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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผลดา้นสาธารณสุขจังหวดัพะเยา 

ครั้งที่ 3/256๔  

วันจันทรท์ี่ 28 เดือน ธันวาคม 2563 

ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

รายช่ือคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. นายแพทยศ์ุภชัย  บุญอ าพันธ์  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดพะเยา 

๒. นายแพทยธ์วัชชัย  ปานทอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 

 ๓. นายแพทยภ์ราดร  มงคลจาตุรงค์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชยีงค า 

 4. นายแพทยป์ระพัฒน์ ธรรมศร  ประธาน CFO จังหวัดพะเยา 

 5. ทันตแพทยช์าญ  เชดิชูเหลา่  ทันตแพทยเ์ชี่ยวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข  

6. นางสาวไพรจิตร  ชัยจ ารูญพันธ์ุ   เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข  

 7. ดร.ธานี กล่อมใจ   ผู้อ านวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 

8. นายแพทยส์ุกิจ  ทิพทิพากร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 

 9. นายแพทยส์ุชาญ  ปริญญา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปง 

 10. นายแพทยส์ัมฤทธ์ิ  ตันตวิัฒนากุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแมใ่จ 

๑1. นายแพทยอ์ดศิักดิ์ สุทธการ  รักษาการในต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูซาง 

 ๑๒. นายแพทยส์มนึก ชวีากียรตยิิ่งยง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พะเยา 

 ๑๓. แพทยห์ญิง อรนุช แก้วเทพ  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูกามยาว 

 ๑๔. นางศรีชญา ทะปน   (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยาราม 

 ๑๕. นายประพันธ์ เดชะบุญ   สาธารณสุขอ าเภอเมอืงพะเยา 

 ๑๖. นายสุภักดิ์ วงค์ประสิทธ์ิ  สาธารณสุขอ าเภอดอกค าใต้ 

1๗. นายไชยยนต ์ วงศ์ใหญ่  สาธารณสุขอ าเภอเชยีงค า 

๑๘. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์   รก.สาธารณสุขอ าเภอจุน 

๑๙. นายจีรศักดิ์ แก้วค าปา   รก.สาธารณสุขอ าเภอปง 

๒๐. นายวรศลิป์  ผัดมาลา   รก.สาธารณสุขอ าเภอแมใ่จ 

๒๑. นายมนตรี  วิลาชัย   สาธารณสุขอ าเภอภูกามยาว 

๒๒. นายสมชาย นามอยู่   รก.สาธารณสุขอ าเภอเชยีงม่วน 

๒๓. นายภานุมาศ  พรหมเผ่า  รก.สาธารณสุขอ าเภอภูซาง 

๒๔. วา่ที่ร.ต.จิตเกษม  ประสิทธ์ิอยูศ่ลี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมอืงพะเยา 

๒๕. นางปรียานุช  เชดิชูเหลา่  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

๒๖. นางปิยพร ผดุงวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

๒๗. นางนวพรรษ  ปุญญมัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

๒๘. นางอรทัย มาลัยรุ่งสกุล  หัวหน้ากลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 

 ๒๙. นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

๓๐. นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลอื  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

๓๑. นางสาวญาณิน สายโกสุม  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 ๓๒. นางจารุวรรณ บัวบึง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไมต่ดิตอ่ 

 ๓๓. นางรัชนี  ขัตตะละ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

๓๔.นายสุทิตย ์ เสมอเชื้อ   (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดตอ่ 
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35.นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนามัย 

36.นางพัทธยา คมบาง   (แทน)หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

37.นางนุจีรัตน์ ลิม้ประเสริฐ  (แทน)ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดอกค าใต ้

38.นายสุประวัต ิเผ่าอนิทร์    (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.พะเยา  

คณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากตดิราชการ 

๑. ศาสตราจารย์นายแพทยส์ุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. นายแพทยส์มภพ  เมอืงช่ืน  ปฏบัิตหินา้ที่ นายแพทยเ์ชี่ยวชาญดา้นเวชกรรมป้องกัน 

๓. นายแพทยช์ัยพร  การะเกด  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชียงค า  

  ๔. พ.ต.วัชรภัสร์ มณฉีาย   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมกิราช 

๕. นายวรายุทธ รักษป่์า    หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดตอ่น าโดยแมลง 

๖. นายแพทยส์ุรวัฒน์ กุลศรี  ปฏบัิตหินา้ที่ นายแพทยเ์ชี่ยวชาญดา้นเวชกรรมป้องกัน 

๗. นางสุรีย์ภรณ์  เลศิวัชรสกุล  นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านสง่เสริมพัฒนา 

๘. นายไพรัช  วงศจ์ุมป ู   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษด้านบริหารงานท่ัวไป 

๙. นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ    นักวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางนุชนาฏ  เหมวุฒิพันธ์  นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

๒. นางอนงค์ วรรณสอน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๓. นายจักรวาล อินทร์เทศ    นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

๔. นางพรรณเพ็ญ ใจการ   นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

๕. นางสาวอภิรุจี เกนทา   นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

๖. นายเชษฐา กาดสนุก   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลจุน 

๗. นายสุเวยีต ดวงแก้ว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 

๘. นายอนันต ์สระสม   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

๙. นางดอกแก้ว  ตามเดช   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

๑๐. นางดรุณี ปักษาสกุล   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

๑1. นายกฤชพงษ์  คงเมอืง   นักจัดการงานท่ัวไป 

๑2. นายภูมเิมธา  กลมไล   นักจัดการงานท่ัวไป 

1๓. นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา  นักวชิาการสาธารณสุข 

1๔. นางสาวจิตทิวา นันธิโค  นักวชิาการสาธารณสุข 

1๕. นางสาวอัมภาพร ธวิงศ์  พยาบาลวชิาชีพ 

1๖. นางสาวพัฒน์นรี พึ่งเพ็ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

1๗. นางพรพรุิณ  มูลเครอืค า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

1๘. นางจิราภรณ์ ณ ล าปาง  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 

1๙. นางสาวเอราวัณ  ออ้ยหวาน  นักวชิาการสาธารณสุขปฏบัิตกิาร 

๒๐.นางสาวนฤมล ทองสะอาด  นักวชิาการพัสด ุ

๒๑.นางสาวธัญญลักษณ ์ถิ่นรัตน์  นักวชิาการสาธารณสุข 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.00 น. โดยนายแพทย์ศุภชัย บุญอ าพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานใน          

ท่ีประชุมน าไหวพ้ระ สวดมนต์ตามโครงการส่งเสริมจรยิธรรมในองค์กร 
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ก่อนวาระการประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  มอบเกียรติบัตรหน่วยงานท่ีผ่าน TIA ปี2563                       

หนว่ยงานท่ีผ่านการประเมิน ≥ ร้อยละ90 ท่ีได้รับเกียรตบัิตรจ านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ สสจ.พะเยา,รพ.พะเยา,รพ.เชียงค า,    

รพ.แม่ใจ,รพ.ดอกค าใต้,รพ.จุน,รพ.ปง ,รพ.เชียงม่วน,รพ.ภูซาง,รพ.ภูกามยาว,สสอ.เมืองพะเยา,สสอ .ดอกค าใต้,สสอ.ปง,  

สสอ.เชยีงม่วน,สสอ.ภูซาง  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

นายแพทยส์าธารณสุขจังหวดัพะเยา 

๑.๑ สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ให้ทีม SAT ทุกอ าเภอรายงานสถานการณ์ทุกวัน  การส่งต่อจากรพช. ให้

เตรียมอุปกรณ์น้ ายาฆ่าเชื้อมาด้วย ให้พนักงานขับรถท าความสะอาดทันทีหลังส่งผู้ป่วยในสถานท่ีท่ี รพท.จัดเตรียมให้  ผู้ท่ีไป

พื้นท่ีเสี่ยงให้ Home Quarantine เจ้าหนา้ที่ท่ีไปพืน้ท่ีเสี่ยงท่ีเร่ิมมอีาการให้ Work from home เนน้ย้ าการด าเนนิการตามมาตรการ 

DMHTT  

๑.๒ ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)         
เขตสุขภาพท่ี๑ เตรียมพร้อมCohort ward ให้เร่งประมาณการให้แล้วเสร็จภายใน 1 อาทิตย์ การสุ่มตรวจ ให้ด าเนินการเป็น

ภาพรวมของ CUP  

 1.4 มอบหมายผู้อ านวยการโรงพยาบาล พิจารณาค่าตอบแทนล่วงเวลาให้เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานโดย เบิกจากแหล่ง

งบใดแหลง่งบหนึ่งห้ามเบิกซ้ าซ้อน กล่องภารกิจ Finance รวบรวมเพื่อขอสนับสนุนจากกระทรวง 

1.5 ให้มีผู้รับผิดชอบในการรับหนังสือข้อสั่งการท้ังระบบทางไลน์ และสารบัญอิเลกทรอนิกส์ทุกวัน ให้แต่ละพื้นท่ี

มอบหมายให้มผีู้รักษาการแทน หากต้องมกีารลงนามหนังสือในกรณีเร่งดว่น  

1.6 การด าเนนิงานงบประมาณงบกลุ่มจังหวัด งบค่าเสื่อม และงบลงทุน ให้เตรียมพร้อมและสามารถด าเนินการได้

ตามระเบียบและแนวทางการใช้งบประมาณ  

1.7 การบริหารจัดการหนี้ การช าระหนี้ค้างช าระ ในโรงพยาบาลที่ตดิลบสามารถทยอยจ่ายหนีใ้นทุกดอืน  

นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา 

           แจ้งผู้บริหาร ทุกโรงพยาบาล ผู้ป่วย Pneumonia ในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ Sputum โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุน

น้ ายาส าหรับตรวจ Sputum จากศนยว์ทิยฯ์ เชยีงราย โรงพยาบาลมเีพยีงพอส าหรับการตรวจ 

มติที่ประชุม: รับทราบ 

วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  กวป.ครั้งที ่2/๒๕๖4 เดือนพฤศจิกายน 2563  

  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมกวป.คร้ังท่ี 2/๒๕๖4  เดอืนพฤศจิกายน  2563 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมม่ ี

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 

4.1  สรุปสาระส าคัญของ CFO 

สรุปผลการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบการเงินการคลงั ระดับจังหวดั ครั้งที่ 3/2564วันที่ 22 ธันวาคม 2563   

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพะเยา 

4.๑.๑ การรองรับนโยบายยกระดับผู้ป่วยบัตรทอง รักษาได้ทุกโรงพยาบาลท่ัวประเทศ โดยไมต่อ้งใชใ้บส่งต่อ ระดับ

เขต จะเร่ิมทดลองในเดอืน ก.พ. 2564 ระดับจังหวัด จะด าเนินการพร้อมเขต 

4.๑.๒ การบริหารจัดการงบกองทุนประกันสังคม ระดับจังหวัด (2%) งบบริหารจัดการ กองทุนประกันสังคม จังหวัด

พะเยา (บัญช ีสสจ.พะเยา) ณ 18 ธค.63 รวม 1,010,120.38 บาท 
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ประเด็นเพื่อทราบ 

1. สถานการณ์และตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง ข้อมูลวิกฤติทางการเงิน (Risk Score) เดือน พฤศจิกายน 2563     

(ณ 16ธ.ค. 2563) เงินบ ารุงคงเหลอื(หักหนี้แล้ว) โรงพยาบาลยังติดลบอยู่ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ พะเยา ดอกค าใต ้แม่ใจ 

2. สรุปผลประกอบการเทียบกับ Plan fin ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 (ณ 16 ธ.ค. 63) ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่าน

เนื่องจากส่วนใหญ่เกินแผน 

3. การเรียกเก็บ-คงค้าง  Refer ในจังหวัด ปีงบฯ 2563-2564 ให้เคลียร์ยอด ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ 

ให้ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน 

4. กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ด าเนนิการให้ถูกต้องตามระเบียบ มอบหมายสาธารณสุขอ าเภอก าชับ

พื้นท่ีกรณีงบประมาณถูกจัดสรรลดลง ให้แยกข้อมูลเป็นรายต าบล  

5. ตัวช้ีวัด QOF ปี 2564 (วงเงิน 91,844,163 บาท )การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 

(QOF) ปีงบฯ 2564บริหารเป็น  Global budget ระดับเขต จัดสรรให้ หน่วยบริการประจ า  ท่ีมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

คุณภาพผลงานบริการท่ีเกินคา่เป้าหมายตามแนวทางที่สปสช.ก าหนด โดยผ่าน ความเห็นชอบจาก อปสข. หลักเกณฑ์การจ่าย 

ดังนี้ จ่ายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ก าหนด ตัวชี้วัดกลาง จ านวน 6 ตัว และ ตัวชี้วัดระดับเขตไม่เกิน      5 ตัว ประเมินทุกหน่วย

บริการในเขต เหมอืนกันทุกข้อ  และ ประมวลผลข้อมูลในวันเดียวกันทุกข้อ เกณฑ์การจ่าย จ่าย หน่วยบริการประจ าท่ีมีผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเกินค่าเป้าหมายก าหนด ค านวณจัดสรรตามค่าน้ าหนักคะแนนคุณภาพฯ ภายใต้วงเงิน Global budget 

ของเกณฑ์ขอ้น้ันๆโดยไม่มีวงเงินเหลอื (ข้อมูลไตรมาส 3,4 ปี 2563 และไตรมาส 1,2 ป ี2564  

ประมวลผลข้อมูลเพื่อเบิกจ่าย 30 มิถุนายน 2564) ก าหนดหลักเกณฑ์จัดสรร โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมในระดับ

พื้นท่ี หรือระดับ CUP 

6. การขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์

โหลด ใบสมัครและแบบฟอร์มขอ Username/Password ได้ท่ี http://chiangmai.nhso.go.th/  ดาวนโ์หลด 

7. การสนับสนุนค่าสมุนไพร จังหวัดพะเยา (รพ.แม่ใจ) รพ.ทุกแห่ง เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน กรณีเกินวงเงิน ให้

จ่ายเงินเพิ่ม (พิจารณา ณ สิน้ปีงบประมาณ) 

8.  การใช้งบCF สนับสนุนค่าใช้จ่าย X-ray ตาม โครงการคัดกรองวัณโรค โดยใช้รถเอกซเรย์เคลื่อนท่ีระบบดิจิตอล  

จังหวัดพะเยา ปีงบฯ 2564 งบ CF_64 บริหารจัดการระดับจังหวัดยอดท้ังหมด 5,398,200 บาท คงเหลือ3,663,670 

บาท 

ขอมติ : สนับสนุนบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ( 2% ที่สสจ.) ให้ โรงพยาบาลเชียงค าจ านวน 300,000 บาท 

เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน และพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม  

มติที่ประชุม: เห็นชอบ 

ประธาน : การเรียกเก็บเงินคงคลังในจังหวัด การเคลมตอ้งให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน รพ.จุน, รพ.เชียงม่วน ,รพ.ปง, 

รพ.แมใ่จ หากด าเนนิการเรียกเก็บเงินคงคลังไมไ่ด้ภายใน 30 วัน ให้ท ารายงาน  

     กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเนน้ย้ าไมม่กีารอนุมัตยิอ้นหลัง ในส่วนของ 

ครุภัณฑ ์เงิน ขยะ ฟันปลอม ครุภัณฑ์ Autho . ให้ด าเนินการ โดยขออนุมัติวงเงินไวก้่อนล่วงหนา้  

     Plan fin ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่าน เนื่องจากรายจ่ายเกินแผน การเรียกเก็บ-คงค้าง Refer ในจังหวัด ปีงบฯ 2563-

2564 ให้เร่งรัดการด าเนินการสรุปยอดท้ังหมด ติดตาม ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ มอบหมาย นพ.ธวัชชัย ปานทอง 

เร่ืองระบบข้อมูลให้มีผู้รับผิดชอบระบบบัญชท่ีีเป็นปัจจุบัน และให้กันเงินไวส้ าหรับจ่าย CT MRI 

      มอบหมาย นพ.สุกิจ  ทิพทิพากร บริหารจัดการ ระบบ Xray CR/DR ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ราคา เดียวกันทุก 

รพช. มอบหมายนพ.ประพัฒน์ ธรรมศร ในเร่ืองของCFOในภาพท้ังจังหวัด 

      กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ มอบหมายสาธารณสุขอ าเภอก าชับ

พื้นท่ีกรณีงบประมาณถูกจัดสรรลดลง  กลุ่มงานประกันสุขภาพจัดประชุม Zoom meeting โดย.ให้เลือกพื้นท่ีเฉพาะท่ีพบปัญหา
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เจ้าหน้าท่ีไม่เข้าใจรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน  เช่น รพสต.บ้านถ้ า,รพสต.แม่นาเรือ 2. อปท.ท่ีไม่เข้าใจ ให้ท า

หนังสือแจ้งท้องถิ่นของจังหวัดเข้าร่วม 

มติที่ประชุม: รับทราบ 

4.2  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
รายงานงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งกอ่สร้าง ปีงบประมาณ 2564  

ครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรรท้ังหมด 14 รายการ อยู่ในระหว่างร่างประกาศ TOR 2 รายการ คือ รายการรถพยาบาล

โครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ ขนาดกลางโรงพยาบาลจุน 1 คัน และ โรงพยาบาลปง 1 คัน  อยู่ในระหว่างประกาศ

เชิญชวน 1 รายการ ได้แก่ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สองหัวตรวจ โรงพยาบาลภูกามยาว   

ประกาศผู้ชนะแลว้ 4 รายการ และ ลงนามในสัญญา 7 รายการ 

สิ่งกอ่สร้าง ได้รับจัดสรรท้ังหมด 3 รายการ ดังนี้  

 1 ร้ัวตาข่ายถักโรงพยาบาลภูซาง 

 2 บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับสูงโรงพยาบาลดอกค าใต ้ 

 3 อาคารซักฟอกโรงพยาบาลจุน 

ประธาน : งบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต้องขึ้นประกาศและลงนามในสัญญา ภายในไตรมาสแรก ให้ด าเนินการ

ให้ทันตามก าหนด โดยแจ้งมาท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

รถพยาบาลของรพสต. ท่ีมีปัญหาเร่ืองการต่อทะเบียนหรืออื่นๆ มอบหมายสาธารณสุขอ าเภอ ก ากับติดตาม ก าชับ

พื้นท่ีหน่วยบริการในสังก้ดให้ย่ืนเอกสารมาท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อด าเนนิการต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.3  การขอใช้ทีด่ิน 

หน่วยบริการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีการใช้พื้นท่ีท่ีหลากหลายท้ัง พื้นท่ีป่าสงวน ท่ีธารณ

ประโยชน์ ท่ีราชพัสดุ ท่ีสปก. ในส่วนของพื้นท่ีป่าสงวนด าเนินการขออนุญาติการเข้าใช้พื้นท่ีไปแล้วก าลังรอเข้าสู่กระบวนการ

อนุมัต ิที่ดินอื่นๆท่ีไม่มท่ีีมา ม ี1 แห่ง ในสว่นของรพสต.ป่าสัก อ าเภอภูซาง ได้ด าเนินการประสานงานกับส านักงานธนารักษ์ไป

แลว้ อยู่ในขั้นตอนด าเนนิการวัดท่ีดนิ  

การขอใช้ประโยชน์ท่ีดินสาธารณประโยชน์ ให้รพสต.ท่ีมีปัญหาในเร่ืองของการใช้ท่ีดิน ยื่นเอกสารมาท่ีส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด เพื่อด าเนนิการต่อไปให้พืน้ท่ี รพสต.เร่งด าเนนิการ เนื่องจากมีผลต่อการของบประมาณ 
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 การขึน้ทะเบียนอาคารและสิ่งกอ่สร้างท้ังหมดเป็นท่ีราชพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ด าเนินการยื่นขึน้ทะเบียน

ราชพัสดุท่ีกรมธนารักษ ์กรมธนารักษ์พืน้ท่ีแจ้งกลับมา 2 อ าเภอเชยีงค าและอ าเภอปง ท่ีขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว จะ

มผีลตอ่การของบค่าเสื่อม 

แจ้งสาธารณสุขอ าเภอแมใ่จ ยังไมไ่ด้ส่งรายการขอขึน้ทะเบียนท่ีราชพัสดุ ขอให้เร่งรัดการสง่เอกสาร 

ประธาน : มอบหมายรองไพรัช วงจุมปู ก ากับ และมอบหมาย สสอ.ทุกอ าเภอไปส ารวจติดตามพื้นท่ีเร่งรัดการ

ด าเนนิการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.4  การจ าหนา่ยพสัด ุ

 การจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ 60 ข้อ 215 ให้ด าเนินการภายหลังการตรวจสอบพัสดุประจ าปี หลังจากการ

ตรวจสอบแล้วพัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เสนอรายงานต่อ

หัวหน้าหนว่ยงานเพื่อพิจารณาสั่งการ  ขายทอดตลาดก่อน ถ้าไม่ได้ผลให้น าวิธีการ  ซือ้ใชโ้ดยอนุโลม  

 เวน้แต่ราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวธีิเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดย

ไมต่อ้งทอดตลาดก่อนก็ได้ (ระเบียบพัสดุ 60ข้อ 215 (1) (ก) 

ประธาน : การจ าหน่ายพัสดุ ขั้นตอนการขออนุมัติให้ขออนุมัติต่อนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด  แต่ขั้นตอนจ าหน่าย

ให้พืน้ท่ีด าเนนิการได้เลย มอบหมาย สสอ.ไปก ากับทุก รพสต.พัสดุท่ีไม่ได้ใช้ให้จ าหน่าย 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.5  ก าหนดตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกตริอบที ่ 1/2564 จังหวดัพะเยา 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งก าหนดการตรวจราชการ รอบท่ี1 ประจ าปงีบประมาณ2564 จังหวัดพะเยา 

วันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ 2564 การเตรียมพื้นท่ีรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติปีงบประมาณ 2564          

แนวทางการตรวจราชการปีงบประมาณ 2564 ดังนี ้

 1.แผนการตรวจตามประเด็น 

  -นโยบาย รมว.และปลัดฯ, PA, GAP 

  -แผนยุทธศาสตร์ ปี2564 15แผนงาน 42 โครงการ22Key results , 53 KPIs 

 2.พัฒนารูปแบบการตรวจ,กระบวนการตรวจ รูปแบบรายงาน เนน้ตรวจตามประเด็น  

  Agenda base  

   1. โครงการพระราชด ารแิละโครงการเฉลิมพระเกยีรตฯิ 

   2. กัญชาทางการแพทยแ์ละสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

   3. ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ

  Function based 

   4.สุขภาพกลุม่วัย+สุขภาพจิต 

   5.ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 

   6. Good Governanceระบบธรรมมาภบิาล 

  Area based 

 3.ระบบข้อมูล 

  -ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานข้อมูล ความถูกต้องKPI 

  -มโีปรแกรมรองรับ HDC,Key in 

  -รายงานรายเดอืน รายไตรมาส 

  -การพัฒนาคุณภาพขอ้มูล สนบัสนุนการตรวจ 
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 4.Coaching ทีมตรวจทมีนเิทศ วางแผนก่อนตรวจ 

ร่วมกับการตรวจแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี ใน2ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1.การตรวจแบบบูรณาการในภาพรวม (การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดโตวิด-19/การจัดการ

 แหลง่น้ าชุมชนภาคการเกษตร/การสง่เสริมพัฒนาอาชพี ตามนโยบาย คทช.)  

 2.การตรวจแบบบูรณาการเชงิพื้นท่ี (ปัญหามลพษิในอากาศ/การแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี ) 

ประธาน : ก าหนดตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบท่ี 1 พื้นท่ี อ าเภอดอกค าใต้ ก าหนดตรวจราชการและ

นเิทศงานกรณปีกติรอบท่ี 2 พื้นท่ีอ าเภอจุน ขอให้สาธารณสุขอ าเภอแจ้งรายช่ือ รพสต.ท่ีกลุม่งานพัฒนายุทธศาสตร์ 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.6  ระบบบรหิารสารสนเทศส านักงาน  ERP (Enterprise Resource Planning)  

 จากมติและข้อสั่งการ การประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพท่ี 1 คร้ังท่ี 10/2563 ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาข้อมูลระบบบริการ(HIS)ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนกลาง พัฒนาระบบ big data เขตสุขภาพท่ี ๑ 

เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร ท้ังด้านระบบบริการ(HIS) และสารสนเทศส านักงานเข้าด้วยกัน ใช้ในการวางแผน

วางแผนทรัพยากรภายในเขตสุขภาพ และพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศส านักงาน 24 module ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

ส่วนกลาง พัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน 24 module ได้แก่ 

 บุลากร:  ระบบลงวันลา ระบบการลา  สารบรรณ ระบบห้องประชุม ยานพาหนะ 

 งานทรัพย์สนิ:  งานพัสดุ งานซอ่มบ ารุง ศูนยค์อมพวิเตอร์ ศูนยเ์ครื่องมือแพทย์ รปภ 

 คลังสินค้า:   ซักฟอก แผนงาน เงินเดอืน บัญชี ควบคุมภายใน   

 งานจ่ายกลาง:  ซักฟอก บริหารบ้านพัก สาธารณูปโภค งานบริการอาหาร ทะเบียนบริจาค 

การด าเนนิงานระบบ ERP  BackOffice ในหน่วยงาน 

 หนว่ยบริการใชง้านโปรแกรมด้าน ERP Back office 

 หนว่ยบริการใชง้านควบคู่กับโปรแกรมเดิมท่ีใชอ้ยู่ และส่งขอ้มูลตามมาตรฐานท่ีก าหนดเข้า  

 ฐานขอ้มูลกลาง 

 หน่วยบริการไม่ใช้โปรแกรมด้าน ERP Back office หน่วยงานท่ีมีโปรแกรมโปรแกรมเดิมของหน่วยงานอยู่แล้วและไม่

ประสงค์ใช้ ERP Back office ให้ส่งข้อมูลตามมาตรฐานท่ีก าหนดเข้าฐานข้อมูลกลาง ขั้นตอนการด าเนินงาน  ส านักงานเขต

สุขภาพท่ี 1 จัดเตรียม Cloud Server ให้ส าหรับทุกหน่วยบริการสามารถเข้ามาใช้งานได้  หน่วยบริการเตรียมความพร้อมด้าน

ข้อมูลพืน้ฐาน ( ข้อมูลทางด้านบุคลากร ,ข้อมูลทรัพย์สิน พัสดุ ) งบประมาณโครงการพัฒนาระบบ ERP BackOffice ส านักงาน

เขตสุขภาพท่ี 1 

 ประธาน : มอบหมายงานขอ้มูลให้โรงพยาบาลทุกแห่งส ารวจ การใช้โปรแกรม ERP BackOffice  

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.7  ความก้าวหน้าศนูย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัดฯ/อ าเภอ    

การตดิตามผลการด าเนนิงาน (Time Line)ดังนี้ 

 -การออกแบบและพัฒนาเวปไซต์ศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศจังหวัดพะเยา (http://203.209.96.243/phealth)   

Monitor QOF 2564 (Must) 

-ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยสีารสนเทศด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจ าปี     

  งบประมาณ 2564  (วันท่ี 9, 25 ธ.ค.63 : Zoom Meeting) 

 -หารอืแนวทางการบันทึกข้อมูล QOF ร่วมกับ PM  (17 ธ.ค.3) 

 -Zoom การบันทึกข้อมูลตามตัวช้ีวัด QOF 2564 ในพืน้ท่ี   (25 ธ.ค.63) 

 -ตดิตามผลการส่งรายงาน 43 แฟ้มเข้า HDC 

 

http://203.209.96.243/phealth
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ผลงาน QOF 2564   

 -ตัวช้ีวัดกลาง 6 ตัวช้ีวัดMonitor 4 ตัวชีว้ัด (ด าเนินการได้ 3 ตวัช้ีวัด)        

 -ตัวช้ีวัดเขต 4 ตัวชี้วัดอยู่ระหว่างพัฒนาเวปฯ 

 ผลการส่งรายงาน 43 แฟ้ม หน่วยบริการใน HDC ภาพรวมจังหวัดในเดือน พฤศจิกายน 2563 ร้อยละ 96.72     

ยังขาดขอ้มูลในส่วนของอ าเภอเมอืง (รพ.คา่ยฯ/ม.พะเยา) อ าเภอเชยีงค า(น้ ามิน,หนองป่าแพะ) อ าเภอเชยีงม่วน (ห้วยก้างปลา) 

 ประธาน : มอบหมายงานข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ติดตามการส่งรายงาน 43 แฟ้มของหน่วย บริการนอกสังกัด 

คือ โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมมกิราชและ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.8  การด าเนินงานการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจังหวดัพะเยา  

 1.กลุ่มสตรีวัยเจรญิพันธ์  สสจ.พะเยาได้รับการสนับสนุน ชุดของขวัญ จ านวน 300 ชุด จากกรมอนามัยด าเนนิการ

จัดสรรให้พืน้ท่ีในกลุ่ม ดังนี ้ 

ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอ 
จ านวน (ชุด) 

เมอืง 47 

จุน 30 

เชยีงค า 50 

เชยีงม่วน 18 

ดอกค าใต ้ 47 

ปง 40 

แมใ่จ 25 

ภูซาง 25 

ภูกามยาว 18 

 

 2. หญิงต้ังครรภไ์ด้รับยาเม็ดเสริมไอโอดนี ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก เปรียบเทียบปีงบประมาณ 62 – 64  

(ต.ค.-ธ.ค. 63) เป้าหมายร้อยละ 100  ผลการด าเนนิการภาพรวมร้อยละ86.18 ข้อมูล HDC ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 

 3. หญิงหลังคลอดและให้นมบุตรได้รับวติามนิเสริมธาตุเหล็ก โฟลกิ และไอโอดนี 

 4. เด็กอายุ 6 เดอืน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ปีงบประมาณ 62 – 64 เป้าหมายร้อยละ70  

(ต.ค. - ธ.ค. 63) ผลการด าเนนิการภาพภาพรวมร้อยละ44.23 ข้อมูล HDC ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 

 ประธาน : เน้นย้ าการให้ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมายต้องได้รับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

หากยามีไม่เพยีงพอให้รายงานมาจังหวัด เพ่ือด าเนนิการจัดหาให้ และการเจาะเลือดเพื่อตรวจ Hct ให้พยาบาลท่ีรพ.สต ในพื้นท่ี

ด าเนนิการ  มอบหมายให้ สสอ. ก ากับตดิตามการด าเนนิงาน 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.9  ความก้าวหนา้การด าเนนิงานวัณโรค  

เป้าหมายการด าเนินงานด้านวัณโรค Treatment Coverage มากกว่า 85 % จังหวัดพะเยาอยู่ท่ี 22.19 %                       

การคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ CXR กลุ่มActive ด าเนินการไปแล้ว 51.37 % ก าหนดแล้วเสร็จ 31 ธันวาคม 2563              

กลุ่ม Passive ด าเนินการไปแล้ว 12.88 % ก าหนดแล้วเสร็จ 30 มีนาคม 2564 พบฟิล์มผิดปกติมากในกลุ่มผู้มีประวัติ      

เป็นวัณโรค ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ต้องขังในเรือนจ า  

ความคืบหนา้โปรแกรมสารสนเทศติดตามการคัดกรองวัณโรค จังหวัดพะเยา สามารถสรุปการคัดกรอง กลุ่ม Active 

กลุ่ม Passive และภาพรวมท้ังหมด กลุ่มเสี่ยงป่วยแยกรายอ าเภอ 
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ประธาน : ให้เร่งด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จ  

มติที่ประชุม :รบัทราบ 

4.10 รายงานเหตุการณ์ส าคญั/โรคและภัยสุขภาพ ในพืน้ที่จังหวัดพะเยาประจ าเดือนธนัวาคม 2563  

สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพส าคัญ จ.พะเยา  ประจ าเดือน ธันวาคม 2563  

สถานการณ์“โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อมูลณวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 ประเทศไทยผู้ป่วย   

รายใหม่ 110 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,020 ราย หายป่วยแล้ว 4,152 ราย เสียชวีติ 60 คน  สถานการณ ์COVID-19 

จังหวัดพะเยาระลอกใหม ่ไมพ่บผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดมาแล้ว 26 วัน  

การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุง้ จ.สมุทรสาคร  

-ตรวจผู้ท่ีมีประวัตเิชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร 81 ราย ไมพ่บการตดิเชื้อ  

-สุ่มตรวจในตลาดหรือร้านท่ีจ าหนา่ยอาหารทะเล   5 ราย ไมพ่บการตดิเชื้อ 

-สุ่มตรวจแรงงานตา่งด้าว  7 ราย ไมพ่บการตดิเชื้อ    จ.พะเยา จะด าเนินการตรวจแรงงานตา่วด้าวและ

การสุม่ตรวจในตลาดหรือร้านท่ีจ าหนา่ยอาหารทะเลวั นท่ี 28-30 ธ.ค.63 จ านวน 320 ตัวอย่าง 

   เหตุการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อ าเภอภูกามยาว ผู้ป่วย จ านวน 24 ราย รับประทานอาหารในงานท าบุญ       

ม. 11 บ้านสันป่าแดง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เมื่อวันท่ี  13 ธ.ค. 63 อาหารเสี่ยง ลาบควายดิบ อาการถ่ายเหลว มากท่ีสุด 

(87.50%) ปวดท้อง (70.83%) และไข้ (54.17%) รับการรักษาท่ี รพ.พะเยา 16 ราย, รพ.ภูกามยาว 3 ราย, รพ.สต. , 

คลินิก และ ซื้อยากินเอง 4 รายผล CBC พบการติดเชื้อแบคทีเรีย ไม่สามารถจ าแนกได้ ติดตามเฝ้าระวัง  7 วัน ไม่พบผู้ป่วย

รายใหม่  

สถานการณโ์รคที่เฝ้าระวังฯ ส าคัญ จังหวัดพะเยา ปี 2563 

โรคไข้หวัดใหญ่ เดอืน ธันวาคม 2563 จ.พะเยา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 10 ราย 

โรคปอดบวม    เดอืน ธันวาคม 2563 จ.พะเยา มีรายงานผู้ป่วยโรคปอดบวม 136 รายอ าเภอปง ,  

          อ าเภอจุน , อ าเภอภูซาง มีอัตราปว่ยสูงกว่า อัตราปว่ยรวมของจังหวัด 

โรคมอืเท้าปาก เดอืน ธันวาคม 2563 จ.พะเยามรีายงานผู้ป่วย โรคมอืเท้าปาก 64 ราย แนวโนม้เพิ่มขึ้น  อ าเภอดอก

ค าใต,้อ าเภอภูกามยาว,อ าเภอเมอืง มอีัตราปว่ยสูงกว่าอัตราปว่ยรวมของจังหวัด 

สรุปความทันเวลาการส่งรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การประเมิน ความทันเวลาการส่งรายงาน 506 

ประจ าเดือนธันวาคม 2563 เกณฑ์ ≥ 80 % ประเมินความครอบคลุมการส่งรายงาน 506 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

เกณฑ์ 100 % ในสว่นของโรงพยาบาล ยังขาดขอ้มูลของโรงพยาบาลค่ายขุนเจือง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในส่วน

ของ รพสต.ขาดข้อมูลของ เขตอ าเภอเชยีงม่วน และอ าเภอภูกามยาว 

           ประธาน : มอบหมาย สสอ.ก าชับ ติดตามเจ้าหน้าท่ีSRRTและทีมSAT ของอ าเภอให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายงาน 

506 ให้ทันตามก าหนดเวลา เร่ืองอาหารเป็นพิษเน้นย้ าเร่ืองการรับประทานอาหารปรุงสุก การจัดตั้งด่านคัดกรอง   โควิดเน้น

ย้ าเป็นดา่นบูรณาการ ร่วมมอืกับทุกฝ่าย ท้ังต ารวจ อส.  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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4.11 แผนการประเมินคณุภาพ รพ.สต.ติดตาว ประจ าปี 2564  จังหวัดได้ท าแผน ประเมิน รพสต.ตดิดาวดังนี้  

วันที ่ รพ.สต. วันที ่ รพ.สต. 

5 มกราคม 64         หนองหลม่  อ.ดอกค าใต ้ 2 กุมภาพันธ์ 64      บ่อเบ้ีย  อ.เชยีงม่วน 

8 มกราคม 64         บ้านถ้ า  อ.ดอกค าใต้ 4 กุมภาพันธ์ 64      สระ  อ.เชยีงม่วน 

11 มกราคม 64        ขุนลาน  อ.ดอกค าใต ้ 8 กุมภาพันธ์ 64      ดงเจน  อ.ภูกามยาว 

13 มกราคม 64        ห้วยลาน  อ.ดอกค าใต ้ 10 กุมภาพันธ์ 64      บ้านฮวก  อ.ภูซาง 

15 มกราคม 64        บ้านจ าไก ่ อ.ดอกค าใต ้ 12 กุมภาพันธ์ 64      จ าบอน  อ.เชยีงค า 

19 มกราคม 64        ปางมดแดง  อ.เชยีงค า 16 กุมภาพันธ์ 64      ปางค่า  อ.ปง  

21 มกราคม 64        ผาลาด  อ.เชยีงค า 19 กุมภาพันธ์ 64      สันติสุข  อ.ปง 

25 มกราคม 64        แมอ่งิ  อ.ภูกามยาว 22 กุมภาพันธ์ 64      ปางถ้ า  อ.เชยีงค า 

27 มกราคม 64        ป่าฝาง  อ.ภูกามยาว 25 กุมภาพันธ์ 64      หนองป่าแพะ  อ.เชยีงค า 

29 มกราคม 64        บ้านเจน  อ.ภูกามยาว 

  จะมกีารประชุมชี้แจงโดยระบบZoom meeting ก าหนดการจะแจ้งพื้นท่ีให้ทราบอีกคร้ัง 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.12  โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย ใสใ่จสุขภาพผู้บรโิภค 

         เป้าหมายการประเมินตนเองตาม โครงการพัฒนา ตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป้าหมาย 9 

อ าเภอตลาด 13 แห่งได้แก่  ตลาดบีบี ตลาดป่าแฝก ตลาดบ้านดู่ ตลาดดอกค าใต้ ตลาดเพิ่มทรัพย์ ตลาดบ้านธาตุ ตลาดสบ

บง ตลาดเนตรสุนันทะ     ตลาดภูกามยาว  ตลาดสดท่าวังทอง ตลาดม่วนใจหนองระบู ตลาดสุขใจริมกว๊าน ตลาดต้นสัก     

โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.13 ผลการสุ่มตรวจมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกจิการและกจิกรรม

พื้นที่อ าเภอเมอืงพะเยาวนัที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้แก ่

1. ตลาดต้นสัก ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

2. ทอปพลาซ่า 

3. ห้างเจรญิภัณฑด์ีพารท์เมนต์สโตร์ 

4. โรงแรมวนิโฮเทล 

5. ร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจรญิซุปเปอร์ไฮเวย์ 

6. เซเวน่ซุปเปอร์ไฮเวย์ 

7. ตลาดแม่ทองค า 

8. ตลาดสดท่าวังทอง 

9. ตลาดสดมณีรัตน์ 

สรุปผล ปัญหาท่ีพบ:  1.  มทีางเขา้ออกตลาดหลายทาง 

         2.  ไมม่กีารตรวจคัดกรองก่อนเข้าตลาด 

         3.  ไมม่กีารสแกนแอพไทยชนะ/สมุดลงทะเบียน 

        4.  ไมม่บีริการเจลแอลกอฮอล์/จุดล้างมอืก่อนเข้าตลาด 

        5.  แผงลอยมีบริการเจลแอลกอฮอลเ์ป็นบางแผง 
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มติที่ประชุม : รับทราบ 

4.14 การควบคุมก ากับ และดูแลการประกอบกจิการตลาดและรถเร่จ าหน่ายอาหาร 

แจ้งแผนการจัดกิจกรรม “ล้างตลาดท่ัวไทย ไลโ่ควิด 19 รับปีใหม่ 2564” Kick off วันท่ี 29 ธันวาคม 2563 

ส่วนกลาง Kick Off พร้อมกับศูนยอ์นามัยและจังหวัดท่ัวประเทศ(รายงานผลเป็น One page) 

การก ากับตดิตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ด าเนินกิจการตลาดปฏบัิตเิกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย

ภายในตลาดใหถู้กสุขลกัษณะตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในขอ้บัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงวา่ด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.

2551 อย่างเครง่ครัด โดยเฉพาะข้อ 19(1) และ 20(3) และขอความร่วมมอืให้ผู้ด าเนินกิจการตลาดจัดท าทะเบียนรถเร่

จ าหนา่ยอาหารท่ีมาซือ้สนิค้าภายในตลาดรวมท้ังประชาสัมพันธ์การปฏบัิตตินท่ีถูกสุขลักษณะแก่ผู้ขายและผูซ้ื้อของในตลาด  

ประธาน : เนน้ย้ ามาตรการ ใสเ่มส เจลล้างมอืแอลกอฮอลล ์หา่งกันอย่างนอ้ยสองเมตร การเช็คสแกน“ไทยชนะ”โดน

เฉพาะร้านช า ตลาด รา้นสะดวกซือ้ ห้างสรรพสนิค้า  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

5.1 ขอจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีต าแหนง่วา่ง จ านวน 7 อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ประธาน :  ล าดับท่ี 1-5 อนุมัต ิ ล าดับท่ี 6-7 ให้ชะลอไปก่อน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ CHRO  

 

 

 

 

 

 

 

ที่ ต ำแหนง่

เลขที่

ต ำแหนง่สำย

งำน

สว่นรำชกำร

ทีข่อจำ้ง

จ ำนวน

ทีข่อจำ้ง

จ ำนวน

บคุลำกร

ปฏบิตังิำ

นตำม

จรงิ

Gap-

analysis

เหตผุลกำรขอ

จำ้ง

มตทิีป่ระชุม

ข ัน้ต ำ่ ข ัน้สงู รวม (คน)
 -ขำด/+

เกนิ

1 30พย00047 150 150 107 -43 เพือ่ทดแทนทีล่าออก

2 30พย00064 150 150 107 -43 เพือ่ทดแทนทีล่าออก

3 30พย00068 150 150 107 -43 เพือ่ทดแทนทีล่าออก

4 30พย00273 150 150 107 -43 เพือ่ทดแทนทีล่าออก

5 1พย00064 เจำ้พนกังำน

กำรเงนิและ

บญัชี

กลุม่งำนบรหิำร

ท ัว่ไป

รพช.จนุ

1 5 6 4 -1 เพือ่ทดแทนทีล่าออก

6 1พย00157 พนกังำน

บรกิำร

กลุม่งำนบรหิำร

สำธำรณสขุ

รพ.สต.ต ำบลสนั

โคง้

สสอ.ดอกค ำใต้

1 4 4 1 -3 เพือ่ทดแทนทีเ่กษียณ

7 1พย00162 พนกังำนพมิพ์ กลุม่งำนบรหิำร

สำธำรณสขุ

รพ.สต.ต ำบลป่ำ

ซำง

สสอ.ดอกค ำใต้

1 6 6 2 -4 เพือ่ทดแทนทีเ่กษียณ

กรอบควรมี

4

พนกังำน

ชว่ยเหลอื

คนไข้

กลุม่กำรพยำบำล

รพท.เชยีงค ำ
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5.2 ขอปรับปรุงชื่อต าแหน่งและประเภทการจ้าง (พกส./ลจช.) จ านวน 4 อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธาน : ล าดับท่ี 1-3 อนุมัต ิล าดับท่ี๔ ต าแหนง่แพทยแ์ผนไทย สสอ.จุน กรอบเต็ม ให้กลบัไปคุยใน CUP แลว้

น าเข้าพจิารณาในท่ีประชุมคร้ังหน้า 

   การให้ทุนนักศกึษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ในปีการศึกษา2564 (จ านวน 1 ปี) นักศึกษาชั้น

ปีสุดท้าย จ านวน2 คน มอบหมายกลุ่มงานทรัพย์ สสจ.พะเยา ด าเนินการโดย โรงพยาบาลปง และโรงพยาบาลเชียงค า       

มอบทุนการศึกษาโรงพยาบาลละ 1 คน ให้ท าสัญญาทุน ในปีตอ่ไปให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา รับนักศกึษาในพื้นท่ี

เพิ่มตามสัดสว่น แผนอัตราก าลังคนในแตล่ะโรงพยาบาลเพื่อรองรับอัตราก าลังคนท่ีเกษยีณอายรุาชการ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  

วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

 - การเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนนช่วง 7 วันอันตราย (ปิดศูนย์วันท่ี5 มกราคม2564)              

พื้นท่ีด าเนินการท้ังหมด9 อ าเภอ  เน้นย้ ามาตรการด้านแอลกอฮอล์ ห้ามจ าหน่ายแอลกอฮอล์ให้ผู้ท่ีมีอายุต่ ากว่า 20ปี     

นโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติ แตใ่ชว้ธีิการเจาะเลือดในการตรวจหาแอลกอฮอลใ์นกระแสเลอืด  

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 

 

    นางสาวธัญญลักษณ ์ถิ่นรัตน์ บันทึกรายงานการประชุม 

                                                                          นางปรียานุช เชิดชูเหลา่ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ที่ ต ำแหนง่

เลขที่

ต ำแหนง่สำย

งำน (เดมิ)

สว่นรำชกำร

(เดมิ)

ประเภท

กำรจำ้ง

ต ำแหนง่สำย

งำน (ใหม)่

สว่นรำชกำร

(ใหม)่

จ ำนวน

ขอ

จ ำนวน

บคุลำกร

ปฏบิตังิำน

ตำมจรงิ

Gap-

analysis

เหตผุลกำรขอจำ้ง มตทิีป่ระชุม

ข ัน้ต ำ่ ข ัน้สงู รวม (คน)
 -ขำด/+

เกนิ

1 1พย00136 นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

กลุม่งานประกนัสขุภาพ 

ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ

ทางการแพทย์

รพช.ดอกค าใต ้

พกส. นกัวชิำกำร

สำธำรณสขุ

(เวชสถติ)ิ

กลุม่งำนประกนัสขุภำพ 

ยุทธศำสตรแ์ละ

สำรสนเทศทำงกำรแพทย์

รพช.ดอกค ำใต้

1 2 2 1 -1 เพือ่ทดแทนทีล่าออก

2 30พย00017 พนักงานบรกิาร กลุม่งานการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลอืก

รพท.เชยีงค า

พกส. พนกังำน

ชว่ยเหลอืคนไข ้

(ผูช้ว่ยแพทย์

แผนไทย)

กลุม่งำนกำรแพทยแ์ผน

ไทยและกำรแพทย์

ทำงเลอืก

รพท.เชยีงค ำ

1 10 10 0 -10 เพือ่ทดแทนทีล่าออก

3 0107132

(รายเดอืน)

นักวชิาการ

สาธารณสขุ

กลุม่งานเวชกรรมสังคม

งานเวชปฏบัิตชิมุชนและ

ศนูยส์ขุภาพชมุชนเขตเมอืง

รพท.เชยีงค า

พกส. นกัวชิำกำร

คอมพวิเตอร ์

กลุม่งำนสำรสนเทศทำง

กำรแพทย์

รพท.เชยีงค ำ

1 5 6 4 -1 เพือ่ทดแทนทีล่าออก

4 1พย00585 แพทยแ์ผนไทย กลุม่งานเวชปฏบัิตคิรอบครัว

รพ.สต.ทุง่รวงทอง

สสอ.จนุ

พกส. แพทยแ์ผนไทย กลุม่งำนเวชปฏบิตั ิ

ครอบครวั

รพ.สต.ลอ

สสอ.จนุ

1 0 0 0 0 ต าแหน่งวา่งทีไ่ดรั้บ

การจัดสรร

ขอเปลีย่นหน่วยงาน

เนื่องจากมแีพทยแ์ผน

ไทยปฏบัิตงิานอยูแ่ลว้

*เกนิกรอบ

ภาพรวม อ.จนุ 

(มไีด1้ ปัจจบุนั

ม ี3)

กรอบควรมี


