5. ประเภท Care giver ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่นางขวัญกมล อัมพุธ Care giver ตําบลหนองหล่ม อําเภอดอก
คําใต้
2. มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2561
นางพัทธยา คมบาง: กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ ปลุกจิตสํานึก ปูองกัน ปราบปราม และ
เครือข่าย) ในการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ผ่ าน
กระบวนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
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Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๖๐ ทุก
หน่วย โดยมีผลการดําเนินงานการประเมิน ITA ในภาพรวม ร้อยละ ๙๙.๔๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้จัดทําเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๗ หน่วย ดังนี้
๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
โดยคุณไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา (ด้านบริหาร) เป็นตัวแทนรับมอบ
๒. โรงพยาบาลพะเยา
๓. โรงพยาบาลเชียงคํา
๔. โรงพยาบาลแม่ใจ
๕. โรงพยาบาลดอกคําใต้
๖. โรงพยาบาลจุน
๗. โรงพยาบาลปง
๘. โรงพยาบาลเชียงม่วน
๙. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองพะเยา
๑๐. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคํา
๑๑. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ใจ
๑๒. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอกคําใต้
๑๓. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอจุน
๑๔. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง
๑๕. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงม่วน
๑๖. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูซาง
๑๗. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูกามยาว
3. ประกาศเจตจานงสุจริตสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ทนต่อการการทุจริต
นายจเร บัวสัมฤทธิ์: ประกาศเจตจํานงสุจริต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ไม่ทนต่อการการทุจริต (MOPH Zero
Tolerance) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทําหน้าที่นําบุคลากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา ให้มีความซื่อตรง จงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสําคัญมั่นคง ดํารงตนอยู่ด้วยความมีเกียติ และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทําการโกงแผ่ นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ หา
ประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพะเยา
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ระหว่างสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กั บโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วันที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
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วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด ตามแนวทางประชารัฐ และหลักการ 3 R s
คือ 1. REDUCE (การใช้น้อย) 2. REUSE (การใช้ซ้ํา) และ 3. RECYCLE (นํากลับมาใช้ใหม่) โดยมีเปูาหมายเพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกําจัดปลายทางลดลง ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 และในที่ประชุมร่วมกล่าวกล่าวปฏิญาณตน
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สรุปสาระสาคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
นายชาญ เชิดชูเหล่า: จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
1. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาทราบว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการ
ท่องเที่ยวของภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดทีร่ องด้านการท่องเที่ยว จึงอยากให้ทางประชาชนของจังหวัดพะเยา และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เป็นเจ้าภาพที่ดี ในสโลแกน มาพะเยา มาแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก
2. เรื่องสําคัญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เน้นย้ํา ที่แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการได้ปฏิบัติ
2.1 เรื่องยาเสพติด ทุกหน่วยงาน สนับสนุน การส่งเสริม รณรงค์ และช่วยในการไม่ให้บุคคลเข้าสู่วงจรของ
ยาเสพติด และที่สําคัญที่ห้ามโดยเด็ดขาด คือ การไม่ให้เจ้าหน้าที่ของภาคราชการ ทําการค้าขายเสพติด
2.2 เรื่องการค้ามนุษย์ ห้ามให้บุคลากรทุกหน่วยงานกระทําการเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
2.3 การเทิดทูนสถาบัน จากพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
2.4 การประกาศสงครามขยะ โดย 3 มาตรการ การลดการใช้ การใช้ซ้ํา และการนํากลับมาใช้ใหม่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยาได้เน้นย้ําว่า ควรให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการรณรงค์การลดขยะ
และการใช้ภาชนะในการบรรจุอาหารมารับประทาน โดยการหิ้วปิ่นโต เพื่อลดขยะจากการบรรจุอาหาร และจังหวัด
พะเยาได้ประกาศปลอดภาชนะที่ทําจากโฟม 100%
2.5 ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ให้ทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานเฝูาระวังในเรื่องของไฟปุา พบเห็นต้องแจ้ง
ทันที และโดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องสุขภาพเฝูาระวังผู้ปุวย
2.6 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 จะมีการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อําเภอภูซาง
2.7 ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก วันที่ 9 ธันวาคม 2561
2.8 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเปิดรับบริจาคหิตโลหิต ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งทางสํานักงานอัยการ
จังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10
2.9 วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2561 จังหวัดพะเยาได้รับเป็นเจ้าภาพ การจัดงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหั ตถกรรม วิ ชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเหนือ ซึ่ง ได้ประเมินว่าจะมี
ประชาชน และผู้ร่วมกิจกรรม เดิ นทางเข้ามาในจังหวัดพะเยาประมาณ 3 – 5 หมื่นกว่าคน ซึ่งในส่วนอําเภอเมือง
พะเยาน่าจะเข้ามาในจํานวนที่มาก และกระจายออกไปอําเภอรอบนอก โดยฝากให้ทางผู้บริหารหน่ วยงานทุกระดับ
ทั้งระดับสาธารณสุขอําเภอ ระดับโรงพยาบาลชุมชน และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เตรียมความพร้อม
ดูแลเกี่ยวกับการเจ็บปุวย การรักษาพยาบาล
2.10 การเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากในตอนนี้มีระเบียบของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นระเบียบใหม่ ฝาก
ทางกลุ่มงานบริหารของทุกโรงพยาบาล โดยเฉพาะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
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เช่น การกันงบประมาณซึ่งเป็นงบผูกพัน ซึ่งมีระเบียบใหม่ที่สามารถกันงบประมาณได้ถึงปี 2563 ส่วนงบฟังก์ชั่น
ไตรมาสที่สองจะต้องเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 50%
2.11 กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมตักททั้งระดับจังหวัดและอําเภอ
2.12 การเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ซึง่ แต่ละหน่วยงานรับทราบกันแล้ว ฝากให้ทางผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลเชียงคํา โรงพยาบาลพะเยา วิทยาลัยพยาบาลฯพะเยา ในติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานของท่านด้วย
2.13 สภากาแฟ ครั้งต่อไป จัดวันที่ 19 ธันวาคม 2561 หน่วยงานมณฑลบกที่ 34 เป็นเจ้าภาพ
2.14 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งต่อไป ประจําเดือนธันวาคม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 (คปสข.)
ประธาน: สรุปสาระสําคัญการ ประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ
ห้องประชุมสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตําบลดอนแก้ว
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1. ปัญหา วัณโรค ของเขตสุขภาพที่ 1 ยังสูงเน้นการคัดกรองให้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายและการรักษาให้
เป็นมาตรฐาน
2. Service plan ในทุกจังหวัด ให้วางแผน และวิเคราะห์ให้เป็นระบบ เช่นในสถานบริการที่มีจํานวนผู้มา
รับบริการจํานวนมาก ควรคิดวางแผนการส่งต่อ การรับ Refer ภายในจังหวัด
3. ปัญหาบ้านพักของเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ผู้บริหารซ่อมแซม บํารุงรักษา รักษาความปลอดภัยบ้านพักของ
เจ้าหน้าที่
4. การบริหารจัดการ รถและเจ้าหน้าที่ ในระบบ Refer
4. การระบาดของหัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ แต่ก็ต้องเฝูาระวังสถานการณ์
6. การเร่งรัดในการดําเนินงานงบลงทุน ต้องมีความก้าวหน้า และเป็นไปตามกระบวนการ ไม่ให้ เกิดความ
ล่าช้า
7. งบประมาณอุดหนุนตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม Service Plan ปี 2562 งบประมาณรวม
ทั้งหมด 3,969,200 บาท
8. ความครอบคลุม ร้อยละการได้รับวัคซีนหัด จังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม 2561
MMR1 ร้อยละ 86.9
MMR2 ร้อยละ 87.2
9. การพิจารณาการคัดเลือกระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Cloud Conference) เขตสุขภาพที่ 1 โดย
สรุปมติจากที่ประชุม ให้ใช้ของบริษัท TOT
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.3 แนวทางการดาเนินงานตามมติ ครม.สัญจร ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมกลุ่มภาคเหนือตอนบน
ประธาน: แนวทางการดําเนินงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
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วันที่ ๓๐ ตุลาคม 25๖๑ ประเด็น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือบน ๒ พะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน ตามมติคณะรัฐมนตรี
๑. ข้อเสนอเชิงพื้นที่
พัฒนาถ้ําหลวง ขุนน้ํานางนอน/ พัฒนากว๊านพะเยา/ จุดสกัดยาเสพติด
๒. ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย/ พัฒนาสนามกีฬาพะเยา
๓. การค้าการลงทุน
ด่านบ้านฮวก, นวัตกรรม ๔.๐, ท่อน้ํามัน ลําปาง - แพร่
๔.โครงสร้างพื้นฐาน
ถนน เชื่อมโยง, พัฒนาจุดเชื่อมโยงสินค้า, จุดจอดรถไฟ
๕. ด้านการเกษตร
เกษตรอินทรี, นวัตกรรมสมุนไพร, รักษาปุาต้นน้ํา
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ จัดทําระบบส่งน้ํา
๗. คุณภาพชีวิต
กลุ่มจังหวัดต้นแบบสุขภาวะในการดูแล ผู้สูงวัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นที่ ๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย
(Health Aging Smart Cities)
ข้อที่ ๗.๑ พัฒ นาโรงพยาบาลประจํ าอําเภอ และโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลเป็นศูนย์ดูแลผู้ สูงอายุ ด้ว ย
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีแนวทางในการดําเนินงาน คือ
๗.๑.๑. กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการ และบริการชุมชนสําหรับผู้สูงอายุ งบประมาณ ๕๗,๓๙๑,๘๐๐
บาท
- พัฒ นาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุ ขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยศูนย์ฮอมฮักระดับตําบล
จํานวน ๖๘ ศูนย์
- การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การบําบั ดฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อผู้สูงพะเยา “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่
ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
- ก่อสร้างห้องน้ําสําหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ จํานวน ๓๒ แห่ง
- สร้างอาคารอาคารส่งเสริมสุขภาพ อาคารเอนกประสงค์สําหรับบริการการแพทย์แผนไทยสําหรับ
ผู้สูงอายุ จํานวน ๓ แห่ง (จุน ปง เชียงม่วน)
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดู แลผู้สูงอายุ ในศูนย์ฮอมฮัก โดยส่งเสริมการใช้สมุนไพร และ
แพทย์แผนไทย ในการดูแลในผู้สูงอายุ จํานวน ๒ คน ต่อศูนย์ฮอมฮัก จํานวน ๖๘ แห่ง รวม ๑๓๖ คน
๗.๑.๒. กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปสมุนไพร เพื่อบริการผู้สูงอายุ งบประมาณ 21,906,000 บาท
- ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพได้ เกษตรปลอดภัย/ อินทรีย์ และเพิ่มกําลังการผลิต
สมุนไพรของชุมชน อย่างน้อยอําเภอละ ๑ แห่ง รวม ๑๐ แห่ง
- เพิ่มกําลังการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการ
จัดหาครุภัณฑ์ในการแปรรูปสมุนไพร (โรงพยาบาลแม่ใจ)
- ส่งเสริมการใช้ยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุข และสร้างสื่อรณรงค์การใช้
สมุนไพร
ข้อที่ ๗.๒ พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินสําหรับผู้สูงอายุ มีแนวทางในการดําเนินงาน คือ
๗.๒.๑ .กิจกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินสําหรับผู้สูงอายุ งบประมาณ 20,428,400 บาท
- จัดหา Ambulance พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สําคัญ ๑๐ คัน
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- ติดตั้งระบบ GPS และกล้องวงจรปิดในรถ Ambulance ๑๐ ชุด
- จัดอบรม ทีม FR จํานวน ๗๗ ทีม
- จัดกระบวนการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แกนนํา ประชุมชี้แจง/ คืนข้อมูลให้แกนนําชุมชน/
สามสมัครสาธารณสุข เพื่อสื่อสารทําความเข้าใจประชาชนกลุ่มเปูาหมายให้รับทราบปัญหา เฝูาระวังดูแล
แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงและช่องทางการรับบริการเมื่อเจ็บปุวยฉุกเฉิน
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตย
กระทรวงมหาดไทย แจ้ ง ว่ า มู ล นิ ธิ เ สริ ม สร้ า งเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ แจ้ ง ขอความร่ ว มมื อ ให้ จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก และเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย คือ ครอบครัวที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
คุณธรรม และวัฒนธรรม ตามวิถีประชาธิปไตย และบําเพ็ ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยสม่ําเสมอ มีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์
แก่ สั ง คมทั่ ว ไป โดยส่ ง เอกสารที่ กํ า หนด ไปยั ง มู ล นิ ธิ ฯ ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม รายละเอี ยดได้ ที่ เ วปไซต์ก องกลาง สป.
www.gad.moi.go.th เมนูหลัก “งานประจํา” หัวข้อย่อย “หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน/ คําสั่ง มท./ คําสั่ง สป.”
มติที่ประชุม: รับทราบ
1.5 การจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม กาจัดลูกน้ายุงลาย
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนให้ประชาชนทุกภาคส่ว นได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันคล้าย
วันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในห้วงระหว่าง 12 – 23 ตุลาคม 2561
กาหนดระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2561
(ส่งข้อมูลภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.)
สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2561
(ส่งข้อมูลภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.)
มติที่ประชุม: รับทราบ
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1.6 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางปิยพร ผดุงวงศ์: แผนปฏิบัติการโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพะเยา
ลาดับ

อาเภอ

วันที่ออกหน่วย

สถานที่ออกปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 1

1.

อําเภอเมืองพะเยา

บ้านแม่ต๋อมใน หมู่ 7 ตําบลสันปุาม่วง

10 ธันวาคม 2561

2.

อําเภอแม่ใจ

บ้านสระวังทอง หมู่ 10 ตําบลปุาแฝก

20 ธันวาคม 2561

บ้านปุาแฝก หมู่ 4 ตําบลปุาแฝก
3.

อําเภอดอกคําใต้

บ้านร่วมจิต หมู่ 9 ตําบลหนองหล่ม

ครั้งที่ 2
20 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562

19 ธันวาคม 2561

บ้านแม่พริก (กลุ่มบ้านเจริญทรัพย์) หมู่ 5
ตําบลหนองหล่ม

16 มกราคม 2562

4.

อําเภอจุน

บ้านแม่ทะลาย หมู่ 2 ตําบลพระธาตุขิงแกง 20 ธันวาคม 2561

18 มกราคม 2562

5.

อําเภอปง

บ้านปางผักหม หมู่ 7 ตําบลงิม

20 ธันวาคม 2561

18 มกราคม 2562

6.

อําเภอเชียงม่วน

บ้านบ่อต้นสัก หมู่ 10 ตําบลบ้านมาง

12 ธันวาคม 2561

บ้านห้วยก้างปลา หมู่ 13 ตําบลสระ
7.

อําเภอเชียงคํา

บ้านปางถ้ํา หมู่ 9 ตําบลร่มเย็น

16 มกราคม 2562
14 ธันวาคม 2561

บ้านคะแนง หมู่ 10 ตําบลแม่ลาว
8.

อําเภอภูกามยาว

บ้านเจน หมู่ 5 ตําบลดงเจน

11 มกราคม 2562
12 ธันวาคม 2561

บ้านใหม่ หมู่ 10 ตําห้วยแก้ว
9.

อําเภอภูซาง

บ้านใหม่ หมู่ 10 ตําบลห้วยแก้ว

16 มกราคม 2562
20 ธันวาคม 2561

18 มกราคม 2562

มติที่ประชุม และข้อเสนอแนะจากประธาน: ในส่วนของจังหวัดพะเยา ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเป็นวันที่ 11
ธันวาคม 2561
1.7 มาตรการการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติรถพยาบาล
ประธาน: มาตรการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติของรถพยาบาล
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถพยาบาล
รายละเอียด
1.1 ให้จัดทําประกันภัยภาคสมัครใจชั้น 1 สําหรับรถพยาบาล
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1.2 จํากัดความเร็วของรถพยาบาลในขณะปฏิบัติงาน กรณีเดินทางรับผู้ปุวยต้องใช้ความเร็วให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด หลังจากรับผู้ปุวยแล้ว/ ส่งต่อผู้ปุวย (Refer) ควรจํากัดความเร็วไม่เกิน 80กม./ ชม. ในถนนทาง
หลวงทั่วไป หรือไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดในบางเขตพื้นที่
1.3 ห้ามขับรถพยาบาลฝุาไฟแดงทุกกรณี
1.4 พนักงานขับรถพยาบาลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข
1.5 ให้ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ในรถพยาบาลทุกคัน
1.6 ให้รถพยาบาลติดตั้งกล้อง CCTV หรือ DVR บันทึกภาพ 2 จุด ได้แก่ สําหรับบันทึกพฤติกรรมของ
คนขับรถ และบันทึกเหตุการณ์ของการขับรถ
1.7 การสอบสวนเหตุรถพยาบาล
1.7.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้มารายงานที่ประชุม
กระทรวงทุกกรณี
1.7.2 ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความผิดเชิงวินัย และกําหนด
โทษทางวินัย
1.7.3 กรณีมีผู้บาดเจ็บทุกกรณี ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานปูองกันควบคุมโรค ของ
จังหวัดที่เกิดเหตุร่วมกัน สอบสวนเชิงระบาดวิทยา หากมีการเสียชีวิตให้ทีมส่วนกลางลงสอบสวนร่วมด้วย
1.7.4 ระยะเวลาการออกรายงานการสอบสวนเหตุรถพยาบาล
1. รายงานเหตุการณ์ รายงานทันที
2. รายงานสอบสวนเบื้องต้น 2 สัปดาห์ นับจากวันเกิดเหตุ
3. รายงานสอบสวนฉบับสมบูรณ์ 4 สัปดาห์ นับจากวันเกิดเหตุ
2. มาตรการเน้นย้าเพิ่มเติม
รายละเอียด
2.1 ด้านคน
2.1.1 ควรมีการตรวจร่างกายประจําปี
2.1.2 ควรมีการตรวจร่างกายคนขับรถ ก่อนปฏิบัติหน้าที่
2.1.3 หากขับรถเกิน 2 ชม. หรือ 150 กม. ให้หยุดพัก 10 - 15 นาที ทั้งนี้ให้พิจารณาอาการ
ของผู้ปุวยด้วย หากขับรถเกิน 4 ชั่วโมง ให้มีพนักงานขับรถผลัดเปลี่ยน
2.1.4 ขากลับหลังเวลา 2 ทุ่ม หากระยะเกิน 4 ชม. ไม่ควรขับรถกลับ ควรจัดหาที่พักให้เจ้าหน้าที่
โดยเบิกจากต้นสังกัด หากไม่นอนพักให้มีพนักงานขับรถผลัดเปลี่ยน
2.1.5 ระยะเวลาทํางานรวมต้องไม่เกิน 16 ชม.
2.2 ด้านรถ
2.2.1 ตรวจสภาพรถเป็นประจําทุกปี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2.2.2 ตรวจอุปกรณ์ประจํารถพยาบาล โดย สบส. เขตบริการสุขภาพ เป็นประจําทุกปี
2.3 ด้านการกํากับติดตาม
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ให้ทุกโรงพยาบาล กํากับ ติดตาม และรายงานข้อมูลรถพยาบาลทุกไตรมาส มาที่กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน (รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ) และให้เขตบริการสุขภาพ กํากับ ติดตาม การรายงานอย่าง
ใกล้ชิด
2.4 มาตรการเชิญชวน
2.4.1 ติดสติ๊กเกอร์ร้องเรียนพฤติกรรมคนขับ ด้านหลังรถพยาบาล
2.4.2 ให้ผู้บริหารออกมาตรการองค์กรที่ชัดเจน เพื่อควบคุม กํากับ ดูแล
การสอบสวนเหตุรถพยาบาล ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. กรณีเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้ ผตร./ นพ.สสจ./ ผอ.รพ.
มารายงานที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง ทุกกรณี
2. ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความผิดเชิงวินัย และกําหนดโทษทาง
วินัย ทุกกรณี
3. กรณีมีผู้ บ าดเจ็ บ ให้ สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และ สคร. ของจังหวัดที่เกิดเหตุร่ว มกัน
สอบสวนเชิงระบาดวิทยา หากมีการเสียชีวิตให้ทีมส่วนกลาง (กรม คร.) ลงสอบสวนร่วมด้วย
4. ระยะเวลาการออกรายงานการสอบสวนเหตุรถพยาบาล
4.1 รายงานเหตุการณ์ รายงานทันที (DCIRs)
4.2 รายงานสอบสวนเบื้องต้น 2 สัปดาห์ นับจากวันเกิดเหตุ
4.3 รายงานสอบสวนฉบับสมบูรณ์ 4 สัปดาห์ นับจากวันเกิดเหตุ
ฝากให้ทางผู้บริหารหน่วยงานเน้นย้ําในเรื่องปูองกัน แก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล ความพร้อม สภาพร่างกาย
การมีวินัย และปฏิบัติตามระเบียบจราจร
มติที่ประชุม:รับทราบ
1.8 กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก
ประธาน และนายชาญ เชิดชูเหล่า: กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
เส้นทางปั่นจักรยาน ใช้เส้นทาง Bike For Dad เดิม จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ ลานอนุส าวรีย์พ่อขุนงําเมือง ปั่นพร้อม
ทั่วประเทศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จะนําขบวนเฉลิ มพระ
เกียรติฯ ออกจากจุดเริ่มต้นผ่านซุ้มประตู ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนงําเมือง, ผ่านวัดศรีโคมคํา, ผ่านศาลากลาง, เลี้ยวซ้ายแยกร่องห้า
, เลี้ยวซ้ายแยกบ้านต๋อม, ข้ามสะพานขุนเดช, เลี้ยวซ้ายทางหลวงชนบท พย 001, เลี้ยวขวาแยกบ้านสันเวียงใหม่ , ท่าเรือ
โบราณบ้านทุ่งกิ่ว, บ้านสันกว้าน, โบราณสถานบ้านร่องไฮ, แยกร่องไฮ – แม่ต๋ํา, ปั้ม ปตท.แม่ต๋ํา, เลี้ยวซ้ายเข้าถนนแม่ต๋ํา
สายใน, เลี้ยวซ้ายแยกศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา, เทศบาลเมืองพะเยา, เข้าสู่ถนนชายกว๊าน โดยระหว่างเส้นทาง
จะมีจุดพัก บริการน้ําดื่ม และจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ ปลา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสสําคัญนี้ด้วย ซึ่ง ณ
วันนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 6,700 คน
มติที่ประชุม: รับทราบ
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1.9 ติดตามผลการลดการใช้ถุงพลาสติก โรงพยาบาลเชียงคา
นายดนัย ภัทรเธียรสกุล: ติดตามผลการลดการใช้ถุงพลาสติก
รายงานผลโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก โรงพยาบาลเชียงคา
1. ภาพรวม ณ ห้องจ่ายยาผู้ปุวยนอก
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม 39.95%
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 65.46%
สัปดาห์ที่ 1 89.00%
สัปดาห์ที่ 2 90.81%
สัปดาห์ที่ 3 95.47%
สัปดาห์ที่ 4 m98.73%
สัปดาห์ที่ 5 98.52%
สัปดาห์ที่ 6 98.94%
2. จํานวนถุงผ้าทีแ่ จกต่อสัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1 325
สัปดาห์ที่ 2 258
สัปดาห์ที่ 3 102
สัปดาห์ที่ 4 28
สัปดาห์ที่ 5 41
สัปดาห์ที่ 6 30
** ถุงผ้าคงเหลือ 665
3. คลินิกต้นแบบ
COPD Clinic ก่อน 74.50% เดือนตุลาคม 90% เดือนพฤศจิกายน 100%
CAPD Clinic ก่อน 100% เดือนตุลาคม 97.73% เดือนพฤศจิกายน 100%
HD Clinic
ก่อน 100% เดือนตุลาคม 100% เดือนพฤศจิกายน 100%
4. รายงานผลความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในพื้นที่อําเภอเชียงคํา
เดือนตุลาคม 41.01%
เดือนพฤศจิกายน 62.13%
5. รายงานผลความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในพื้นทีอ่ ําเภอภูซาง
เดือนตุลาคม 76.72%
เดือนพฤศจิกายน 80.55%
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม เดือนพฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แนวทางการขับเคลื่อน สามล้าน สามปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
นางจารุวรรณ บัวบึง: แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ ๓
ข้อมูลผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ “๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดพะเยา แสดงตามการเลิกได้ แยก
รายอําเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาเภอ
อําเภอจุน
อําเภอดอกคําใต้
อําเภอปง
อําเภอภูกามยาว
อําเภอภูซาง
อําเภอเชียงคํา
อําเภอเชียงม่วน
อําเภอเมืองพะเยา
อําเภอแม่ใจ
รวม

1 เดือน
883
104
562
86
238
490
259
1,362
405
4,389

3 เดือน
477
6
469
137
270
211
11
685
191
2,457

6 เดือน
474
0
572
34
330
188
4
580
42
2,224

จุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
1. ระดับจังหวัด (ผู้รับผิดชอบงาน)
1.1 นําเสนอข้อมูลผู้บริหาร เพื่อเข้าที่ประชุม กวป.
1.2 กํากับ ติดตาม กระตุ้นเสริมพลังทุกอําเภอทุกเดือน (ข้อมูลผลงาน 43 แฟูม)
2. ระดับอําเภอ (สาธารณสุขอําเภอ)
2.1 นําเข้าที่ประชุม พชอ./ ประชุมประจําเดือนเจ้าหน้าที่/ ประชุมหัวหน้าส่วน, กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน
2.2 กํากับ ติดตาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกเดือน (ข้อมูลผลงาน 43 แฟูม)
3. ระดับตําบล (ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล/ ผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล
3.1 นําเข้าที่ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข/ ประชุมประจําเดือนเจ้าหน้าที่/ ประชุมกองทุน/ ชุมชน
3.2 ผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ นําเข้าข้อมูลผลงานใน 43 แฟูม/ กํากับ ติดตาม กระตุ้น อาสาสมัครสาธารณสุข
4. ระดับชุมชน/ หมู่บ้าน (อาสาสมัครสาธารณสุข)
4.1 เชิญชวน ชักชวน ผู้เลิกบุหรี่ 1 : 3
4.2 ส่งรายงาน อาสาสมัครสาธารณสุข 1 ติดตาม กระตุ้นผู้เลิกบุหรี่ต่อเนื่อง 6 เดือน
มติที่ประชุม: รับทราบ
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3.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2562
นายอนุโรจน์ ศุภการกาจร:
1. เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
1.1 รายจ่ายประจํา (งบดําเนินงาน + งบอุดหนุน)
รับจัดสรร 12.01 ล้านบาท
1.2 รายจ่ายลงทุน
รับจัดสรร 164.67 ล้านบาท
- ครุภัณฑ์
รับจัดสรร 19.34 ล้านบาท
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รับจัดสรร 145.33 ล้านบาท
รวม 176.67 ล้านบาท
2. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสะสมแยกตามรายจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
1. รายจ่ายประจํา
เบิกจ่ายร้อยละ 3.51
2. รายจ่ายลงทุน
เบิกจ่ายร้อยละ 0.00
- ครุภัณฑ์
เบิกจ่ายร้อยละ 0.00
- ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายร้อยละ 0.00
ภาพรวม
เบิกจ่ายร้อยละ 0.24
3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมสะสมแยกตามหน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
การเบิกจ่ายร้อยละ 1.11
โรงพยาบาลพะเยา
การเบิกจ่ายร้อยละ 0.08
โรงพยาบาลเชียงคํา
การเบิกจ่ายร้อยละ 0.58
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา
การเบิกจ่ายร้อยละ 1.20
รวม การเบิกจ่ายร้อยละ 0.24
4. ผลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ 100 ปีฯ (เงินกันฯปี 2560) แยกตามอําเภอ
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
ยังไม่มีการเบิกจ่ายทุกอาเภอ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 0.00
5. การติดตามผลการดําเนินงานงบลงทุน ปี 2559 (งบผูกพัน ปี 2559 - 2562)
รายการ : สิ่งก่อสร้าง
1. อาคารผู้ปุว ยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ ก 6 ชั้น พื้นที่ใช้ส อยประมาณ
18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 368,700,000 บาท (โรงพยาบาลพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา : 368.70 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 16 (ทั้งหมด 22 งวด)
6. การติดตามผลการดําเนินงานงบลงทุน ปี 2560
รายการ : สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว)
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้ อง (12 ครอบครัว ) เป็นอาคารคอนกรีตเสริ มเหล็ ก 3 ชั้น พื้ นที่ใช้ส อย
ประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
งบประมาณตามสัญญา : 9.278 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)
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7. การติดตามผลการดําเนินงานงบลงทุน ปี พ.ศ. 2561 (งบผูกพัน 2561 - 2562)
รายการ : สิ่งก่อสร้าง
1. อาคารผู้ปุวยนอกและอุบั ติเหตุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,124
ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) 117,564,300 บาท (โรงพยาบาลเชียงคํา)
งบประมาณตามสัญญา : 23.52 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง งวดที่ 3
8. การติดตามการดําเนินงาน งบกลุ่มจังหวัด งบปี 2560
รายการ : สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ
1. อาคารผลิตสมุนไพร โรงพยาบาลแม่ใจ งบประมาณ ตามสัญญา 8,865,000 บาท
งบประมาณตามสัญญา : 12.00 ล้านบาท
ขั้นตอน : ส่งมอบงาน งวดที่ 3 (นัดตรวจรับ 3 ธันวาคม 2561) มีทั้งหมด 7 งวดงาน
9. การติดตามการดําเนินงาน งบภาค ปี 2561
รายการ : ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ
1. เครื่องกระตุกไฟฟูาหัวใจชนิด อัตโนมัติ (AED) 68 เครื่อง
งบประมาณตามสัญญา : 8.16 ล้านบาท
ขั้นตอน : มีอุทธรณ์ก่อนทําสัญญา ส่งเรื่องถึงคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณา ยัง
ไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ
10. การดําเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ : ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ
1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ
จํานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา : 6.42 ล้านบาท
ขั้นตอน : ลงนามในสัญญา
2. เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ําด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลเชียงคํา)
งบประมาณตามสัญญา : 2.27 ล้านบาท
ขั้นตอน : รอส่งมอบพัสดุ
3. เตียงผู้ปุวยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟูาราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ําเกลือ จํานวน 5 เตียง
(โรงพยาบาลปง)
งบประมาณตามสัญญา : 0.275 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างจัดทํา แบบ 350 เพื่อเบิกจ่าย
4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ําระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 560 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่ง
ทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จํานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลจุน)
งบประมาณตามสัญญา : 1.93 ล้านบาท
ขั้นตอน : รอลงนามในสัญญา (3 ธันวาคม 2561)
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5. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จํานวน 3 คัน (โรงพยาบาลดอกคําใต้/ โรงพยาบาลเชียงม่วน/
โรงพยาบาลแม่ใจ)
งบประมาณตามสัญญา : 6.30 ล้านบาท
ขั้นตอน : ประกาศเชิญชวน (e-bidding) (26 พฤศจิกายน 2561 - 12 ธันวาคม 2561)
6. ยูนิตทําฟัน (Dental Master Unit) จํานวน 1 เครื่อง (โรงพยาบาลปง)
งบประมาณตามสัญญา : 0.428 ล้านบาท
ขั้นตอน : รอส่งมอบครุภัณฑ์
7. สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จํานวน 2 เครื่อง (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา : 0.070 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างตรวจรับ
8. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา)
งบประมาณตามสัญญา : 0.084 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างตรวจรับ
11. การดําเนินงาน งบลงทุน ปี 2562
รายการ : สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างแผ่นดินไหว) จํานวน 2 หลัง (โรงพยาบาลภูซาง/ โรงพยาบาลภูกามยาว)
งบประมาณตามสัญญา : 9.627/ หลัง (รวม 19,254,000 บาท)
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง และปรับเปลี่ยนแผนการจัดจ้าง
2. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 ระบบ (โรงพยาบาลจุน)
งบประมาณตามสัญญา : 1.418 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง
3. ระบบบําบัดน้ําเสีย ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จํานวน 1 ระบบ (โรงพยาบาลดอกคําใต้)
งบประมาณตามสัญญา : 8.00 ล้านบาท
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
4.1 แนวทางการตรวจราชการระดับกระทรวง กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2562
นางนงคราญ สกุณาพงศ์: แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
จากการชี้แจง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ตามยุทธศาสตร์ และ KPI
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 15 แผนงาน 40 โครงการ 55 KPIs
1. ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค คุ้มครองผู้บริโภค (4 แผนงาน 8 โครงการ 12 KPIs)
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2. บริการเป็นเลิศ (5 แผนงาน 22 โครงการ 28 KPIs)
3. บุคลากรเป็นเลิศ (1 แผนงาน 2 โครงการ 3 KPIs)
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (5 แผนงาน 8 โครงการ 12 KPIs)
KPIs ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562
คณะที่

PA (ประเด็น/ KPIs)

1
2
3
4
บูรณาการ
รวม

2/ 3
5/ 9
5/ 8

Selected KPIs
จากแผนยุทธศาสตร์
รวม (ประเด็น/ KPIs)
กระทรวงสาธารณสุข (55 KPIs)
6
9
7
16
2
10
รอประเด็นจากสํานักนายกรัฐมนตรี

125/ 20

15

35

กําหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาน พ.ศ. 2562
จังหวัดพะเยา รอบที่ 1 วันที่ 16 – 18 มกราคม 2562
รอบที่ 2 วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.2 การดาเนินงานบริหารจัดการขยะตามวิสัยทัศน์ พะเยาสะอาด น่าอยู่
นางปรียานุช เชิดชูเหล่า: ติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการขยะตามวิสัยทัศน์ พะเยา สะอาด น่าอยู่
1. บูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
1.1 การบริการจัดการขยะ ลดถุงพลาสติก สถานที่ทํางานปลอดโฟม
1.2 ชมรมจริยธรรม ด้านความพอเพียง
1.3 ชมรมผาสุกของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ด้านความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในองค์กร
โดยขอความร่วมมือจัดการขยะในที่ทํางาน โดยการคัดแยกขยะในสํานักงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์
องค์กร ลดการใช้ถุงพลาสติก ลด ละ เลิก การใช้โฟม
2. องค์การสหประชาชาติเห็นชอบให้มีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้มีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน โดยขอความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมวันดินโลก การใช้วัตถุดิบพืชผักเกษตรอินทรีย์ ในการประกอบอาหารสําหรับผู้ปุวย การปลูกต้นไม้ การลดการใช้
พลาสติก
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.3 แผนบูรณาการ RTI ช่วงเทศกาลปีใหม่
นางจารุวรรณ บัวบึง: แผนบูรณาการปูองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
1. หัวข้อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”
2. ช่วงเวลาดําเนินการ
2.1 ช่วงเตรียมความพร้อม และการรณรงค์ ๑ พฤศจิกายน2561 - ๒๖ ธันวาคม 25๖๑
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2.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม 25๖๑ - ๒ มกราคม 25๖๒
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ํา
6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
7. มาตรการเสริม
มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
1. จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2. จัดเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ การสั่งการ ระบบการ
ติดต่อสื่อสาร และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
3. ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุเจ็บปุวยฉุกเฉิน ผ่าน 1669
4. ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม: รับทราบ
4.4 แนวทางการขับเคลื่อน ITA ปี 2562
นายไพรัช วงศ์จุมปู: การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment) ITA จังหวัดพะเยา
การพัฒนาการดาเนินงาน ITA จังหวัดพะเยา ปี 2562
1. ปรับสาระและจํานวนของข้อคําถาม จาก 11 EBIT เป็น 26 EBIT
2. เพิ่มหน่วยรับตรวจ 2 หน่วย คือ โรงพยาบาลภูกามยาว และโรงพยาบาลภูซาง
แนวทางการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
หน่วยรับตรวจจังหวัดพะเยา
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1 หน่วย
โรงพยาบาลทั่วไป
2 หน่วย
โรงพยาบาลชุมชน (F2)
5 หน่วย
โรงพยาบาลชุมชน (F3)
2 หน่วย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
9 หน่วย
รวม 19 หน่วย
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ปฏิทินการดาเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2562
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

EB 1 - 4

EB 1 - 26

EB 1 - 26

EB 1 - 26

พะเยาส่งเอกสาร
21 ธันวาคม 2561

พะเยาส่งเอกสารก่อน
22 มีนาคม 2562

พะเยาส่งเอกสารก่อน
21 มิถุนายน 2562

พะเยาส่งเอกสารก่อน
23 สิงหาคม 2562

เขตตรวจ
26 - 27 ธันวาคม 2561

เขตตรวจ
25 - 29 มีนาคม 2562

เขตตรวจ
24 - 28 มิถุนายน 2562

เขตตรวจ
26 - 30 ธันวาคม 2562

ส่งคะแนน ศปท.
3 มกราคม 2562

ส่งคะแนน ศปท.
3 เมษายน 2562

ส่งคะแนน ศปท.
3 กรกฎาคม 2562

ส่งคะแนน ศปท.
3 กันยายน 2562

มติที่ประชุม: รับทราบ
4.5 สรุปการประชุม CFO
นางสาวญาณิน สายโกสุม: สรุปการประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/ 2562
1. สรุปผลการประชุม อปสข.ครั้งที่ 6/ 2561
1.1 ผลการจัดสรรโควต้าผ่าตัดต้อกระจกรายจังหวัด จังหวัดพะเยา ๖๐ ปีขึ้นไป จํานวน 81,277 ราย จัดสรร
โควตาผ่าตัดต้อกระจก จํานวน 840 ราย
1.2 โครงการ และวงเงินงบประมาณ PPA ปี 2562 ในพื้นที่ สปสช.เขต 1
การโอนเงินหน่วยงาน/ หน่วยบริการภาครัฐ
งวดที่ 1 หลังลงนามนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 70
งวดที่ 2 หลังได้รับผลการดําเนินงาน ร้อยละ 30 (ผลผลิตตามโครงการ ครบ 100%)
งบ PPA เขต 1: 21,238,175.09 บาท ใช้ในโครงการ 16,361,110 บาท คงเหลือ 4,877,065.09 บาท
(ปรับเกลี่ย Basic payment)
1.3 วงเงินสําหรับดําเนินการปรับเกลี่ยเงินสําหรับบริหารจัดการระดับเขต/ จังหวัด
แนวทางการจัดสรรปรับเกลี่ยระดับเขต/ จังหวัดจากที่ประชุม 5x5
มติ อปสข.: เห็นชอบ ปรับ เกลี่ยเงินสําหรับบริหารจัดการระดับเขต/ จังหวัด และการกระจายลง CUP
จํานวนวงเงินปรับเกลี่ยวง 146,940,013.23 บาท ดังนี้
1. กันเงินไว้ไม่เกิน 15 % จํานวนเงิน 21,000,000.00 บาท เพื่อปรับเกลี่ยให้แก่หน่วยบริการ
ภายในไตรมาส 3
2. จํานวนเงินที่เหลือ 125,940,013.23 บาท จัดสรรให้แก่หน่วยบริการ 27 แห่งภายใต้การ
บริหารจัดการของแต่ละจังหวัด
หมายเหตุ: การบริหารเขตสุขภาพ : รอมติจากผู้ตรวจราชการ และประธานCFO
1.4 เกณฑ์การจัดสรร QOF ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการประมวลผลเพื่อการจัดสรร
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1. ประเมินทุกหน่วยบริการ ในเขต เหมือนกันทุกข้อ ทั้งหมด 8 ข้อ
2. กรณีใช้ข้อมูล HDC ประมวลผลในวันเดียวกันทุกข้อพร้อมกัน โดยการมีส่วนร่วมของทีมสารสนเทศเขต
สุขภาพ (มีผู้แทนของทุกจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยบริการนอกสังกัด สธ.)
3. คํานวณงบประมาณตามคะแนนที่หน่วยบริการประจํานั้นได้รับ ภายใต้ Global ของวงเงินของเกณฑ์ข้อ
นั้นๆ โดยไม่มีวงเงินเหลือ
4. จัดสรรงบประมาณที่คํานวณได้ ให้หน่วยบริการประจํา ส่วนการจั ดสรรให้แก่หน่วยบริการในเครือข่าย
หน่วยบริการประจํานั้น ให้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ หรือระดับ CUP
1.5 การบริหารจัดการงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เขต ๑ เชียงใหม่ 69,220,575 บาท
1. งบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 59,220,575 บาท สําหรับหน่วยบริการ
2. งบสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด 10,000,000 บาท สําหรับกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัด โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.6 แนวทางการจัดสรรงบการบริการดูแลผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ
การคํานวณ จัดสรรเปูาหมาย และการเบิกจ่าย
1. ข้อมูลในการคํานวณ และจัดสรรเปูาหมาย
๑. ข้อมูลในการคํานวณเปูาหมาย จํานวนผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังที่ได้รับการวินิจฉัยโรค รหัส ICD๑๐ F
๒๐–F ๒๙ จากฐานข้อมูลผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยในที่จําหน่ายออกจากโรงพยาบาล ช่ วงระยะเวลาระหว่าง
วันที่๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. การจัดสรรเปูาหมาย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรเปูาหมายผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรัง
ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต สปสช.เขตจัดสรรเปูาหมายให้หน่วยบริการพี่เลี้ยงและหน่วย
บริการประจํา ตามสัดส่วนของผู้ปุวยจิตเวชที่จําหน่ายโดยไม่ซ้ํากับผู้ปุวยในปีที่ผ่านมา
2. การเบิกจ่าย
- ครั้งที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อหน่วยบริการพี่เลี้ยง หน่วยบริการประจํา และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ลงทะเบียนผู้ปุวย ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูล“care transition F ๒๐ – F ๒๙” ภายในวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๒ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ เมื่อหน่วยบริการ พี่เลี้ยง หน่วยบริการประจํา และหน่วยบริการปฐม
ภูมิบันทึกข้อมูลการจัดบริการ/ การเยี่ยมผู้ปุวย ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูล “care transition F ๒๐ – F
๒๙” ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
2. การดาเนินการงบฯค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562/ 2563
1. แนวทางตรวจสอบการใช้งบ
- ค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชิญผู้รับผิดชอบมาร่วมกันตรวจสอบแผน
เทียบผลการดําเนินงาน เป็นไปตามการอนุมัติหรือไม่ ในเดือนธันวาคม 2561
- ค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชิญผู้รับผิดชอบมาร่วมกันตรวจสอบแผน
เทียบผลการดําเนินงาน เป็นไปตามการอนุมัติหรือไม่ ในเดือนธันวาคม 2562
2. แนวทางการพิจารณาในปีงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563
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- ให้พื้นที่ดําเนินการจัดทําแผนส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เดือนมิถุนายน 2563
- ฝุายที่เกี่ยวข้องในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะลงตรวจสอบในพื้นที่ ก่อนการอนุมัติ โดยเฉพาะรายการ
ก่อสร้าง เนื่องจากปีที่ผ่านมามีความคลาดเคลื่อนของแผนกับการดําเนินการ
3. การชาระหนี้ OP Refer ในจังหวัด
1. จากข้อมูลการตามจ่าย OP Refer ในจังหวัด LAB ตรวจพิเศษ ปี 2560
ข้อเสนอ CFO: เห็นชอบให้ตามจ่ายที่เหลือทั้งหมด
2. จากข้อมูลการตามจ่าย OP Refer ในจังหวัด LAB ตรวจพิเศษ ปี 2561
ข้อเสนอ CFO:
1. เห็นชอบให้ตามจ่ายค่ารักษา ปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด ภายในงวดที่ 1 (ภายในธันวาคม 2561)
2. ค่า LAB/ ตรวจพิเศษ รอพิจารณางบปรับเกลี่ยจากเขต
4. การให้สิทธิกรณีค่าห้องพิเศษแก่ อสม.
ประเด็น: ขอให้ชี้แจง ทําความเข้าใจ กับ อสม.ในพื้นที่ กรณีที่มีการจัดสรรห้องให้ อสม.หรือต้องมีการจ่ายเพิ่มเติม
(เช่นห้อง VIP) เทียบเคียงกับสิทธิ์ข้าราชการ
5. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลา
ไตรมาส 1/ 2561
ไตรมาส 2/ 2561
ไตรมาส 3/ 2561
ไตรมาส 4/ 2561

หน่วยบริการจัด
ส่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2561
ภายใน 30 เมษายน 2561
ภายใน 31 กรกฎาคม 2561
ภายใน 30 พฤศจิกายน 2561

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประเมินส่งกลุ่มประกัน
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561
ภายใน 15 พฤษภาคม 2561
ภายใน 15 สิงหาคม 2561
ภายใน 15 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: หน่วยบริการจัดส่งผลการประเมินตนเองพร้อมเอกสาร/ หลักฐานประกอบการประเมิน ส่งสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาประเมินคะแนนเพิ่มเติม
และบันทึกผล
มติที่ประชุม: รับทราบ
๔.6 การดาเนินงานยาเสพติดปีงบประมาณ ๒๕๖๒
นางปิยพร ผดุงวงศ์: แผนดําเนินงานด้านการบําบัดฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติดเร่งด่วน ด้านการบําบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพ
ติด พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
แผนการดาเนินงานเร่งด่วน พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
กิจกรรมที่ 1 โครงการร้อยใจรักษ์ดําเนินการใน 2 อําเภอ คือ
1. เชียงคํา 1 ตําบล 1 หมู่บ้าน
-- ตําบลร่มเย็น ประชาภักดี หมู่ 13
2. ภูซาง 3 ตําบล 4 หมู่บ้าน
-- ตําบลทุ่งกล้วย บ้านคอดยาว หมู่ 10
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-- ตําบลสบบง บ้านหล่าย หมู่ 9
-- ตําบลภูซางบ้านฮวก หมู่ 3, 12
กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการติดตาม (ชุดปฏิบัติการตําบล) อบรบเจ้าหน้าที่ระดับตําบล (มหาดไทย,
สาธารณสุข, ตํารวจ, ทหาร)
กิจกรรมที่ 3 การดําเนินงานการบําบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)
การดําเนินงานการบําบัดรักษาโดยใช้ชุ มชนเป็นศูนย์กลาง ใน 76 จังหวัด โดยดําเนินการเร่งด่วน
ใน 64 จังหวัดเปูาหมาย จํานวน 50 คน (อําเภอเมืองพะเยา ตําบลจําปุาหวาย จํานวน 25 คน
และอําเภอปง ตําบลงิม จํานวน 25 คน)
ขั้นตอนการดําเนินงานด้านการบําบัดรักษาตามมาตการเร่งด่วน 3 เดือน
1. ค้นหา: ตั้งชุดอาสาปูองกันยาเสพติดระดับตําบล โดยมหาดไทย : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทีม
ร่วมค้นหา โรงพยาบาลชุมชน/ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนับสนุนการดําเนินงาน
2. คัด กรอง: เพื่อจํ าแนกประเภท (ผู้ ใช้/ ผู้ เสพ/ ผู้ติด/ ผู้ ติดรุนแรง) เพื่อกําหนดรูปแบบการบําบัด
ประสาน/ ส่ ง ต่ อ เข้ า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาตามศั ก ยภาพของหน่ ว ยบํ า บั ด : โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล/
โรงพยาบาลชุมชน
3. บาบัดรักษา:
1. ผู้ใช้: CBTx โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ร่วมทีมกับมหาดไทย โรงพยาบาลชุมชนทํา
หน้าที่สนับสนุน และติดตาม
2. ผู้เสพ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่มีความพร้อม/ โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลทั่วไป
3. ผู้ติด: โรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อม/ โรงพยาบาลทั่วไป
4. ผู้ติดรุนแรง/ มีอาการทางจิต: โรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพ/ กรมการแพทย์/ กรมสุขภาพจิต
4. ติดตามช่วยเหลือ: ทีมติดตามช่วยเหลือร่วมกับอาสาปูองกันยาเสพติดตามระดับตําบลของมหาดไทย:
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทีมร่วมติดตาม โรงพยาบาลชุมชน/ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 ข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการบําบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด
อย่างเร่งด่วน
1. ให้สถานบําบัดทุกแห่ง (โดยเฉพาะ 64 จังหวัด) เตรียมรองรับ และวางแผนการบําบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดให้พร้อม
2. ให้ สํ านั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด ทุก แห่ ง มี การดํ า เนิน การบํ า บัด โดยใช้ชุ ม ชนเป็ น
ศูนย์กลาง โดยดําเนินการเข้มข้นในตําบลเปูาหมายเร่งด่วน 64 จังหวัด
3. สถานพยาบาลทุกระดับจัดบริการบําบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดทันที และมีการจัดระบบ
การส่งต่อรักษา กรณีเกินศักยภาพทั้งในจังหวัดและเขตสุขภาพ
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ตัวชี้วัดยาเสพติด
PA 1 ร้อยละ 20 ของผู้ติด (คะแนน V.2 = 27 คะแนนขึ้นไป) ยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละ
ระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention rate)
PA 2 ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ (คะแนน V.2 = 2 - 26 คะแนน) ที่บําบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละ
ระบบ หยุดเสพต่อเนื่องหลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา 3 เดือน (Remission rate)
มติที่ประชุม: รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
5.1 สรุปเหตุการณ์สาคัญ (SAT) ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ: สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่สําคัญ จังหวัดพะเยา เดือนพฤศจิกายน 2561
1. เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง/ ตามเกณฑ์การตรวจสอบ
1. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
2. Outbreak อาหารเป็นพิษในโรงเรียน
3. Outbreak โรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน
2. สรุปสถานการณ์ประจําเดือน
1. โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดพะเยา ปี 2561
จังหวัดพะเยา มีอัตราปุวยสะสม/ แสน อันดับ 4 ของประเทศ สถานการณ์ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เดือนพฤศจิกายน 2561 อําเภอภูซาง และอําเภอเชียงคํา มีอัตราปุวยสูงกว่าอําเภออื่น
2. โรคมือเท้าปาก จังหวัดพะเยา ปี 2561
จังหวัดพะเยา มีอัตราปุวยสะสม/ แสน อันดับ 2 ของประเทศ สถานการณ์ในเดือนปัจจุบัน มีแนวโน้มลดลง
เดือนพฤศจิกายน 2561 อําเภอปง มีอัตราปุวยสูงกว่าอําเภออื่น
3. โรคไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปี 2561
จังหวัดพะเยา มีอัตราปุวยสะสม/ แสน อันดับ 70 ของประเทศ จํานวนผู้ปุวย 170 ราย อัตรา 35.80/
แสน อําเภอปงมีอัตราปุวยสูงกว่าอําเภออื่น สถานการณ์ในปัจจุบันลดลงเป็นภาวะปกติ
3. วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 สํานักระบาดวิทยา มาจัดประชุมการใช้งานระบบเฝูาระวังโรคอิเลคทรอนิคส์
แบบบูรณาการ Electronic Integrated Disease Surveillance System: EIDSS สถานที่: ห้องพุดตาน โรงแรม เกทเวย์
พะเยา กลุ่มเปูาหมาย เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ทุกสถานบริการ แห่งละ 1 คน
มติที่ประชุม: รับทราบ
๕.๒ รายงานผลการติดตามโครงการ ๑๐๐ ปี หมออนามัยห่วงใยสุขภาพประชาชน
นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี: รายงานการติดตามโครงการ “สาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน”
การรายงานผลการปฏิบัติงานแผนงานสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชนฯ
1. การรายงานกิ จ กรรมโครงการที่ 1 ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มชุ มชนเพื่อ ประชาชนสุ ข ภาพดี
โครงการที่ 2 รวมพลังสร้างสุขภาพดี ตามแบบฟอร์มส่งให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตลอดทั้งโครงการรายงาน 3
ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2561
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ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2561
2. การรายงานกิจกรรมโครงการที่ 3 การจัดสร้างที่พักขยะติดเชื้อ ให้รายงานทุกวันพุธ ตามแบบฟอร์ ม
รายงาน
3. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ประเด็นที่พบ
1. ความกังวลเรื่องเบิกจ่ายตามระเบียนการเงินและพัสดุ
2. การจัดทําแผนขอเสนอพิจารณาอนุมัติ เพื่อดําเนินการ ความสอดคล้องช่วงเวลาที่ได้รับการอนุมัติโครงการ และ
ใบจัดสรรงบประมาณจากทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. แบบก่อสร้างที่พักขยะ
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.3 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ เสนอเป็นไฟล์เอกสาร
ส่งความสุข ส่งมอบสุขภาพที่ดี ส่งมอบกระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกสุขภาพ” ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์
“ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการีรับรองตามเกณฑ์ที่กําหนด
ว่ามีปริมาณน้ําตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) น้อยกว่า ปริมาณน้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ที่น้อยกว่า มีส่วนช่วยให้ลดความ
เสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือที่เรียกว่า โรค NCDs ได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด ไต เพียงสังเกต
สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” บนผลิตภัณฑ์อาหาร จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่
เหมาะสมได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีการกําหนดเกณฑ์ 8 กลุ่มอาหาร ผ่านเกณฑ์การรับรองฯ 862
ผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม: รับทราบ
5.4 ระบาดวิทยาเดือนพฤศจิกายน 2561 เสนอเป็นไฟล์เอกสาร
สถานการณ์โรคที่เฝูาระวังทางระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2561 ( 1 - 27 พฤศจิกายน 2561)
1. สรุปสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
เดือนพฤศจิกายน 2561 มีรายงานโรคในระบบเฝูาระวังทางระบาดวิทยา จํานวน 1,722 ราย ใน 18 ราย
โรค/ กลุ่มโรค โรคที่มีจํานวนผู้ปุวย และอัตราปุวยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ โรคอุจจาระร่วง ไข้ไม่ทราบสาเหตุ และ
โรคปอดบวมตามลาดับ ในเดือนนี้มีการส่งรายงานบัตร 506 จากโรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลนอกสังกัด รวม 1,494 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.76 และจากศูนย์บริการปฐมภูมิ, สสช., รพ.สต.
จํานวน 228 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 13.24 จากทั้งหมด
มติที่ประชุม: รับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การเปิดสอบคัดเลือกในตาแหน่งต่างๆ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัด สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประธาน: การเปิดสอบคัดเลือก ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงพยาบาล 2 แห่ง โรงพยาบาลภูกามยาว และโรงพยาบาลภูซาง รอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลซึง่ ให้นําเข้าในที่ประชุม CHRO
มติที่ประชุม: รับทราบ
7.2 เรื่องจากการประชุม Video Conference TB วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
นางจิรพร ภัทรนุธาพร: ซึ่งมีข้อสั่งการจากผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 ให้เน้นย้ําในเรื่องของการจัดการ และการสื่อสาร
โดยการจัดการอย่างไร เน้นที่ 2 เดือน และการสื่อแผนการปฏิบัติลงสู่ผู้ปฏิบัติให้ได้อย่าง สําหรับแผนที่จะคัดกรองเปูาหมาย
กลุ่มเสี่ยง และแผนในการคัดกรอง ควรจะได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 (ฝากกลุ่มงานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ)
มติที่ประชุม: รับทราบ
7.3 เรื่องจากการประชุม พชอ.
นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี: ในส่วนของ พชอ. จะมีงบประมาณสนับสนุนรวม 55,000 บาท ในส่วนของ 30,000 บาทแรก
ให้เร่งรัดในเรื่องของการทําโครงการ การจัดสรรงบประมาณจาก สป. สํานักสุขภาพชีวิติดีวิถีไทย สามารถใช้เป็นค่าตอบแทน
ของการประชุมได้ โดยพิจารณาให้เป็น ไปตามความจริง และใช้เงินให้ อย่างคุ้มค่า และที่ต้องทําการเร่งรัด คือ ในเดือน
ธันวาคม 2561 ขอให้ทุกอําเภอทบทวนเรื่องการแต่งตั้ งคําสั่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ในปีนี้จะติดตามเรื่องของ
คุณภาพ และอีกส่วน 25,000 บาท จะเป็นงบประมาณจาก สสส. ซึ่งทางกระทรวงฯ จะเรียกผู้รับผิดชอบงานของแต่ละ
อําเภอ เข้าประชุมเรื่องการติดตามโครงการ และการใช้งบประมาณ ส่วนทางจังหวัดจะได้งบประมาณ 2,000/ อําเภอ รวม
9 อําเภอ จํานวน 18,000 บาท ในเรื่องการติดตาม
มติที่ประชุม: รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.
นายชนะชล บุญปั๋น
ผู้บันทึกการประชุม
นางนงคราญ สกุณาพงศ์ ผู้ตรวจสอบ
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