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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลดานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
คร้ังท่ี 5/256๔  

วันพฤหัสบดี ท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ 2564 
ณ หองประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

รายชื่อคณะกรรมการท่ีเขารวมประชุม 
1. นายแพทยศุภชัย  บุญอำพันธ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
2. นายแพทยธวัชชัย  ปานทอง  ผูอำนวยการโรงพยาบาลพะเยา 
3. นายแพทยภราดร  มงคลจาตุรงค ผูอำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ 
4. นายแพทยสมภพ  เมืองช่ืน  ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
5. นายแพทยสุรวัฒน กุลศรี  ปฏิบัติหนาท่ี นายแพทยเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
6. นางสุรียภรณ  เลิศวัชรสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานสงเสริมพัฒนา 
7. นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ดานบริการทางวิชาการ  
8. ทันตแพทยชาญ  เชิดชูเหลา  ทันตแพทยเช่ียวชาญ ดานทันตสาธารณสุข   
9. นายไพรัช  วงศจุมปู  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดานบริหารสาธารณสุข 
10. นายแพทยประพัฒน ธรรมศร  ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลังจังหวัดพะเยา 
11. แพทยหญิงกิตติยา ไทยธวัช  (แทน)ผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
12. ดร.ธานี กลอมใจ   ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
13. นายแพทยสุกิจ  ทิพทิพากร  ผูอำนวยการโรงพยาบาลจุน 
14. นายแพทยสุชาญ  ปริญญา  ผูอำนวยการโรงพยาบาลปง 
15. นายแพทยสัมฤทธ์ิ  ตันติวัฒนากุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลแมใจ 
16. นายแพทยอดิศักดิ์ สุทธการ  รก.ผูอำนวยการโรงพยาบาลภูซาง 
17. แพทยหญิงอรนุช แกวเทพ  รก.ผูอำนวยการโรงพยาบาลภูกามยาว 
18. นายประพันธ เดชะบุญ  สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา 
19. นายภานุพันธ ไพฑูรย  รก. สาธารณสุขอำเภอจุน 
20. นายไชยยนต  วงศใหญ  สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ 
21. นายสมชาย นามอยู   รก.สาธารณสุขอำเภอเชียงมวน 
22. นายจีรศักดิ์ แกวคำปา  รก.สาธารณสุขอำเภอปง 
23. นายวรศิลป  ผัดมาลา  สาธารณสุขอำเภอแมใจ 
24. นายภานุมาศ  พรหมเผา  รก.สาธารณสุขอำเภอภูซาง 

25. นายสุพจน นาแพร   (แทน)สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว 
26. นายสุภักดิ์ วงศประสิทธ์ิ  สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต 

27. นางปรียานุช  เชิดชูเหลา  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
28. นางนวพรรษ  ปุญญมัย  หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
29. นางปยพร ผดุงวงศ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
30. นางฉัตรศิริ พิสิษฐกุล    หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
31. นางจารุวรรณ บัวบึง  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ 
32. นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
33. นายสุรินทร ใจมั่น   (แทน)หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
34. นางสาวสุภาภรณ ใจบุญลือ  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
35. นางรัชนี  ขัตตะละ   หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
36. นายจเร บัวสัมฤทธ   หัวหนากลุมกฎหมาย 
37. นางวรรณวิมล เเพงประสิทธิ  หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
38. นางอรทัย มาลัยรุงสกุล  หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก 
39. วาท่ีร.ต.จิตเกษม  ประสิทธ์ิอยูศีล ผูอำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา 
40. นายวรายุทธ รักษปา   หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
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คณะกรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม เนื่องจากติดราชการ 
      ๑. นางสาวไพรจิตร  ชัยจำรูญพันธุ  เภสัชกรเช่ียวชาญ ดานเภสัชสาธารณสุข  
      ๒.  พ.ต.วัชรภัสร มณีฉาย  ผูอำนวยการโรงพยาบาลคายขุนเจืองธรรมิกราช 
      ๓.  นายแพทยสุคนธ คำวิชัย  ผูอำนวยการโรงพยาบาลพะเยาราม  

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นางนุชนาฏ  เหมวุฒิพันธ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางนงคราญ สกุณาพงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

3. นายวุฒิพงษ ยอดคำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

4. นางสิยากรณ นาแพร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

5. นางวิลาวรรณ นันตาลิต  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

6. นางพัทธนันท เพียรลุประสิทธ์ิ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

7. นางดอกแกว ตามเดช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

8. นางจินตนา ยายอด   เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 

9. นางจิราภรณ ณ ลำปาง  เจาพนักงานสถิติชำนาญงาน 

10. นายสุเวียต ดวงแกว   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

11. นายอนันต สระสม   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

12. นางพรรณเพ็ญ ใจการ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

13. นายธนันทรัฐ จันทรถนอม  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

14. นางสาวเอราวัณ  ออยหวาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

15. นางสาวนฤมล ทองสะอาด  นักวิชาการพัสด ุ

16. นายทัตพงศ ใจแกว   เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

17. นางสาวขวัญฤทัย วงศกา  นักวิชาการสาธารณสุข 

18. นางสาวจิตทิวา นันธิโค  นักวิชาการสาธารณสุข 

19. นางสาวธัญญลักษณ ถ่ินรตัน  นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.00 น.โดยนายแพทยศุภชัย บุญอำพันธ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประธานในท่ีประชุมนำ
ไหวพระ สวดมนตตามโครงการสงเสริมจริยธรรมในองคกรและดำเนินการประชุมตามระเบียบ วาระดังน้ี 

วาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ กำหนดการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รอยเอกธรรมนัส พรหมเผา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ

วัดอุณหภูมิหนาผาก (Forehead Thermometer) จำนวน 4,000 เครื่อง แกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในพ้ืนท่ีทุกอำเภอ
ในจังหวัดพะเยาจำนวนท้ังสิ้น 400 คน  ในวันอาทิตยท่ี 27 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา 
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   

1.2 การฉีดวัคซีนโควิด ในกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีระบาดและบุคลากรทางการแพทย จะเริ่มใหมีนาคม 2564 ในสวนของ
จังหวัดพะเยาจะไดรับ Vaccine Covid ชวงตนเดือนมิถุนายน 2564 

1.3 การจัดอบรม Mini MERT ในเดือนมีนาคม 2564 มอบหมายผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน คัดเลือกแพทยท่ี
สามารถปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาทีมไดตอเน่ือง   

๑.๔ การ Refer แบบไมมีใบสงตัว มอบหมาย นายแพทยอนันต มาลัยรุงสกุล และนายแพทยสมภพ เมืองช่ืน พิจารณา
หารือแนวทางการดำเนินงานในคณะกรรมการ refer ของจังหวัด 

1.๕ กำหนดการประชุมสป.สัญจร วันท่ี 15-16 มีนาคม 2564 ท่ีจังหวัดเชียงใหม 
๑.๖ วันท่ี 1-๒ มีนาคม 2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไดเชิญทีมตรวจสอบภายในของกระทรวงสาธารณสุข

มาอบรมใหความรูเจาหนาท่ี ในเรื่องการพัสดุ และขอพึงระวังในการจัดซื้อจัดจาง  กลุมเปาหมาย ไดแกเจาหนาท่ีพัสดุ การเงิน หัวหนา
กลุมงานบริหาร โดยจะถายทอดการอบรม ผานระบบ Zoom ใหทุกหนวยงานสามารถเขารวมรับฟงได สำหรับผูอำนวยการ และ
สาธารณสุขอำเภอทุกแหง ขอใหเขารับการอบรมท่ีหองประชุม 1 สสจ.พะเยา  

1.๗ ในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีแบบจำเพาะเจาะจง ชอใหมีใหนอยท่ีสุด ควรใชวิธีเสนอราคา e-bidding ขอให หัวหนา
กลุมงานบริหาร สสจ.พะเยา รวบรวมคำวิจารณของทุกหนวยงาน โดย ประสานงานขอมูลกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  เพ่ือเพ่ิม
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ชองทางในการเผยแพร เพ่ือทุกหนวยงานสามารถใชประโยชนเปนขอมูลขอพึงระวังในการกำหนดสเปคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ของหนวยงาน 

1.๘ งบคาเสี่ยงภัยและคาตอบแทนเจาหนาท่ี กรณีโควิด ขอใหคณะกรรมการพิจารณาคาเสี่ยงภัยและคาตอบแทน กำหนด
หลักเกณฑแฃะแนวทางในการจาย ใหชัดเจน และตอมีคำสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับ โควิด มอบหมาย นายแพทยสมภพ เมืองช่ืน 

1.๙ การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน ในปงบประมาณป 2564 ใหพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการระดับอำเภอ กอนสง
จังหวัด 

๑.1๐ การกำหนดวิสัยทัศนพันธกิจของ รพสต. ขอใหมีความสอดคลองกับ สสอ. เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๑.1๑ ใหผูบริหารกำชับในประเด็น การดื่มสุราของบุคลากรในเวลาราชการ และการใสยูนิฟอรมน่ังดื่มสุรา  
1.1๒ ควรมีการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุย ของ ผูบริหารระดับอำเภอในภาพ CUP เพ่ือการประสานงานภายใน CUP  
๑.1๓ งบลงทุน งบคาเสื่อมใหบริหารในภาพ CUP กรณีการขอวัสดุ โดยงบคาเสื่อมตองมีทรัพยประธาน เพ่ือทดแทน

ของเดิมท่ีชำรุด หากไมมีทรัพยประธาน ใหขอเปนงบลงทุน โดย งบลงทุน และงบคาเสื่อม ของป 2565 -2566 ตองมรีายการท่ีไมซ้ำ 
กัน และเพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณใหคุมคา และเพียงพอตอสัดสวนการใหบริการ ของหนวยงาน 

๑.1๔ งบเงินกูโควิด กรณี ปรับปรุง หอง Cohort ward หรือหองทันตกรรม ขอใหหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณ 
เตรียมพรอมในการดำเนินการ หากไมสามารถดำเนินการได ใหขอสงคืนงบประมาณ 

๑.1๕ งบพัฒนาจังหวัดป 2566 มอบหมายกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ และPM แตละกลุมงาน ในการขอครุภัณฑให
สอบถามไปยังพ้ืนท่ีและโรงพยาบาลกอน โดยการสำรวจจำนวนครุภัณฑท่ีมีอยูแลวและจำนวนท่ีตองการเพ่ิม 
มติท่ีประชุม:  รับทราบ 
 
เร่ืองแจงจากผูบริหาร 
นายแพทยสมภพ เมืองชื่น นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
             ๑.  แจงเรื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพท่ี ๑ 
 ๑.๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน รถชีวนิรภัยพระราชทาน เครื่องมือแพทย รถเอกซเรยเคลื่อนท่ี ชุด 
PPE เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานการณโควิด 19   
 ๑.๒การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทยใน โรงพยาบาลชุมชน ผูตรวจเสนอใหมีการบูรณาการระหวางการแพทย
แผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย ใหจังหวัดติดตาม รพช.ในพ้ืนท่ี  
 ๑.๓ 30 บาท รักษาทุกท่ี ใหทุกจังหวัดดำเนินการโดยใหมีการวางระบบ และการตามจาย   
 ๑.๔ Blue print ใหทุกจังหวัดนำกลับมาทบทวนใหม  
 ๑.๕ TB เนนย้ำการดำเนินการคัดกรองในกลุมผูสูงอายุและกลุมท่ีมี BMI นอย ในกลุมผูปวยกลับเปนซ้ำใหทำการ
ตรวจ Gene X-pert ทุกราย เพ่ือดูวาผูปวยรายน้ันเช้ือมีการดื้อยาหรือไม  
 ๑.๖ งบคาเสื่อมป 2564 ใหเรงดำเนินการ งบเงินกูโควิดใหรีบดำเนินการใหเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
กรณีท่ีไมสามารถดำเนินการไดใหทำหนังสือแจงยกเลิกไปท่ี กบรส. และเขตสุขภาพท่ี ๑ 
 ๑.๗ งบลงทุนป 2563 รายการสิ่งกอสรางท่ียังเหลืออยูใหกำกับติดตามผูรับเหมา งบลงทุนป 2564 เรงรัด
ดำเนินการ 
 ๑.๘ เงินคาเสี่ยงภัยและคาตอบแทนพิเศษ  จะมีการประชุมคณะกรรมการเขต ภายในสัปดาหหนา ตามรายช่ือท่ี
สงไปนาจะไดทุกคน  
              ๒. แผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของหนวยบริการ จำแนกเปน 2 ระยะ คือ 
 ระยะท่ี 1 การฉีดวัคซีน Sinovac จำนวน 22 ลานโดส ดำเนินการใน 18 จังหวัด เปาหมายแรก ไดแก  
สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ตาก กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ภูเก็ต สุราษฎร
ธานี กระบ่ี เชียงใหม ระยอง จันทบุรี และตราด 
 ระยะท่ี 2 การฉีดวัคซีน AstraZeneca จำนวน 61 ลานโดส ดำเนินการในทุกจังหวัด (77 จังหวัด) กลุมเปาหมาย 
ตามนโยบายการใหวัคซีนโควิด 19 คือ ประชาชนทุกคนตามความสมัครใจ”ซึ่งเปนผูท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป และไมใหวัคซีนในหญิง
ตั้งครรภและหญิงใหนมบุตร โดยวัคซีน Sinovac ไมแนะนำใหในกลุมผูท่ีอายุ 60ป ข้ึนไป 
 การประเมนิศักยภาพการฉีดวัคซีนโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขไดประเมินศักยภาพการฉีดของหนวยบริการไว 
ดังน้ีเปาหมายการฉีดของหนวยบริการ : จำแนกเปน วัคซีน Sinovac ใหฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน (จำนวน 2 เข็ม โดยมี
ระยะหาง 2-4 สัปดาห ) และวัคซีน AstraZeneca ใหฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน  (จำนวน 2 เข็ม โดยมีระยะหาง 10-12 
สัปดาห)     
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           ประธาน : มอบหมายนายแพทยสมภพ เมืองช่ืน รวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ side effect ของวัคซีน ตามเอกสารวิชาการ 
ประเด็นการใหวัคซีนตามจำนวนเปาหมายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานกับจังหวัดใกลเคียง ลำพูน 
แพร นาน มอบหมายกลุมงานควบคุมโรคติดตอหาขอมูลและประชุมคณะกรรมการวัคซีนเพ่ือวางแนวทางการดำเนินงานวัคซีน โดย
ดำเนินการในวันทำการ      

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  กวป.คร้ังท่ี 4/๒๕๖4  เดือน มกราคม 2564 
มติท่ีประชุม :รับรองรายงานการประชุมกวป.ครั้งท่ี 4/๒๕๖4 เดือนมกราคม 2564 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 การติดตามการเบิกจายงบประมาณ 
 ผลการเบิกจายประจำปงบประมาณ2564 (ขอมูล ณ วันท่ี22 กุมภาพันธ 2564) ไตรมาสท่ี 2  

งบดำเนินงาน เปาหมายการเบิกจายรอยละ 54 ดำเนินงานไปแลว 62.39% งบลงทุน เปาหมายการเบิกจายรอยละ45 
ดำเนินงานไปแลว 38.80%  ภาพรวมสะสมเบิกจายไปแลว50.62% 
 งบลงทุน รายการสิ่งกอสราง มีท้ังหมด 3 รายการไดแก 
1 บานพักขาราชการระดับสูง รพ.ดอกคำใตงบประมาณ 2,659,400บาท อยูในข้ันตอนการดำเนินงานลงนามในสัญญา  
2 อาคารซักฟอก รพ.จุนงบประมาณจัดสรร 7,043,500บาท ไดลงนามในสัญญาและสรางหน้ีผูกพัน 5,984,000บาท ข้ันตอนการ
ดำเนินงานอยูระหวางการตามงวดงาน 
3 รั้วตาขายถัก โรงพยาบาลภูซาง งบประมาณ 1,897,200บาท อยูในข้ันตอนการดำเนินงานลงนามในสัญญา 
 งบลงทุน รายการครุภณัฑท้ังหมด 14 รายการ สวนใหญลงนามในสญัญาแลวรอการสงมอบและเบิกจายแลว 3 รายการ ใน
สวนของรถพยาบาลโครงสรางปลอดภัยของโรงพยาบาลจุนและโรงพยาบาลปง ไดขอคืนงบประมาณไปท่ี กบรส. และ เขตสุขภาพท่ี ๑ 
แลว เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นความถ่ีสูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ของโรงพยาบาล ภูกามยาวไดขอคืนงบประมาณ เน่ืองจากไม
สามารถจัดซื้อจดัจางได 
 รายการท่ีดำเนินการลงนามในสัญญาแลว ขอใหโรงพยาบาลใหสงสำเนาสัญญาใหจังหวัดเพ่ือดำเนินการตอ   
 ในสวนของงบเงินกูโควิด ท่ีทางจังหวัดไดสงหนังสือช้ีแจงแนวทางใหโรงพยาบาลท่ีไดรับมอบหมายเปนผูดำเนินการจัดซื้อจัด
จาง  ขอใหสงรายช่ือ คณะกรรมการกำหนดสเปค คณะกรรมการเปดซอง และคณะกรรมการตรวจรับ ใหจังหวัด เพ่ือดำเนินการจดัทำ
แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประธาน : การดำเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑและสิ่งกอสรางขอใหเรงดำเนินการ รายช่ือคณะกรรมการกำหนดสเปคขอให
สงภายในสัปดาหน้ี เพราะตองดำเนินการประกาศภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1  สรุปสาระสำคัญของ CFO  

ผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง ระดับจังหวัด ครั้งท่ี 5/2564 
๔.1.1 ขอมูลการเรียกเก็บ-คงคาง Refer ในจังหวัด ปงบฯ 2560 - 2564  
ใหโรงพยาบาลดอกคำใต พิจารณาชำระหน้ีคารักษาปงบประมาณ 2563 ใหแกโรงพยาบาลพะเยา ถึงเดือนมีนาคม 2563        

(อยางนอยจาย 6 เดือน) ภายในไตรมาส 2/2564  
 ใหรพ.พะเยา จัดเก็บหน้ีรพ.ภูกามยาว (อัตราเรียกเก็บ 350 บาท/ Visit ยกเวนเขตรอยตอ 13 หมูบาน อัตราเรียกเก็บ 
130 บาท/Visit) เขตรอยตอ อำเภอภูกามยาว  13 หมูบาน ประกอบดวย ต.ดงเจนหมู 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12,13 ต.แมอิง 
หมู 1,2,3,7 โดยเริ่ม 1 ตุลาคม 2564 

๔.1.2 การเตรียมแผนงบคาเสื่อม 2565 และการขอเปลี่ยนแปลงรายการคาเชา ป 2564 
ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงคาเสื่อมปงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลปง (คาเชา PAQ งบ 499,200  บาท เปลี่ยนเปน

ครุภัณฑ 3 รายการ 
 การบริหารงบคาเสื่อมปงบฯ 2565 กำหนดใหจัดสงขอมูลในระบบ www รายงานงบคาเสื่อมภายในเดือน ก.พ. 2564  
และโดยจังหวัดจะพิจารณาภายในเดือน มี.ค.2564 เง่ือนไขสำคัญคือ 
 กรณีรายการท่ีขออนุมัติระดับจังหวัด 20% พิจารณาเฉพาะครุภัณฑมูลคามากกวา 50,000 บาท, ปรับปรุงซอมแซม
สิ่งกอสราง ท่ีมีมูลคามากกวา 1 แสนบาท 
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 กรณีรายการท่ีขออนุมัติระดับเขต 10% พิจารณาเฉพาะครุภัณฑมูลคามากกวา 100,000 บาท, ปรับปรุงซอมแซม
สิ่งกอสราง ท่ีมีมูลคามากกวา 5 แสนบาท 

๔.1.3 การบริหารงบบุคคลผูมีปญหาสถานะและสิทธิ ปงบประมาณ 2563-2564 
ขออนุมัติจัดสรรเงินบริหารจัดการระดับจังหวัดปงบประมาณ 2563 จำนวน 267,762.06 บาท จัดสรรใหรพ.พะเยา    

เพ่ือจัดบริการแกผูรับบริการผูมีปญหาสถานะและสิทธิ  
 ขออนุมัติจัดสรรเงินบริหารจัดการระดับจังหวัดปงบประมาณ 2564 (PP+OP AE ไตรมาส 1-2 จำนวน 392,411.88 
บาท) จัดสรรใหรพ.ดอกคำใต จำนวน 300,000 บาท เพ่ือจัดบริการแกผูรับบริการผูมีปญหาสถานะและสิทธิ 

๔.1.4 ผลประกอบการตามแผนการเงินของรพสต.ในเขตจังหวัดพะเยา 
พบวารายไดและคาใชจายนอยกวาแผน (มากกวา +-5%) ประมาณ 55% ขอใหแตละอำเภอแจงเหตุผลประกอบกรณีผล

ประกอบการไมเปนไปตามแผน และกรณีตองปรับแผนใหดำเนินการพรอมแจงจังหวัดภายในเดือนมี.ค.2564 
๔.1.5 การจัดทำแผนรับ-จาย เงินบำรุง ตามสรุปผลการตรวจราชการ รอบท่ี 1/2564 
ใหโรงพยาบาลทุกแหงจัดทำแผนเงินบำรุง ตัวอยางตาม Template ของโรงพยาบาลเชียงคำ พรอมพิจารณาปรับ Plan fin 

รอบท่ี 2/2564  สงสสจ.ภายในเดือน มีนาคม 2564 
๔.1.6 การเบิกจายงบคาเสี่ยงภัยฯ (งบคาตอบแทน) 
ใหทุกโรงพยาบาลจัดเตรียมหลักฐานการเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบัติงานสถานการณ

ระบาดโควิด19(คาตอบแทนรายเวร) ประจำเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564 โดยสงให สสจ. ภายใน ก.พ.64 (ท้ังหนวยในสังกัด
สสจ.และรพ.ท่ัวไป) 

 สถานการณและตัวช้ีวัดดานการเงินการคลังจังหวัดพะเยา เดือนมกราคม 2564 รพ.พะเยา Risk scoring ระดับ 2 เงิน
บำรุงคงเหลือหลั งหั กห น้ี -78,050,230.75 บาท รพ .ดอกคำใต  Risk scoring ระดับ  1 เงินบำรุงคงเหลือหลั งหั กห น้ี  -
3,258,808.44 บาท โรงพยาบาลอ่ืน ๆ Risk scoring ระดับ 0 

คะแนนการสงงบทดลอง ไตรมาส 1/2564 พบวารพ.ปง ไดคะแนนไมเต็ม 100 เน่ืองจากจัดสงขอมูลบริการลาชาเดือน
มกราคม 2564 รพ.จุน บันทึกบัญชีไมเปนไปตามแนวทาง 1 รายการ ทำใหไดคะแนน 95% สวนโรงพยาบาลอ่ืนๆ ได 100% 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

4.2  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
       สรุปผลคะแนนการประเมนิ ITA ปงบประมาณ 2563   

หนวยงาน 12 เขตสุขภาพ จำนวน 1,850 แหง 
- ผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 90) จำนวน 1,746 หนวย คิดเปนรอยละ 94.38   
- ไมผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 90) จำนวน 104 หนวย คิดเปนรอยละ 5.62 
เขตสุขภาพท่ี 1 จำนวน 213 แหง  

- ผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 90) จาํนวน 192 หนวย คิดเปนรอยละ 90.14  

- ไมผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 90) จำนวน 21 หนวย คิดเปนรอยละ 9.86 
           สรุปผลคะแนนการประเมิน ITA จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ  

- ผานเกณฑการประเมินรอยละ 90 ไดแก สสจ.พะเยา ,สสอ.5แหง, รพท.2 แหง,รพช.7 แหง 

- ไมผานเกณฑการประเมินรอยละ 90 ไดแก  

1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน ผลการประเมินรอยละ 73.08 สาเหตุไมไดอัพเดทขอมูลไตรมาสท่ี 4 

2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ผลการประเมินรอยละ 84.62 สาเหตุไมไดอัพเดทขอมูลไตรมาสท่ี 4 

3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ผลการประเมินรอยละ 26.92 สาเหตุสงขอมูลประเมินไมครบ 26 ขอ           

4.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมใจ ผลการประเมินรอยละ 0 สาเหตุสงขอมูลประเมินทุกขอแตไมถูกตองตามขอกำหนด 

ITA ปงบประมาณ 2564 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากขอเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบไดจากเอกสาร / 

หลักฐานเชิงประจักษโดยนำกรอบการประเมินตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช.  มาประยุกตใชเปนขอคำถามแบบสำรวจหลักฐานเชิง

ประจักษ(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จำนวน 24 EBIT  โดยประเมินผานระบบ MITAS 

หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,854 หนวยงานเกณฑการใหคะแนน เอกสารถูกตอง ครบถวนตาม

ขอกำหนดและมีการวางลิงคในระบบ MITAS ได 100 คะแนน  หากไมถูกตองไดคะแนน 0  

การกำกับติดตามตัวช้ีวัดการประเมิน ITA 
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รายการ เกณฑการใหคะแนน(ผาน) 

ไตรมาสท่ี 1 ระดับ 5  ( 5 ขอ) 

ไตรมาสท่ี 2 รอยละ 82 ( 20 ขอ) 

ไตรมาสท่ี 3 รอยละ 87 ( 21 ขอ)  

ไตรมาสท่ี 4 รอยละ 92 ( 23 ขอ) 

 

ผลการดำเนินงาน ITA จังหวัดพะเยา ไตรมาสท่ี 1 ปงบประมาณ 2564  

 
หนวยงานท่ีไมมีคะแนน  

1. โรงพยาบาลภูกามยาว สาเหตสุงเอกสารประเมิน 1 ขอ เอกสารไมครบถวน 

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมอืงพะเยา สาเหตุไมไดเขา log in ในระบบ 

3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจนุ สาเหตไุมไดเขา log in ในระบบ 

4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแมใจ สาเหตุไมไดเขา log in ในระบบ 

แนวทางการพัฒนาระบบการดำเนินงาน ITA 

1. มีการจัดตั้งกลุมไลนของผูรับผดิชอบงาน ITA ของ สสอ.ทุกแหง  

2.  มีการแชรแนวทางการดำเนินงาน ขอมูล เอกสารในกลุม 

3.  เนนย้ำใหทุกหนวยรับตรวจมีการจัดตั้งคณะทำงานในหนวยงาน 

4.  มีการกำกับติดตามการดำเนินงานโดยผูบริหารทุกระดับ 

5.  มีการประสานตรงกับหนวยรบัตรวจดานขอมูล ปญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ระหวางหนวยรับตรวจ /สสจ.พะเยา/

สนง.เขตสุขภาพท่ี 1 /ศปท. 

ขอสั่งการของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 ตามหนังสือท่ี สธ 0226/ว 732 เรื่อง แจงขอสั่งการ

ของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564  มอบนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด วาง

แผนการพัฒนาในจังหวัดใหดีข้ึน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สั่งการใหทุกหนวยรบัตรวจในจังหวัดพะเยา ดำเนินการประเมิน 

ITA ใหผานตามเกณฑในรายไตรมาส 

 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด: การประเมินITA ของสาธารณสุขอำเภอ มอบ สสอ.จุน ในการติดตามการดำเนินงานในสวน

อำเภอท่ีไมผานเกณฑ และเสนอผลในท่ีประชุม กวป. ครั้งตอไป 

 มติท่ีประชุม: รับทราบ 

 

 

4.3  ความกาวหนาศูนยขอมูลสารสนเทศจังหวัด/อำเภอ  
การติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินงานศูนยขอมูลสารสนเทศระดับอำเภอ(API) 

-รายช่ือ กลุมเปาหมาย QOF ตัวช้ีวัดกลาง และเขต 
-รายช่ือ กลุมเปาหมาย Palliative Care (Advance Care Planning) ใหหนวยบริการ 
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-รายช่ือ กลุมเปาหมายวัคซีนโควิด 5 กลุมเปาหมาย 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 รวมประชุมคณะทำงาน Palliative Care การบันทึกขอมูลตามตัวช้ีวัด ผานระบบ Zoom Meeting 
วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 อบรมการใชงานโปรแกรม Data Correct ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุกแหง ผานระบบ Zoom Meeting 

โครงสรางแผนการบริหารจัดการการใหบริการวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาสารสนเทศรองรับการใหบริการ
วัคซีนฯ 

สสจ.ลงทะเบียนรับ Username/Password จากสวนกลาง เพ่ือไปสราง Account ใหกับโรงพยาบาลและ สสอ. ในจังหวัด 
เพ่ือเขาใชงาน Dashboard โรงพยาบาลทุกแหง Up Version Hosxp /Up Structure /ตั้งคาขอมูลวัคซีนโควิด-19/รหัสสงออกวัคซีน 
ทดสอบบันทึกวัคซีนใน Hosxp (ทุกรพ.) ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดใน Dashboard ตามรายละเอียดท่ีบันทึกใน Hosxp ทดสอบ
ระบบทดสอบ Line หมอพรอม วามีการบันทึกการฉีดแลว กลุมเปาหมายไดรับขอความแจงเตือนหรือไม สำรวจกลุมเปาหมายตาม
แนวทาง สป/กรมควบคุมโรคฯ 

กลุมเปาหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 สำรวจกลุมเปาหมายบุคลากรทางการแพทย จากหนวยบริการ (โรงพยาบาล/สสอ.) บริษัท 
Bangkok Medical Software (BMS) Demo ช้ีแจงการบันทึกขอมูลวัคซีนผานระบบ Zoom ทุกแหง Upload file (White List) 
บุคลากรทางการแพทย: โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด (12 กุมภาพันธ 2564) ดำเนินการสำรวจกลุมเปาหมาย อีก 1 กลุม คือ 
กลุมบุคลากรดานหนาท่ีเก่ียวของกับการควบคุมปองกันโรคโควิด19 (อสม.ตำรวจ ทหาร ดานบานฮวก ผูนาชุมชน อปท.) 

ผลงาน QOF 2564 ตัวช้ีวัดกลาง 6ตัวช้ีวัด Monitor 4ตัวช้ีวัด (ดำเนินการได 3ตัวช้ีวัด) ตัวช้ีวัดระดับเขต 4ตัวช้ีวัด 
Monitor 4 ตัวช้ีวัด (ดำเนินการได 2 ตัวช้ีวัด) 

ประธาน :ใหคืนขอมูลผูบริหารกำกับติดตามท้ังทางโรงพยาบาลและสสอ. กอนการประชุมกวป.  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
4.4 ผลการดำเนินงานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในรอบ5 เดือน 

การดำเนินงานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก บริการนวด อบ ประคบ(หัตถการ) การเบิกจายยาสมุนไพร 
การดูแลหญิงหลังคลอด  

ตัวช้ีวัด : รอยละ 20.5 ของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
 

    
 

จำนวนหญิงหลังคลอดท่ีไดรับบริบาลฟนฟูดวยศาสตรการแพทยแผนไทย จำนวนหญิงหลังคลอด 779 รายไดรับบริบาลฟนฟูดวย
การแพทยแผนไทย 1,001 ครั้ง คิดเปนรอยละ25.69 
 

ปริมาณการใชยาสมุนไพร เทียบกับจำนวนการสั่งจายยาท้ังหมด 
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ปริมาณการสั่งใชยาสมุนไพร 10 อันดับแรก 

- เขตสุขภาพท่ี1 ไดแก ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร ข้ีผึ้งไพล มะขามแขก ยาอมมะแวง ครีมไพล ยาแกไอมะขามปอม ประสะ
มะแวง เถาวัลยเปรียง แกไอมะขามปอม สูตร1 

- จังหวัดพะเยา ไดแก ขมิ้นชัน ยาประคบ ยาอมมะแวง ฟาทะลายโจร เถาวัลยเปรยีง สหัศธารา พยายอ ยาอบสมุนไพร แก
ไอมะขามปอม ข้ีผึ้งไพล สูตร1 
เขตสุขภาพท่ี 1 ไดกำหนด  

- สมุนไพร Frist line drug  ไดแก ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร 
- สมุนไพรทดแทน ไดแก เพชรสังฆาต มะขามแขก/ชุมเห็ดเทศ หมองไพล  ครีมไพล กรีเซอรีนพยายอ/เสลดพังพอน 

ประธาน : ยาสมุนไพรใหใชเงินกองกลางซื้อสนับสนุนทุกโรงพยาบาล โดยเพ่ิมการสั่งใชยาสมุนไพร ใหขยายกรอบบัญชียาเขาของ
โรงพยาบาลเพราะรพสต.ตองเบิกยาจากโรงพยาบาล  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
4.5  แผนจัดต้ัง PCU/NPCU 10 ป 
แผนการจดัตั ้งPCU/NPCU NPCU ภายใน 10 ป ตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 (ป 2563-2572) 

               
ข้ึนทะเบียน PCU/NPCU ป 2564รอบท่ี 1(เตรียมประกาศฯ มีนาคม 2564) 

- NPCUNPCU รพ.สต.งิมอ.ปง 
- NPCUNPCU รพ.สต.เชียงบาน อ.เชียงคำ 

ข้ึนทะเบียน PCU/NPCU NPCUป 2564 รอบท่ี 2-3 
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- NCPUNCPU รพ.สต.รมเย็น อ.เชียงคำ 
- NPCUNPCU รพ.สต.ดงสุวรรณอ.ดอกคำใต 
- NPCUNPCU รพ.สต.บานปนอ.ดอกคำใต 

ขอมูลแพทยเวชศาสตรครอบครัวท่ีปฏิบัติงานใน PCU/NPCU NPCUจังหวัดพะเยา 
***แพทยอบรมระยะสั้นใกลหมดอายุ สามารถเรียน BC/ อว./วว.ได 
***แพทยจบอบรม Basic course สามารถเรียน SC/ อว./วว.ตามลำดับตอไป 

PCU/NPCU 6 หนวย ท่ีไดรับคาบริการสาธารณสุขเพ่ิมเตมิ สำหรบัการบริการระดับปฐมภูมิท่ีมีแพทยประจำครอบครัว 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแก 

1.NPCU รพ.สต.ขุนควร 
2.PCU รพ.สต.บานตอม 
3.PCU สอน.แมปม 
4.PCU รพ.สต.ทาวังทอง 
5.NPCU รพ.สต.พระธาตุขิงแกง 
6.NPCU รพ.สต.บานเหลา 

งบประมาณงวดท่ี 1 จัดสรรมาแลวจาก สปสช. เขต 1 ขอใหรายงานขอมูล  3 ตัวช้ีวัด (ภายใน 1 มี.ค.64) 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
4.6  ความกาวหนาการดำเนินงานวัณโรค 
 ๑) รอยละความครอบคลมุการเขารับการรักษาดวยวัณโรคปอดรายใหม และกลับเปนซำ้ เปาหมาย ๘๕ % ผลงาน ๓๒.๗ % 
(แหลงขอมูล NTIP 24 กพ.๖๔) 
 ๒) การคนหาผูปวยรายใหม CXR กลุม Active ๘๖.๙% (แลวเสรจ็ ธันวาคม ๒๕๖๓) กลุม Passive ๕๘.๖% (แลวเสร็จ 
มีนาคม ๒๕๖๔) 

ประเด็นขอสั่งการ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานดานวัณโรค ป2564 เขตสุขภาพท่ี1 นายแพทย ธงชัย เลิศวิไลรตันพงศ 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564  

1 กลุมผูปวยกลับมาเปนซ้ำใหทำการตรวจ Gene X-pertทุกราย เพ่ือดูวาผูปวยรายน้ันมีเช้ือดื้อยาหรือไม 
2 ใหมีการสำรวจและเรงรดันำกลุมท่ีมีBMIต่ำ มารับการ X-ray 
3 สสจ. ใหมีการติดตามเรื่อง TB refer พรอมท้ังพูดคุยกับทางรานขายยาและคลินิกเอกชน 

การดำเนินงานผูปวยกลบัมาเปนซำ้ ท้ังจังหวัด 19 ราย (กลับมาเปนซำ้ 18 ขาดยา 1 ) ไดรับการตรวจ Gene X-pert ๙
ราย  จำแนกเปน เสยีชีวิต 2 ราย (ตรวจ 1, ไมไดตรวจ 1) เปลี่ยนการวินิจฉัย 1 ราย (ตรวจแลวผลเช้ือดื้อยา) อยูระหวางการรักษา 
15 ราย(ตรวจ 8)โอนอ อกภายในจงัหวัด1 ราย (ไมไดตรวจ) 

เรงรัดนำกลุมท่ีมี BMI ต่ำ มารับการ X-ray ตามโครงการ PPA เขต การคัดกรองวัณโรคในผูสงูอายุท่ีม ีBMI ต่ำ (หนังสือท่ี 
พย ๐๐๓๒.๐๐๓.๒/ว ๓๒๖ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ )  

ประธาน : มอบหมายนายแพทยสรุวัฒน กุลศรี กำกับตดิตามประเดน็ขอสั่งการของผูตรวจราชการเขต 1  มอบหมาย
ผูอำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและผูอำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ กำกับติดตามการ Consult โดยแพทยผูเช่ียวชาญ  
 มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 
4.7 รายงานเหตุการณสำคัญ/โรคและภัยสขุภาพ ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564 
สรุปสถานการณโรคสำคัญ จ.พะเยา  ประจำเดือน กุมภาพันธ 2564 
   สถานการณ“โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)”จำนวนผูปวยโควิด19 รายใหม ระลอกใหม ประเทศไทย
แนวโนมลดลง ตั้งแตตนเดือน ก.พ. 64 

สถานการณโรคท่ีเฝาระวังฯ สำคญั จังหวัดพะเยา  
โรคไขเลือดออก จำนวนผูปวย จ.พะเยา ป 64 จำนวน 1 ราย อันดับ 57 ของประเทศ  

    (พ้ืนท่ี ม. 10 ต.ปาแฝก อ.แมใจ เมื่อ 24 ม.ค. 64  ดำเนินการควบคุมโรค สงบใน 28 วัน) 
โรคไขหวัดใหญ จำนวนผูปวย จ.พะเยา ป 64 จำนวน 13 ราย อันดับ 54 ของประเทศ  (อ.ดอกคำใต 4 ราย , 

     อ.ปง  4  ราย , อ.เมือง 2  ราย ,อ.เชียงคำ อ.ภูซาง อ.ภูกามยาว อำเภอละ 1 ราย) 
โรคมือเทาปาก  จ.พะเยา อัตราปวยเปนอันดับ 1 ของประเทศ มีรายงานผูปวย 457 ราย อัตราปวย 96.46  

     ตอแสน  (อ.ดอกคำใต มีอัตราปวยมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  อ.เมอืง )     
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สรุปความทันเวลาการสงรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ทุกอำเภอทันเวลา ยกเวนอำเภอภูกามยาว 
 ประธาน :โรคไขเลือดออกอำเภอแมใจใหใชมาตรการ 3 3 1 โดยมกีารทบทวนและซอมแผนเตรียมรองรับ มอบ สสอ.ทุก
แหง เตรียมเครื่อง URV  พนรอบบาน โรงเรียน ใหทันตามมาตรการ 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
4.8 การพัฒนาศักยภาพเครือขายดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

1) การประชุมทีมอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยระดับอำเภอวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม 1 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

2) การอบรม ครู ก ปญหาหมอกควัน (เปาหมาย สสอ.,รพ.,อปท.แกนนำ อำเภอละ 70 คน) 

 
หลักสตูรอบรม 

1.นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพจากปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
2.ผลกระทบตอสุขภาพจากปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
3.การสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) เพ่ือการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก 

(PM2.5) และการสื่อสารความเสีย่งดานสุขภาพจากปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  
4.การจดัทำพ้ืนท่ีปลอดภัยจากฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในภาวะคุณภาพอากาศเกินคามาตรฐาน (Safety Zone)  
ประธาน : การดำเนินงานเนนการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี รวมกับการบังคับใชกฎหมาย 

 มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
 ไมม ี
วาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
6.1 รายงานสถานการณการเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจำเดือน มกราคม2564 (นำเสนอเปนเอกสาร) 

เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 

    นางสาวธัญญลักษณ ถ่ินรัตน บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                          นางปรียานุช เชิดชูเหลา ผูตรวจรายงานการประชุม 


