
 
 

             รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 3/ 2561  ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

วันศุกร์ที่  30 มีนาคม พ.ศ. 2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายวรเชษฐ     เต๋ชะรัก   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
4. นางกาญจนา  เลิศวุฒิ                       รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
5. นายสมาน                พรวิเศษศิริกุล              รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
6. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
8. นายสัจพจน์       เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9. นางสมสกุล  เกียรติอนันต์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นายชินพันธ ุ  เลือดนักรบ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
11.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
12.นางการเกต   รังรองธานินท์   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
13.นายวิเชียร          ปิงชัย   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
14.นายธวชัชัย             รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
15.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
16.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
17.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
18.นายศรีพรหม  กาสกุล   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
19.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
20.นายไกรศิลป์            ศิริวิบูรณ์                    รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
21.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นางณัฐดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
23.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
24.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
25.นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
26.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27. ส.ต.ต.วชิฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
28.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
29.นางสาวชรินดา สุธาวา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
30.นางพวงผกา  สุริวรรณ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
31.นางสุรางค์  หมื่นกัณณ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายจิระ  วิภาสวงค ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
2.นายสุรพงศ์        ออประยูร  หวัหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
3.นางจารุณี  พจน์สุจริต   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
4.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางบุษบา              อนุศักดิ์    รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางอัมภาพันธ์ วรรณพงค์ภัค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางจรรยา   ธัญน้อม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางกิตติกาญจน์ มูลฟอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายมนตรี              อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายธานี                ศรีวงศ์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางดาราวรรณ       สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10. นางสุวิมล              ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
11. นางพัชรี  วีรพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12.นางกรรณิการ์ วงศ์ฝั้น            นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
13.นายประกาศิต แก้วจันทร์    นิติกรปฏิบัติการ 
14.นายวันชัย  รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15.นายณรงค์ฤทธิ์        สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
17.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
18.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
19.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
20.นายกฤษฎา            ญาณพันธุ์                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ   
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
เรื่องท่ี 1 การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่และติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจ กระทรวง 

สาธารณสุข ของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่  26-27  มีนาคม  
2561  ณ โรงพยาบาลล าพูน /โรงพยาบาลลี้ / รพ.สต.แม่ตืน  และโรงพยาบาลป่าซาง  จังหวัดล าพูน  ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับและจัดเตรียมน าเสนอข้อมูลของสถานบริการ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง        ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน      
      เรื่องที่ 1  ผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดล าพูน ขอให้ทุกหน่วยบริการตั้งเป้าหมายค้นหาและ 

คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคให้ชัดเจน และขอให้มีการเอ็กซเรย์ผู้ป่วยที่คัดกรองด้วย  โดยทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจะ
ท าหนังสือสรุปแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

      เรื่องที่ 2  แจ้งผลการประชุมคณะท างาน CFO จังหวัดล าพูน  สรุปเรื่องการช าระ 
หนี้คงค้างของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ขอให้รพ.ชุมชน ที่ค้างจ่ายรพ.ล าพูน  เร่งด าเนินการช าระหนี้  ภายในวันที่ 
11 เมษายน 2561  กลุ่มงานประกันสุขภาพจะท าหนังสือแจ้งรายละเอียด และจัดท าเป็น File ส่งให้ทุกรพ.ชุมชน  
ซึ่งทางรพ.ล าพูน จะต้องด าเนินการเคลียร์หนี้สินให้ สปสช.  ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ตามมติของ 
สปสช. ให้ช าระหนี้ ภายใน  30 วัน  
 

ประธาน   ให้น าเรื่องเข้าประชุมในเวท ีของผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
      เรื่องที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของค่าด าเนินการของ 

จังหวัด ตามโครงการติดตามป้องกันการฆ่าตัวตาย ของจังหวัดล าพูน  ซึ่งทางจังหวัดได้ท าหนังสือแจ้งให้ทุกอ าเภอ
เร่งด าเนินการ  ตามแผนงานโครงการและให้จัดกิจกรรมตามที่ก าหนด  จึงขอให้ทุกอ าเภอเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้
เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน       
      เรื่องที่ 1  แจ้งการจัดสรรงบประมาณของการประกันสังคม  ซ่ึงทางส านักงาน 

ประกันสังคมได้มีการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยบริการ เป็นรายปีพุทธศักราช ไม่ใช่ปีงบประมาณ การเคลียร์เงิน
อยู่ระหว่างด าเนินการ  และจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็น
ประธาน  มี ผอก.รพ.ชุมชน และสสอ. ทุกแห่ง เป็นกรรมการ และผอก.รพ.ล าพูน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

ประธาน  ให้จัดประชุมคณะกรรมการประกันสังคมก่อน และน าสรุปข้อมูลมาแจ้งที่ประชุม กวป.  
                      ประจ าเดือน เมษายน 2561 
 

      เรื่องที่ 2 การปรับระดับหน่วยบริการ  รพ.ป่าซาง เป็นระดับ M2  ทางจังหวัดได้ 
น าเสนอข้อมูลที่ประชุมระดับเขตสุขภาพที่1 แล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ      ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน    
     โรงพยาบาลล้ี  สรุปผลการประชุมของผอก.รพ.ชุมชน 
      เรื่องที่ 1  การจัดตั้งชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาล ไดด้ าเนินการแล้ว โดยมติที ่

ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วย ผอก.รพ.ล าพูน   เป็นประธานชมรม /  ผอก.รพ.ป่าซาง  
เป็นรองประธาน  และผอก.รพ.เวียงหนองล่อง เป็นกรรมการและเลขานุการ   ซึ่งจะมีการจัดประชุมทุกเดือน 
 

      เรื่องที่ 2  การด าเนินงานวัณโรค จังหวัดล าพูน ขอให้ทุกหน่วยบริการมีการค้นหา 
ผู้ป่วยและมีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคให้มากขึ้น 

      เรื่องที่ 3  การจัดท าศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์  จังหวัดล าพูน   ( มีปัญหาการจัดชื้อ 
จัดจ้าง / ครุภัณฑ์  และบุคลากร ) 

      เรื่องที่ 4  การพัฒนาระบบบริการ  Service Plan จังหวัดล าพูน  ยังไม้ได้ก าหนด 
หน่วยบริการระดับ  F , M  ทีช่ัดเจน  

      เรื่องที่ 5  การหมุนเวียนแพทย์ใช้ทุนปี 2 จังหวัดล าพูน อยู่ระหว่างการหารือกันของ 
โรงพยาบาล ทุกแห่ง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ          
      สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
       เรื่องที่ 1 เนื่องจากในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  อ าเภอแม่ทา   

ได้รับมอบหมายให้เป็นอ าเภอ เจ้าภาพในการจัดสถานที่    รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ  ตามโครงการ 
TO BE NUMBER ONE จังหวัดล าพูน ท าให้ขณะนี้มียอดเงินขาดทุน  ซ่ึงทางอ าเภอแม่ทาได้จัดประชุมหน่วยงานที่ 
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เกี่ยวข้อง โดยจะจัดทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  อ าเภอแม่ทา  ในวันที่ 12  เมษายน 2561 
เพ่ือหารายได้สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  อ าเภอแม่ทา   จึงขอความ
อนุเคราะห์จากทุกหน่วยงานร่วมท าบุญในครั้งนี้ด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง        
   

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  
6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องที่ 1 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดล าพูน   

ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 102 ล้านบาท  สรุปข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561   มีการ
เบิกจ่ายงบเงินประมาณ  คิดเป็นร้อยละ 30.77  ก่อหนี้ผูกพัน 42 ล้านบาท  คงเหลือ  26 ล้านบาท   อ าเภอที่มี
การเบิกจ่ายสูงสุด คืออ าเภอเมืองล าพูน  และอ าเภอที่มีการเบิกจ่ายน้อย คืออ าเภอเวียงหนองล่อง  จึงขอความ
ร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทันเวลาที่ก าหนดด้วย 
 

       เรื่องท่ี 2  แนวทางก าหนดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ในการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์  7 วันอันตราย   โดยกระทรวงสาธารณสุขให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้ไม่เกิน  2 เท่า  จังหวัดจะท าหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ซึ่งของรพ.
ล าพูน  มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่  เกิน 2 เท่า  จะต้องท าหนังสือขออนุมัติก่อน  แต่ทางเขต
สุขภาพที่1 ให้ท าหนังสือขออนุมัติรวมกัน  จึงท าให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ของ รพ.ชุมชน และ
สสอ. เกิดความล่าช้า   
 

ประธาน   ให้แยกการขออนุมัติเบิกจ่าย ออกเป็น 2 ส่วน  และให้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
                              ของ รพ.ชุมชน และสสอ.  ไปก่อนโดยไม่ต้องรอการขออนุมัตขิองรพ.ล าพูน 
 

       เรื่องท่ี 3  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  
23  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 23  มีนาคม  2561  สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
 

1. สมาชิก                                         2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,039  ราย         
- สมาชิกเสียชีวิต                         8  ราย         - ยกมาจากเดือนก่อน       1,942,080.63      บาท              
- สมาชิกเข้า                              -   ราย         - รบัเพิ่ม                            27,609.75      บาท 
- ลาออก                                 1   ราย         - จ่ายไป                                455,315      บาท 
 สมาชิกคงเหลือยกไป     11,039  ราย         คงเหลือยกไป                1,514,375.38     บาท              
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องที่  1  การประเมินตนเอง ด้านการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงพยาบาลทั่วไป  ของกระทรวงสาธารณสุข  โดยให้ด าเนินการประเมินการให้บริการ ที่โรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไป ทั้งประเทศ                                                                                     

       เรื่องที่ 2  การใช้งานระบบ TOT  Cloud  Conference  เพ่ือให้ทุกหน่วยบริการเป็น 
ผู้ดูแลระบบ (Admin)  ซึ่งทางงาน IT  จังหวัด จะได้มีการทดลองการใช้งาน ที่อ าเภอเวียงหนองล่อง ในวันที่ 2 
เมษายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง 

 

       เรื่องที่ 3  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน 
ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ทั้งหมดจ านวน 8 ข้อ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 2 

       เรื่องที่ 4  มติของ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข  แจ้งผลการพิจารณาการขอขยาย
เตียงของโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   จังหวัดล าพูน  ไดร้ับการอนุมัติให้เป็นโรงพยาบาล F3  จ านวน 10 เตียง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                                            
       เรื่องท่ี 1  ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขา       

จังหวัดล าพูน  ประจ าปี 2561 เพ่ือเป็นศูนย์รวมทางความคิดในการสร้างสรรค์สังคมด้านสุขภาพอนามัย ด าเนิน
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และก าหนด
แนวทางการด าเนินงานของสมาคมให้มีการรับสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข  สาขาจังหวัดล าพูน โดยไม่มี
ค่าสมัคร  แต่ต้องจ่ายสมทบส าหรับกรรมการ คนละ 100 บาท /เดือน ส่วนสมาชิก คนละ 100 บาท /ปี จึงขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สนใจทราบและส่งใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ ตามแบบฟอร์มฯส่งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 

       เรื่องท่ี 2 การจัดงานวันด าหัวผู้สูงอายุและผู้บริหาร ของส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะจัดให้มีพิธีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ  ผู้อาวุโส และผู้บริหาร  ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยมีก าหนดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- ช่วงเช้า  มีกาดมั่วครัวฮอม  ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง  / การประกวดการแต่งกาย 

               ชุดพ้ืนเมืองสวยงาม ทั้งหญิงและชาย  และการแข่งขันกีฬามหาสนุก ร่วมกัน 

- ช่วงบ่าย   มีกิจกรรมด าหัวผู้สูงอายุ  ผู้อาวุโส และผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

รพ.ป่าซาง  จะมีการน าอาหารจากหน่วยงานระดับอ าเภอมาร่วมงาน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
       เรื่องท่ี 1  เร่งรัดการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดล าพูน   

พบผู้ป่วยครั้งสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2543  และกระทรวงสาธารณสุขให้ทุกจังหวัดด าเนินการ   โดยเน้นระบบการ
รายงาน  การติดตามรับวัคซีนให้ครบชุด  การล้างแผลใส่ยาและกลับมาหาหมอ  ทุกครั้ง  ซ่ึงทางจังหวัดได้ส ารวจ
ข้อมูลของทุกหน่วยบริการ และทางอปท. จะมีการออกให้บริการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมว ทุกพ้ืนที่ จังหวัดล าพูน
รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง 

       เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.  
2561  เป้าหมายไม่เกิน 118  ราย  ตามที่ทางศตม. 1.1.1.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการสุ่มส ารวจลูกน้ า
ยุงลาย จังหวัดล าพูน ในสถานที่หน่วยบริการของรัฐ ของไตรมาส ที่ 1 – 2 ปีงบประมาณ 2561  สรุปผล พบค่า  
HI เป็นศูนย์  ทุกแห่ง  และการส ารวจค่าดัชนีความซุกลูกน้ ายุงลาย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบหน่วยงานที่
มีความซุกลูกน้ ายุงลาย สูงสุด คือ รพ.ป่าซาง คิดเป็นร้อยละ 12.86  รองลงมา คือ รพ.ลี้   ร้อยละ 7.15 ขอให้มี
การป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรค  ในระดับอ าเภอ  โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงานของอ าเภอลี้ พบผู้ป่วย
จ านวน 8 ราย  ที่ต าบลนากลาง หมู่ที่ 17  ได้มีการด าเนินการส ารวจลูกน้ ายุงลาย และมีการพ่นหมอกควัน แบบ 
ULV แทนการพ่นหมอกควันด้วยสารเคมี เพราะลักษณะบ้านปิดไม่มิดชิด  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4  

       เรื่องท่ี 3  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดล าพูน  
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561 มีการเตรียมข้อมูลเป้าหมายของแต่ละอ าเภอ  ในการค้นหาผู้ป่วย แยกราย
อ าเภอ เป็นรายเดือน   ผลงานคิดเป็นร้อยละ 20.64  พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 38 ราย  และ
เสียชีวิต 5 ราย  โดยให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานในระดับอ าเภอ ในที่ประชุมกวป. ทุกเดือน เพ่ือ
น ามาประเมินวิเคราะห์ระดับอ าเภอ  และอ าเภอบ้านธิ  เป็นอ าเภอแรก ที่ได้น าเสนอผลการด าเนินงานคัดกรอง และ
พบผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 จ านวน  28  ราย   ของปี พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียน 
M+ จ านวน 2 ราย / M- จ านวน 2 ราย  รักษาที่โรงพยาบาล จ านวน  1 ราย รวมเป็น  5  ราย และมีการด าเนินการ
ติดตามการรักษาผู้ป่วยร่วมกับเครือข่าย  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 

       เรื่องท่ี 4  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

1.โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒6  มีนาคม พ.ศ. 2๕61 )   
 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 404 ราย อัตราป่วย 99.64 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  271.02  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.บ้านโฮ่ง  และอ.ลี้  
อัตราป่วย 173.64  และ161.82  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 519.67  ต่อแสนประชากร 

 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยจ านวน 174 ราย อัตราป่วย 42.92 ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย 96.21  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 78.18   
ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 180.29 ต่อแสนประชากร 

 โรคปอดบวม  พบผู้ป่วย จ านวน 103 ราย  อัตราป่วย 25.40 ต่อแสนประชากร  
อัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.บ้านโฮ่ง อัตราป่วย  51.63  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง แล ะอ.บ้านธิ
อัตราป่วย 41.69 และ 39.43 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 185.60  ต่อแสนประช 
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2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒5  มกราคม พ.ศ. 2๕61)   
    โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยจ านวน 71 ราย อัตราป่วย 17.51 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย
สูงสุด ได้แก่ อ.เมือง  อัตราป่วย  35.22  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.แม่ทา อัตราป่วย 
20.85  และ 17.48 ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 127.27  ต่อแสนประชากร  

 โรคไข้หวัดใหญ ่พบผู้ป่วย จ านวน  70ราย  อัตราป่วย 17.27  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่ อ.แม่ทา  อัตราป่วย 27.47  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ และอ.ป่าซางและอ.เมือง 
อัตราป่วย 25.79  และ23.24  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 0-4  ปี  อัตราป่วย 121.96  ต่อแสนประชากร  

 โรคสุกใส  พบผู้ป่วย จ านวน 65  ราย อัตราป่วย 16.03  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่ อ.ป่าซาง  อัตราป่วย  25.79  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.บ้านโฮ่ง  และอ.เมือง อัตราป่วย 
18.77 และ 18.31  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 111.36  ต่อแสนประชากร 

ขอความร่วมมือ  เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง  เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก  ในผู้ป่วย  
Pneumonia/Severe  ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย  การเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค  
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนมีนาคม  2561 คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                    

                 เรื่องท่ี 1  สรุปผลการควบคุมก ากับแผนทางการเงิน 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ( เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ) ทุกโรงพยาบาลมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ( EBITDA 
เป็นบวก ) ในหมวดรายได้เมื่อเทียบกับแผนส่วนใหญ่เกินเกณฑ์และในหมวดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับแผนทุก
โรงพยาบาลสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ 
 

  ด้วยทางกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ แจ้งให้หน่วยบริการปรับแผนทางการเงิน 
รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งปรับแผนทางการเงิน (Planfin) รอบครึ่งปีหลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 ทั้งนี้จะท าหนังสือแจ้งรายละเอียดให้
โรงพยาบาลทุกแห่งทราบต่อไป 

       เรื่องท่ี 2 รายงานสภาวะวิกฤติหน่วยบริการ (ตุลาคม 2560 –กุมภาพันธ์  2561) 
หักงบลงทุน ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพูน ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561  ไม่มี
หน่วยบริการประสบวิกฤติระดับ 7  โดย Risk Score สูงสุดอยู่ใน ระดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน และ 
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โรงพยาบาลบ้านธิ  นอกนั้น อยู่ในระดับ 0 เนื่องจากหน่วยบริการได้รับเงินโอนจากงบ OP/PP งวดสุดท้ายในเดือน 
มกราคม 2561 ส่งผลให้ทุกหน่วยบริการมีรายรับมากขึ้นทุกแห่ง ในส่วนเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน มีหน่วย
บริการที่มีเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สินติดลบ อยู่จ านวน  2 แห่ง  คือ โรงพยาบาลล าพูนและโรงพยาบาลบ้านธิ    
ด้านการวิเคราะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน  ณ เดือน กุมภาพันธ์  2561 พบว่า ภาพรวม   
โรงพยาบาลทุกแห่ง ไมผ่่านเกณฑ์การประเมนิ  จ านวน 5 ใน 7 ข้อ  ( ระดับ B ขึ้นไป ) โดยส่วนใหญ่หน่วยบริการ     
ไม่ผ่านเกณฑ์ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ประกันสังคม (ในเครือข่าย) , ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้
การค้า และประสิทธิภาพการท าก าไร  ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวัง ควบคุมก ากับ การบริหาร
จัดการด้านการเงินการคลัง อย่างต่อเนื่องต่อไป    

                              เรื่องท่ี 3 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) งบระดับเขต (10 %) ส่วนใหญ่ท าสัญญาและตรวจรับเรียบร้อย คงเหลือ 
โรงพยาบาลลี้และโรงพยาบาลบ้านธิ   อยู่ระหว่างการจัดหา , งบระดับจังหวัด (20 %)  ท าสัญญาและตรวจรับแล้ว 
จ านวน 7 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดหา  1 แห่ง  คือโรงพยาบาลลี้  , งบระดับหน่วยบริการ (70 %) ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว  จ านวน 2  แห่ง  คือโรงพยาบาลแม่ทา และโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง   ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดหา 
จึงขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว                                                
 

 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                         
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
       เรื่องท่ี 1  ความก้าวหน้าการด าเนินงาน PMQA จังหวัดล าพูน ตามกลุ่มเป้าหมาย  

และกระบวนการด าเนินงาน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  10  ดังนี้ 
1. สสจ. สสอ. ทุกแห่ง  เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา  PMQA  ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 5 
2. สสจ.ล าพูน  ด าเนินงาน PMQA  ผ่านระดับ 5  โดยวัดกระบวนการด าเนินการพัฒนาองค์กร 

ในหมวดที่ด าเนินการ 
3. สสอ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5  โดยวัดกระบวนการด าเนินการพัฒนาองค์กรในหมวด 

ทีด่ าเนินการ 
         เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ  จังหวัดล าพูน  เพ่ือให้เกิด 

การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในระดับพ้ืนที่  เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยมุ่งเน้นให้พ้ืนที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้น าและเจ้าของ
ร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะ
ทางกาย  จิต  และสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11 
                เรื่องที่ 3 การอบรม Palliative Care เป้าหมาย คือแพทย์/เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ   
ซึ่งจังหวัดล าพูนได้มีการจัดสรรให้โรงพยาบาลล าพูน และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรม
เวียงละคร  จังหวัดล าปาง  โดยมีก าหนดการจัดอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  12  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
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6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
         เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการด าเนินงานโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี  โดยออกหน่วย 

ให้บริการตรวจสุขภาพร่วมกับหน่วยงานของพ้ืนที่  ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561  ในกลุ่มเป้าหมายเด็ก
นักเรียน อายุตั้งแต่  8 - 18  ปี  ที่ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง  จ านวน 649  คน สรุปผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ   
              

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         
        เรื่องท่ี 1 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย  โดยจังหวัดล าพูน มีผลวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ได้  127 
ไมโครกรัม เกินเกณฑ์มาตรฐาน  จึงขอให้ทุกพ้ืนที่ด าเนินการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพประชาชนใน 4 กลุ่มโรค ตาม
หนังสือที่แจ้งแล้ว  ซึ่งทางจังหวัดมีหน้ากากอนามัยสนับสนุนให้ทุกหน่วยบริการ  
 

         เรื่องท่ี 2  ติดตามผลการด าเนินงาน การยกระดับ รักษามาตรฐาน green &  
clean hospital  จังหวัดล าพูน  ขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งด าเนินการตามที่ก าหนดและขอความร่วมมือรพ.สต.ให้
เก็บขยะติดเชื้อมาส่งที่โรงพยาบาลอย่างถูกต้อง  เพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเก็บขยะติดเชื้อที่ไม่ถูกต้อง  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
        เรื่องท่ี 1 สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดล าพูน   

ปีงบประมาณ  2561 ( ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 )  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
เดือนมีนาคม 2561  เท่ากับ 15.76 ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่อ าเภอเมือง 
อัตราตาย  24.01  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ าเภอเวียงหนองล่อง  บ้านธิ   แม่ทา  บ้านโฮ่ง  ป่าซาง  ลี้  
และทุ่งหัวช้าง  อัตราตาย 22.73 , 17.01 , 12.75 , 12.36 , 10.79, 7.17  และ 4.96  ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ  โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิต ดังนี้  

- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  43.75   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  56.25 

 

การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในช่วงวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 ศูนย์อ านวยการ 
ความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดวันควบคุมเข้มข้นของเทศกาล
สงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2561 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงานให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ  ซึ่งจังหวัดล าพูนได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุฯดังกล่าว ให้ลดลง 100 %  เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้ 

- จ านวนอุบัติเหตุ   จ านวน  64  ครั้ง 
- จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) จ านวน  61  คน 
- จ านวนผู้เสียชีวิต  จ านวน    4  คน  
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ให้หน่วยงานด าเนินการตามกรอบแนวทางแผนบูรณาการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 2561  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
อ าเภอ  เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  โดยจังหวัดจะออกเยี่ยมจุดตรวจ  ทุกวัน เป็นทีมกระจายกันไปตามรพ.สต. 
ขอให้มกีารติดป้ายแจ้งเบอร์รับบริการ กรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินและก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎที่บังคับ อย่างรอบ
ครอบ ของความปลอดภัย เช่นติดกลิ่ง กรณีที่ เจ้าหน้าที่กระท าผิด จะถูกด าเนินการถึงผวจ.ล าพูน และมีผลต่อการ
พิจารณาเลื่อนต าแหน่ง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 13 
 

 

        เรื่องท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่เข้ารับการ 
ตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2561 จังหวัดล าพูน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ และมีประสิทธิภาพ ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย  กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดล าพูนจึงได้ ด าเนินการ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะทหารกองเกินของทุกอ าเภอ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 14                                                                                   

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 

 
6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                    

 
ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ              ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 
 

(ลงช่ือ) ……………………….....     
(นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                               

      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                            
ผู้จดบันทึกการประชุม                                   

          
 

      (ลงช่ือ) ……………………………                                   
        (นางบุษบา  อนุศักดิ์)              

                                   รก. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                                            
      ผู้ตรวจรายงานประชุม 
                                                                 

 


