
สรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                           วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ 
                                 ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายไกรสุข  เพชระบูรณิน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
๒. นางจิรพร  ภัทรนุธาพร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 

 ๓. นายภราดร  มงคลจาตุรงค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
๔. นายชาญ  เชิดชูเหล่า   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข  
๕. นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริหารทางวิชาการ 
๖. นางสุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล  รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
๗. นางสาวไพรจิตร  ชัยจ ารูญพันธ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข 
๘. นายไพรัช  วงศ์จุมปู   นว.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านบริหารงานทั่วไป 
๙. นายอนุโรจน์  ศุภการก าจร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  

 ๑๐. พ.ต.หญิงณัฐพร  แก้วต่าย  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 
 ๑๑. นางนวพรรษ  ปุญญมัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๑๒. นางปิยพร  ผดุงวงศ ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

๑๓. นางสาวญาณิน  สายโกสุม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 ๑๔. นายเฉลิม  ใจอุ่น   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
 ๑๕. นางจารุวรรณ  บัวบึง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

๑๖. นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
 ๑๗. นางรัชนี  ขัตตะละ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
 ๑๘. นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

๑๙. นางอรทัย  มาลัยรุ่งสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
๒๐. นางสาวมติมนต์  กาวิละ  หัวหน้างานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
๒๑. นางฉัตรศิริ  พิสิษฐ์กุล  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๒๒. นายจเร  บัวสัมฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
๒๓. ทพ.อภิชาติ  นาคยา   กลุ่มงานทันตกรรม  
๒๔. นายสว่าง  กิตติศักดิ์ก าจร  สาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยา 
๒๕. นางพรพิรุณ  มูลเครือค า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๒๖. นางโสภิญญา  ภูมิพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุข 

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
๑. ผศ.ดร.สมคิด  จูหว่า   รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. นายเทพนฤมิตร  เมธนาวิน  ผอ.ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ม.พะเยา 
๓. นายอนันต์  มาลัยรุ่งสกุล  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา 
๔. นายสุคนธ์  ค าวิชัย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยาราม 
๕. นางสาวสุภาภรณ์  ใจบุญลือ  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๖. นางนงคราญ  สกุณาพงศ ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นายวรายุทธ  รักษ์ป่า   หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 1.3 เชียงราย

 ๘. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม  ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองพะเยา 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสรทิศ  บุญญฐี   รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลม.พะเยา 
๒. นายกมล  ทรายสมุทร   นายแพทย์ ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลม.พะเยา 
๓. นายนัทธนนท์  พงษ์พานิช  คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 
๔. นางวัชรีพรรณ  เตมียบุตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา 
๕. นางพรรณเพ็ญ  ใจการ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๖. นายสุทิตย์  เสมอเชื้อ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นายสุประวัติ  เผ่าอินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๘. นางอนงค์  วรรณสอน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๘. นางทรายแก้ว  นักไร่   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๙. นางพัฒนาการ  ผลศุภรักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๐. นางสาวจิดาภัทร  เนตรสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๑. นางพัชรชิตา  บัวอินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๒. นางแสงทวน  แก้วจิโน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๓. นางจุรีรัตน์  ทูลมณี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๔. นางชญาดา  ศรีเครือมา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๕. นายวุฒิพงษ์  ยอดค า   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๖. นางสาวอภิรุจี  เกนทา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๗. นายสุรินทร์  ใจมั่น   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๘. นางนุชนาฎ  เหมวุฒิพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๙. นายสุรินทร์  ใจมั่น   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๒๐. นางทิวากร  ปิงเมือง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๑. นายชนะชล  บุญปั๋น   นักวิชาการสาธารณสุข 
๒๒. นางสาวเอราวัณ  อ้อยหวาน  นักวิชาการสาธารณสุข 
๒๓. นางสาวธัญญลักษณ์  ถิ่นรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุข 
๒๔. นางดอกแก้ว  ตามเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๕. นางสิยากร  นาแพร่   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๖. นางสาวสุวรรณา  ไชยวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๗. นางสาวศีรชญา  ทะปัน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๘. นางธนัชพร  นามอยู่   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๙. พ.ต.หญิงกฤตยชญ์สิมา กาวิละพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๐. นางจิราวรรณ  ศรีทองพิมพ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๑. นางปาริชาต  ตรงธรรมกิจ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
๓๒. นางจิราภรณ์  ณ ล าปาง  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
๓๓. นายธนันท์รัฐ  จันทร์ถนอม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓๔. นายกฤษดา  พรรณกุล  นักทรัพยากรบุคคล 
๓๕. นายสุเวียต  ดวงแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
๓๖. นายบรรพรต  บุญเรือง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล EMS 
๓๗. นายนราวุฒิ  วังค าฟู   นายช่างโยธาช านาญงาน 
๓๘. นายอาคม  ขาวหอมกลิ่น  นายช่างเทคนิค 



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ประธานในที่ประชุมน าไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องท่ีแจ้งให้ทราบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบให้รองสุรศักดิ์ รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  

๑.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบกลาง รอบที่ ๑ : 
 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเงินส ารองจ่าย เพ่ือเตรียมความพร้อม

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครานา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ระยะระบาดใน
วงจ ากัด (ระยะ๒) ตามหนังสือเลขที่ สธ ๑๒๐๖.๐๒/ว ๑๐๑ ลว ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กองบริหารการคลัง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยาได้รับงบจัดสรร  ๗๔๒,๕๐๐ บาท  

 ได้จัดสรรงบประมาณ งบกลาง เงินส ารองจ่าย ในกรณีฉุกเฉิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
งวดที่ ๑ ให้ทุกจังหวัดด าเนินการ เพื่อใช้เป็นค่าด าเนินการดังต่อไปนี้  

 ๑) ค่าบริหารจัดการ ( ค่าจัดประชุม , ค่าด าเนินการตามภาระงาน เช่น ค่าวัสดุ,น้ ามัน
เชื้อเพลิง , ค่าจ้างเหมา) จ านวนเงิน ๑๙๒,๕๐๐ บาท 

 ๒) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวนเงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๓) ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษา จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขั้นตอนการเบิกจ่าย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการรองรับใน

ภาพรวมของจังหวัดแล้ว โดยการเงินแจ้งใบจัดสรรให้กับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร หน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรด าเนินการและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายตามระเบียบการเงินการคลัง เนื่องจากเป็นงบกลาง เงินส ารอง
จ่ายกรณีฉุกเฉิน ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเร่งรัดการเบิกจ่าย และเบิกจ่ายย้อนหลังตั้ งแต่มกราคมถึง
เมษายน๒๕๖๓ โดยรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายและตั้งเบิกได้ทันที 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

๑.๑.๒ ให้แต่ละจังหวัดเตรียม Local Quarantine รองรับผู้ป่วยที่จะเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

วาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
    ไม่มี 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๔.๑ สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพส าคัญจังหวัดพะเยา ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
(น าเสนอในที่ประชุม EOC กรณี COVID-๑๙ ครั้งที่ ๖) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 ๔.๒ กองทุนต าบล การจัดสรรค่าตอบแทนภาระเสี่ยงภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ และการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลส่วนเกินกรณี ผู้ติดเชื้อ COVID ๑๙ 
 นางสาวญาณิน สายโกสุม : แจ้งสถานการณ์การใช้จ่ายเงินกองทุนต าบล พบว่าอ าเภอเชียงม่วน มี
งบคงเหลือค่อนข้างมาก และจากการตรวจสอบกองทุนต่างๆ พบว่ามีหลายอ าเภอได้ใช้งบดังกล่าวด าเนินการ
ควบคุมป้องกันโรค COVID๑๙ ในเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรณีงบฉุกเฉินขอเน้นย้ าให้ตรวจสอบ และส่ง
หลักฐานให้ครบถว้น เพ่ือจะได้เบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว (รายละเอียดได้จัดส่งให้พื้นท่ีแล้ว) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 



๔.๓ การเฝ้าระวังการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) 
จังหวัดพะเยา 

นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า : สถานการณ์ฝุ่นละอองขึ้นสูงสุดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๒๔๕ 
มคก./ลบ.ม.อยู่ในระยะวิกฤต  ระดับประทศประกาศภัยแต่เนื่องจากขณะนี้มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกัน COVID
๑๙ ซึ่งมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคใกล้เคียงกัน เช่น สวมใส่หน้ากาก และให้อยู่กับบ้านเพ่ือไม่เจอฝุ่น  ดูแล
และเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ สิ่งสนับสนุนจากกองประเมินผลกระทบจะไปรวมกับสต๊อกของCOVID-19 ซึ่ง
รับผิดชอบโดยกล่องภารกิจ Logistic 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

เรื่องท่ี ๔.๔ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 นางสาวสุทธิพร ชมพูศรี: ในเรื่อง HA การติดตามประเมินรับรอง ของกระทรวงสาธารณสุขและ
ศูนยH์ACC เพ่ือรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ทีม HA จะขอเลื่อนการประชุมต่างๆไปก่อน ส่วนโรงพยาบาลที่
ด าเนินการไปแล้วได้แก่โรงพยาบาลดอกค าใต้  
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
                                                              นางพรพิรุณ  มูลเครือค า           บันทึกการประชุม 
                                                              นางนงคราญ  สกุณาพงศ์          ตรวจสอบการประชุม 


