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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
ครั้งที่ 2/256๔  

วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายแพทย์ศุภชัย  บุญอ าพันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
๒. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 

 ๓. นายแพทย์ภราดร  มงคลจาตุรงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงค า 
 4. นายแพทย์สมภพ  เมืองชื่น  ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

5. นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี  ปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
 ๖. นางสุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 

๗. นายไพรัช  วงศ์จุมปู   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านบริหารงานทั่วไป 
 ๘. ทันตแพทย์ชาญ  เชิดชูเหล่า  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข  
 9. นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 

๑๐. นางสาวไพรจิตร  ชัยจ ารูญพันธุ์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข 
 ๑๑. นายแพทย์ประพัฒน์ ธรรมศร  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.เชียงค า ประธาน CFO 
 ๑๒. ดร.ธานี กล่อมใจ   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
 ๑๓. นายแพทย์สุกิจ  ทิพทิพากร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 
 ๑๔. นายแพทย์สุชาญ  ปริญญา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปง 
 ๑๕. นายแพทย์สัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 

 ๑๖. นายแพทย์อดิศักดิ์ สุทธการ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูซาง 
1๗.นายแพทย์ชวชัย  พงษ์พนัศ  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พะเยา 
๑๘. นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่  สาธารณสุขอ าเภอเชียงค า 
๑๙. นายสุภักดิ์ วงค์ประสิทธิ์  สาธารณสุขอ าเภอดอกค าใต้ 
๒๐. นายวรศิลป์  ผัดมาลา  สาธารณสุขอ าเภอเชียงม่วน 
๒๑. นายมนตรี  วิลาชัย   สาธารณสุขอ าเภอภูกามยาว 
๒๒. นายภานุมาศ  พรหมเผ่า  รักษาการในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอจุน 
๒๓. นายภานุพันธ์ ไพทูรย์   รักษาการในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอเมืองพะเยา 
๒๔. นายภูวนารถ  ลิ้มประเสริฐ  รักษาการในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอแม่ใจ 
๒๕. นายสุประวัติ เผ่าอินทร์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.พะเยา 
๒๖. นายธีรศักดิ์ วงศ์ใหญ่   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน รพ.เชียงค า 
๒๗. นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศษสตร์สาธารณสุข 
๒๘. นางนวพรรษ  ปุญญมัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ๒๙. นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
๓๐. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
๓๑. นางสาวญาณิน สายโกสุม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 ๓๒. นางอนงค์ วรรณสอน   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
 ๓๓. นางฉัตรศิริ พิสิษฐ์กุล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
๓๔. นางรัชนี  ขัตตะละ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
๓๕. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
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๓๖. นายจเร  บัวสัมฤทธิ์   หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
๓๗. นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ   (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
๑. นพ.เทพนฤมิตร เมธนาวิน  หัวหน้าศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. นายแพทย์ชัยพร  การะเกด  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชียงค า  

  ๓. นพ.สุคนธ์ ค าวิชัย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยาราม  
 ๔. พ.ต.วัชรภัสร์ มณีฉาย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 

๕. นายวรายุทธ รักษ์ป่า    หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
๖. ว่าที่ร.ต.จิตเกษม  ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. ทพ.อภิชาติ นาคยา   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

๒. ว่าที่ร.ต.หญิงรสกมล บุญเต็ม  นักวิชาการสาธารณสุข 
๓. นายธีรศักดิ์ แก้วจ าปา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔. นางนุจีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๕. นายสิทธิชัย ใสสม   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๖. นายจักรวาล อินทร์เทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๗. นางสาววิจิตรา  หน่อแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๘. นางดอกแก้ว  ตามเดช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙. นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๑๐. นายกฤชพงษ์  คงเมือง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑. นายภูมิเมธา  กลมไล   นักจัดการงานทั่วไป 
1๒.นางสาวอภิรุจี เกนทา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
1๓.นางสาววรัญญา  ธรรมชาวนา  นักวิชาการสาธารณสุข 
1๔.นางสาวชนนิกานต์ สินธุธนไพศาล นักวิชาการสาธารณสุข 
1๕.นางนุชนาฏ  เหมวุฒิพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
1๖.นางรัฐกานต์  สัตย์สม   จพ.ธุรการช านาญงาน 
1๗.นางสาววิจิตรา หน่อแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
1๘.นายธนันทร์รัฐ จันทร์ถนอม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
1๙.นางสาวขวัญฤทัย  วงศ์กา  นักวิชาการสาธารณสุข 
๒๐.นางสาวนฤมล ทองสะอาด  นักวิชาการพัสดุ 
2๑.นายอนันต์ สระสม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2๒.นายสุทิตย์  เสมอเชื้อ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2๓.นางสาวจิตทิวา นันทิโค  นักวิชาการสาธารณสุข 
2๔.นางสาวมาร์เรียม  ตันติกรเดชากุล เจ้าพนักงานการเงินช านาญงาน 
๒๕. นางพรพิรุณ  มูลเครือค า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๒๖. นางสาวเอราวัณ  อ้อยหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๗. นางจิราภรณ์ ณ ล าปาง  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.00 น. โดยนายแพทย์ศุภชัย บุญอ าพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

ประธานในที่ประชุมน าไหว้พระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมองค์กร และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ สถานการณ์ Covid – 19 สืบเนื่องจากมี ผู้ป่วยรายใหม่ Covid-19 รายใหม่ที่จังหวัดเชียงรายและ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยาไม่มีเขตติดต่อกับชายแดนพม่า แต่มีเขตติดต่อกับ สปป.ลาว ที่ด่านบ้านฮวก อ าเภอ 
ภูซาง จึงยังคงด าเนินการตามมาตรการ และทบทวนมาตรการเฝ้าระวังจัดตั้ง Local Quarantines ของจังหวัด
พะเยา โดยเตรียมจัดตั้ง State local Quarantine ในพ้ืนที่อ าเภอภูซางและอ าเภอแม่ใจต่อไป  
            ๑.2 เรื่องการขออนุมัติลาไปศึกษาต่อ ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติโดยให้ความเห็นมาด้วย จึงจะสามารถน าเข้า
พิจารณาในที่ประชุมได้ โดยการขออนุมัติลาศึกษาต่อในเวลาระยะสั้นและระยะยาวต้องค านึงถึงงบประมาณ ใน
หน่วยงานของตนเองด้วย โดยเมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติหรือมีความเห็นให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการขอไป
สมัครสอบเพ่ือศึกษาต่อ เมื่อสอบผ่านการคัดเลือก ผู้บังคับบัญชาต้องอนุมัติให้ด าเนินการลาศึกษาต่อ  
            ๑.3 กรอบการจัดอัตราก าลังคนที่ควรจะมีของทุกหน่วยงาน ให้จัดตามภาระงาน โดยให้ท ากรอบ 3 ปี 
พิจารณารวมในกรณีที่มีการเกษียณอายุราชการด้วย จังหวัดจะรวบรวมเพ่ือเสนอพิจารณาการอนุมัติในภาพของเขต
สุขภาพที่ 1           

มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  กวป.ครั้งที่ 1/๒๕๖4 เดือนตุลาคม 2563 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมกวป.ครั้งที่ 1/๒๕๖4 
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑ การด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
ของจังหวัดพะเยาปี ๒๕๖๓ ผลงานร้อยละ 20.58  ผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบริการด้านการแพทย์แผน
ไทย ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) จ านวน 4,235,232 บาท อ าเภอที่ได้รับการจัดสรรตามผลงาน ตามบริการแพทย์แผน
ไทย ต่อประชากร มากที่สุดคือ อ าเภอปง ร้อยละ 24.24 รองลงมาคือ อ าเภอจุน ร้อยละ 20.34   

มาตรการการขับเคลื่อนด าเนินงานในปี ๒๕๖๔  
๑.  ส่งเสริม/สนับสนุนใชย้าสมุนไพรเพ่ิมขึ้น ก าหนดให้มีการใช้ยาสมุนไพร First Line Drugs (ฟ้าทะลายโจร, ขมิ้นชัน, 

และเถาวัลย์เปรียง) และสมุนไพรทดแทน ได้แก่ เพชรสังฆาต ทดแทน daflon, มะขามแขกหรือชุมเห็ดเทศ ทดแทน Bisacodyle, หม่อง
ไพล, ครีมไพล ทดแทน Methysalicylate, กรีเซอรีนเสลดพังพอน ทดแทน Acyclovir เพ่ิมกรอบรายการยาสมุนไพรใน รพ.สต. ให้มีทั้ง 
19 รายการ 

๒. พัฒนาระบบข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งเพ่ิม Pop up รายการ
ยาสมุนไพร ในโปรแกรมข้อมูล ของ รพ. 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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๔.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 
   ๑) สรุปความก้าวหน้าการด าเนินการตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข   
ร้อยละความครอบคลุมการเข้ารับการรักษาด้วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับมาเป็นซ้ า  ภาพรวมจังหวัด ๑๓.๙๖ 
(เป้าหมาย > 85%)  โดยจังหวัดพะเยาได้ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด 97 คน โดยแบ่งเป็นรายใหม่ 90 ราย กลับมา
เป็นซ้ า 6 ราย (เชียงค า ๓ ดอกค าใต้ ๒ เมือง ๑)  รักษาซ้ าหลังจากขาดยา 1 ราย (ภูกามยาว) ผลการคัดกรอง กลุ่ม
Active  ร้อยละ 22.๖๗  กลุ่ม Passive ร้อยละ ๘.๐๗  

2) ความก้าวหน้าการขยายการใช้นวัตกรรมโปรแกรมสารสนเทศวัณโรคในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา
ด าเนินงานค้นหาผู้ป่วยรายใหม่   
   ขณะนี้จังหวัดก าลังพัฒนาขยายการด าเนินงานโปรแกรมสารสนเทศที่พัฒนาโดย รพ.ดอกค าใต้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองวัณโรคในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา และสามารถด าเนินงานค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ได้ตรง
เป้าหมาย  เนื่องการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมยังไม่สมบูรณ์ อยู่ในช่วงของการประสานงานของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
โดยจะมีการประชุมแกนน าขับเคลื่อน ( Admin ระดับอ าเภอ ) ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ ในการติดตามการบันทึก
ข้อมูลต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๓ สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพส าคัญ จ.พะเยา ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

   แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3 ราย 
เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค 275 ราย และสถานการณ์/เหตุการณ์ส าคัญของโรคที่เฝ้าระวังฯ จังหวัดพะเยา ปี 
2563 โดยสรุปดังต่อไป สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีจ านวน 1 ราย ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  จ านวน 10 ราย โรค
ปอดบวม 113 รายและโรคมือเท้าปากจ านวน 64 ราย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๔ โครงการของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็ก  

   แจ้งมีการประชุม VDO conference โครงการของขวัญปีใหม่ ฯ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สสจ.พะเยา 

 โครงการของขวัญปีใหม่ : โครงการ ๓ หมอ 
 โครงการของขวัญวันเด็ก 

 - โครงการเด็กไทยสายตาดี   
         - โครงการตรวจหู...ใหรู้้ว่าหนูได้ยิน 
รายละเอียดการด าเนินงานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

จะแจ้งพ้ืนทีต่่อไป หลังจากทราบรายละเอียดในการด าเนินงานจากที่ประชุมส่วนกลางแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๕ ผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ส าหรับทุกโรค

และภัยสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา   
     จังหวัดพะเยาโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มีการปรับผังโครงการระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) จังหวัดพะเยา โดยในโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลักในกลุ่มภารกิจ 
จะประกอบด้วยบุคลากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และ โรงพยาบาลเชียงค า โดย
แจ้งในที่ประชุมให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ปฏิบัติตามผังโครงการที่ปรับใหม่ หากมีการแก้ไขสามารถแจ้งรายชื่อเพ่ือ
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ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ พร้อมนี้ขอให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ส่งรายชื่อทีมงานในกลุ่มภารกิจ ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข จังหวัดจะท าหนังสือแจ้งอีกครั้ง 

มติที่ประชุม : ทราบ 
 
๔.๖ งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจ าปี 2564 

การเตรียมการงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจ าปี 2564 ในวันที่ 14 - 23 มกราคม พ.ศ.
2563 สถานที่  ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา  
ภารกิจทีห่น่วยงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับผิดชอบ 
1.หน่วยปฐมพยาบาล (รพ.พะเยา, รพ.แม่ใจ, รพ.ดอกค าใต้) 
2.บูทนิทรรศการ (สมุนไพรนวดประคบสมุนไพร (กลุ่มงานแพทย์แผนไทย สสจ.พะเยา, งานแพทย์แผนไทย 
เครือข่ายสุขภาพ อ.เมืองพะเยา, อ.แม่ใจ, อ.ดอกค าใต้,อ.ภูกามยาว) และ โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-
19) (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.พะเยา) 
๓.กิจกรรม TO Be NO 1 บนเวทีกลาง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖4 (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พะเยา) 
 ขอให้หน่วยงานที่มีภารกิจร่วมในการจัดงานฤดูหนาว แจ้งรายชื่อให้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
เพ่ือจัดท าประกาศต่อไป  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
๔.7 การมอบภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร        

วงษ์สุวรรณ) และคณะ ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 7 ธันวาคม 25๖3 โดยแจ้งภารกิจในที่ประชุมดังนี้ 
ล าดับ เวลา/สถานที่ รายละเอียด/ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ/การ
ประสานงาน 

1. 05.00 น./ท่า
อากาศยาน
นานาชาติ   แม่ฟ้า
หลวง จังหวัด
เชียงราย 

 

-จัดแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
พนักงานขับรถ 1 คน รถพยาบาลฉุกเฉิน 
1 คัน พร้อมเวชภัณฑ์ยา เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่อง AED 
ไปรอรับ-ส่ง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี และคณะ              
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย     ทั้งไปและกลับ 
รวมทั้งตามขบวนฯ รองนายกรัฐมนตรี
และคณะ ทุกท่ีหมายภารกิจ ในจังหวัด
พะเยา 
 

โรงพยาบาล
พะเยา 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ สสจ.

พะเยา 
โทร.0 5440 
9120 

2. 06.00 น./
โรงพยาบาลพะเยา,
โรงพยาบาลแม่ใจ 
 

-จัดตั้งรพ.ฉุกเฉิน ประจ าพ้ืนที่ จัดท าผัง
เส้นทางเดิน ใน รพ. ห้องER ห้อง X-
Rays ห้องผ่าตัด ห้องICU ห้องBlood 
bank ส ารองเลือดทุกกรุ๊ป และส ารอง
ห้องพักพิเศษฉุกเฉิน จ านวน 2 ห้อง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมรองรับ รอง

1.โรงพยาบาล
พะเยา 

2.โรงพยาบาล
แม่ใจ 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ สสจ.

พะเยา 
โทร.0 5440 
9120 
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ล าดับ เวลา/สถานที่ รายละเอียด/ภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ/การ
ประสานงาน 

นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่อาจเกิดการ
เจ็บป่วยกะทันหันตามแผนเผชิญเหตุ 
จนกว่ารองนายกรัฐมนตรีและคณะ จะ
ออกเดินทางพ้นจากแนวเขตจังหวัด
พะเยา (ผู้บริหารแจ้งในกลุ่มไลน์หัวหน้า
ส่วนราชการ) 

3. 08.00น./หน่วย
ปฐมพยาบาล   
หนองเล็งทราย อ.
แม่ใจ 
 

-จัดแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
พนักงานขับรถ 1 คน รถพยาบาลฉุกเฉิน 
1 คัน พร้อมกระเป๋าเวชภัณฑ์ยา 
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อม
เครื่อง AED ประจ าหน่วยปฐมพยาบาล 
ณ หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ เพ่ือดูแล&เฝ้า
ระวังประชาชนที่มารอต้อนรับรอง
นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่อาจเกิดการ
เจ็บป่วยกะทันหันตามแผนเผชิญเหตุ  

โรงพยาบาลแม่
ใจ 

2.ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอแม่ใจ 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ สสจ.

พะเยา 
โทร.0 5440 

9120 

4. 09.00น./หน้า
ประตูทางเข้า ชั้น1 
ศาลากลางจังหวัด
พะเยา 

 

-จัดบุคลากรสาธารณสุข จ านวน 4 คน 
ตรวจคัดกรองโรคระบาดติดเชื้อไวรัส 
2019 (COVID-19) รองนายกรัฐมนตรี
และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง
ผู้ติดตาม และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเฝ้าระวัง&
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ดังกล่าว  

ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอเมือง

พะเยา 
 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ สสจ.

พะเยา 
โทร.0 5440 

9120 

5. 09.00น./หน่วย
ปฐมพยาบาล 
หน้าห้องประชุมภู
กามยาว ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัด
พะเยา 
 

-จัดพยาบาลวิชาชีพ 2 คน พร้อมกระเป๋า
เวชภัณฑ์ยา เครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์และเครื่อง AED ประจ าหน่วย
ปฐมพยาบาล ณ หน้าห้องประชุมภูกาม
ยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพ่ือ
ดูแล&เฝ้าระวังรองนายกรัฐมนตรีและ
คณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ติดตามและ
ผู้เกี่ยวข้องที่มาร่วมประชุมรับฟังการ
ตรวจราชการ   ที่อาจเกิดการเจ็บป่วยกร
ทันหันตามแผนเผชิญเหตุ 

โรงพยาบาล
พะเยา 

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ สสจ.

พะเยา 
โทร.0 5440 

9120 

 
มติที่ประชุม : รับทราบและให้เตรียมความพร้อม รองรับภารกิจ 
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๔.8.ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดพะเยา 
    การพัฒนาศูนย์สารสนเทศจังหวัดพะเยา เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศด้าน
สาธารณสุขในการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย  
   - โดยได้พัฒนาระบบข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ข้อมูลได้จาก
http://203.209.96.243/phealth/web 
  - แจ้งกระบวนการการติดตามข้อมูล(HDC)รายงานภาพจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
1. ในวันที่ 26 – สิ้นเดือน ให้พ้ืนที่บันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูลภายใน  
2. ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ให้พ้ืนที่ส่งข้อมูลเข้า HDC จังหวัด 
3. ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปจังหวัดตัดยอด (HDC) ส่งสปสช. 
4. ในวันที่ 10 – 20 ของเดือน PM ใช้ข้อมูลติดตาม CUP/อ าเภอกรณีพบปัญหา 
5. ในวันที่ 21 – 25 ของเดือน พ้ืนที่ส ารวจและตรวจสอบข้อมูล 
  มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
 ๔.9 สรุปการประชุมคณะกรรมการ CFO ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ครั้งที2่/๒๕๖๔) 

แจ้งเรื่องเพื่อทราบ  
1 ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการการเงินการคลัง ปีงบฯ 2564  
2. สรุปสถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ปีงบฯ 58-64 

สถานการณ์ด้านการเงินการคลัง ไตรมาส ๔ ปี  มีRisk Score ระดับ 6 -7 เนื่องจาก ไมมี่เงินโอนจากสปสช.  
   - ข้อมูลวิกฤติทางการเงิน (Risk Score) เดือน ตุลาคม 2563 (ณ 18 พ.ย. 2563) โดยสถานะ
เงินบ ารุงคงเหลืออยู่ 2 โรงพยาบาล คือโรงพยาบาลเชียงค า 15 ,015,198 บาท และโรงพยาบาลภูกามยาว 
463,195 บาท ที่เป็นบวก นอกนั้นติดลบ 
   - การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปีงบฯ ๒๕๖๔ จะมีมาตรการตรวจสอบทั้ง 7 แผน ว่ามี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือทราบความเสี่ยงน าไปปรับและบริหารแผน  
   - สรุปผลประกอบการเทียบกับ Planfin ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 (ณ 18 พ.ย. 63)  
สรุปสถานะรายรับรายจ่ายของแต่ละโรงพยาบาลให้ที่ประชุมทราบ โดยมีข้อสังเกตเพ่ิมขึ้นของแผนของแต่ละ
โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลพะเยามีค่าจ้างชั่วคราวเหมารายเดือนเพ่ิมขึ้น ค่าใช้สอย ค่าจัดซื้ อวัสดุที่เพ่ิมขึ้น ต้อง
กลับไปทบทวนเพ่ือลดความเสี่ยง 
ประธาน : ให้กลุ่มงานประกันฯ แจ้งหน่วยบริการ ท าเอกสารชี้แจง เป็นรายโรงพยาบาล ที่แผนซื้อเกินกว่าแผน 
    - ผลประกอบการ ของรพสต./สสช. (EBITDA) ปีงบประมาณ 2563 โดยสรุปค่าใช้จ่าย (ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน) เทียบกับรายได้ UC ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในบางที่ยังมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้UC สูงขึ้นเนื่องมี
ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่สูง  
   - ข้อมูลจ านวนบุคลากร ตามขนาดหน่วยบริการปฐมภูมิ ณ 1 พ.ย. 63 (เทียบค่ากลาง จ.พะเยา) 
โดยแสดงเฉลี่ยจ านวนบุคลากรตามประเภทของรพสต. ขนาด L มีอ าเภอที่ค่าเฉลี่ยสูงในอ าเภอเชียงค า (11) อ าเภอ
ภูซาง (10) ประเภทของรพสต. ขนาด M อ าเภอดอกค าใต้ (7.5) อ าเภอเมือง (7.30) ประเภทของรพสต. ขนาด S  
อ าเภอจุน (7.0) อ าเภอดอกค าใต้ (6.0) อ าเภอภูกามยาว (6.0) 
   3.ข้อมูลการเรียกเก็บ-คงค้าง  Refer ในจังหวัด ปีงบฯ 2563  
แจ้งจ านวนเงินการเรียกเก็บคงค้าง Refer ของโรงพยาบาลพะเยา คงค้าง 12,911,384 บาท โรงพยาบาลเชียงค า
ยอดคงค้างรวม 3,367,798 บาท  
    4.ติดตามการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 
2563  (ณ  12 พย. 2563) มีโรงพยาบาลที่ยังรอด าเนินการ ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา 7,206,118 

http://203.209.96.243/phealth/web/
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บาท และโรงพยาบาลดอกค าใต้ 900,000  บาท  
    5.การปรับระบบเงินบ ารุง ของสสช. และการจัดซื้อจัดจ้าง มีระเบียบปฏิบัติให้รวมบัญชีเงินบ ารุง 
ของสสช. กับรพสต.ที่ดูแล รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้รพสต.ที่ดูแลเป็นผู้ด าเนินการ   
    6..แนวทางการสนับสนุนค่าสมุนไพร จังหวัดพะเยา (รพ.แม่ใจ ผู้ผลิต)   
      - ใช้เงิน CF สนับสนุนให้รพ.แม่ใจ 1.3 ลบ. (ราคาต้นทุน)  
     - สนับสนุนงบ CF ในบริหารจัดการ 2 แสนบาท ให้รพ.แม่ใจ  
แจ้งยอดการสนับสนุนยาสมุนไพร  ปีงบฯ ๒๕๖๔ ในแต่ละโรงพยาบาลเป็นรายไตรมาส จากยอดที่ใช้จริงในปี 
2563 ให้ที่ประชุมทราบ   
 แจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา (รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสังคม) 
1.การจัดตั้งศูนย์ส่งต่อ จังหวัดพะเยา และการขออนุมัติงบบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม 
  เดิมในจังหวัดพะเยายังไม่มีศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด ในปีงบฯ๒๕๖๔ จะมีการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อ
ระดับจังหวัด โดยจัดตั้งที่โรงพยาบาลพะเยา ขอใช้เงินประกันสังคม งบประมาณปีละประมาณ 230,000 บาท  
2.การบริหารงบ กองทุนประกันสังคม ปีงบประมาณ 2564  
  การจัดสรรกองทุนเหมาจ่ายประกันสังคม จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2564  
 ๒.๑ การบริหารกองทุน  
       - เงินรายรับรายไตรมาสจะหักส่วนบริหารจัดการ 5 เปอร์เซ็นต์ (การจัดสรร ๕ % โดยน ายอดที่ได้มา
หักค่าบริหารจัดการศูนย์ส่งต่อระดับจังหวัด  230 ,000 บ. ที่เหลือ จัดสรรให้ รพท. 3 %  จัดสรรบริหารจัดการ
ระดับจังหวัด 2%) และจะมีการหัก)  
      - หั ก จ า ก ย อ ด ส่ ง ต่ อ  ( ห ลั ง หั ก ส่ ว น ที่ ไ ด้ รั บ คื น  adj.>2 )  แ ล ะ ย อด ก า ร ส่ ง ต ร ว จ พิ เ ศ ษ 
CT+MRI+Mamogram ที่เหลือน ามาจัดสรร OP = 55 %จัดสรรตามสัดส่วน และ จัดสรร IP = 45 %จัดสรรตาม
ผลงาน ปรับลดตามวงเงิน 

๒.๒ การจัดสรรงบกองทุนประกันสังคมตามผลงานรายเดือน  
แจ้งผลการจัดสรรงบกองทุนประกันสังคมปีงบฯ ๒๕๖๓ และ ขออนุมัติจัดสรร ปีงบฯ ๒๕๖๔ โดยจัดสรร

ตามFix rate ไปพรางก่อน ทั้งนี้ขอปรับ Fix rate การจ่ายรายเดือน ของปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

อัตราการจัดสรร Fix rate 64 
รพ.พะเยา รพ.เชียงค า 

IPD      ค่าใช้จ่าย: Adj 4,200 6,000 
OPD     อัตราจ่าย     
 - รพท.  300 / 200 250 280 
 - รพช.   200 / 135 150 180 
 - รพสต.    60 / 46 60 45 

         มติที่ประชุม :  
๑. เห็นชอบผังการบริหารงบกองทุนประกันสังคม ปีงบประมาณ 2563 
๒. เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณตามผลงานรายเดือน โดยจัดสรรตามFix rate ไปพรางก่อน    
   และ  ค านวณจัดสรรจ่ายจริงเป็นรายไตรมาส 
๓. เห็นชอบ Fix rate การจัดสรรรายเดือน ตามท่ีเสนอ 

๒.3. สรุปแจ้งวงงบบริหารจัดการ กองทุนประกันสังคม จังหวัดพะเยา (บัญชี สสจ.พะเยา) 
                มีงบประมาณคงเหลือ 1,010,120.38 บาท  
 มติที่ประชุม : รับทราบ  
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  ๔.๑๐ การจัดท าโครงการอบรมของหน่วยงานกรณีใช้งบประมาณนอกสังกัด 
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯพ.ศ.2549และที่แก้ไขเพ่ิมเติมใช้เกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
  - การจัดท าโครงการอบรมของหน่วยงานที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนต้องได้รับการ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  
  - กรณีส่วนราชการผู้จัดได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่า
โครงการฝึกอบรมได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณแล้ว 
โดยขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    - เขียนโครงการแบบฟอร์มที่ก าหนดโดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 
   - เสนอโครงการต่อหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 
   - โครงการผ่านการอนุมัติ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งโอนงบประมาณให้หน่วยบริการ 
   - หน่วยบริการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 โดยค่ใช้จ่ายในโครงการต้องไม่เกินที่ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ก าหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
     การโยกย้ายข้าราชการกรณีพิเศษ 
ข้าราชการขอย้ายไปปฏิบัติยังหน่วยงานแห่งใหม่ จ านวน 5 ราย เป็นกรณีพิเศษ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการ 
CHRO ของจังหวัดพเยา 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบตามมติคณะกรรมกการ CHRO  
 
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
 

    นางสาวเอราวัณ อ้อยหวาน     บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                          นางปรียานุช เชิดชูเหล่า ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


