
 

 

 

     รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 4/ 2561  ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

วันจันทร์ที ่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสุรพงศ์        ออประยูร  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
4. นายสมาน               พรวิเศษศริิกุล               รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
5. นายจิระ  วิภาสวงค ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
8. นายสัจพจน์       เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
9. นางสมสกุล  เกียรติอนันต์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นางสาวรุ่งนภา วิญญาณเงือก  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
11.นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
12.นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
13.นายก าจร  ตันติวรานุรักษ์  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.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
24..นางละมัย    สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
25.นางพวงผกา  สุริวรรณ์   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
26.นางบุญทิน  จติร์สบาย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27. นางสาวชรินดา สุธาวา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
28.นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
29.นางปรานอม  ทรมวงค์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
30. ส.ต.ต.วชิฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
31.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
32.นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นางกาญจนา  เลิศวุฒิ                       รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 
2.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอัมภาพันธ์ วรรณพงค์ภัค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
2. นางกิตติกาญจน์ มูลฟอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางจันทรานนท์ ตุ้ยเจริญ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางดาราวรรณ       สกุลวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
8. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางกรรณิการ์  วงศ์ฝั้น            นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
10.นายประกาศิต แก้วจันทร์    นิติกรปฏิบัติการ 
11.นายวิเชียร          ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12.นายวันชัย  รตันพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.นายณรงค์ฤทธิ์        สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
15.นายพงศกร  ตันติวรางกูร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
18.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19.นายกฤษฎา            ญาณพันธุ์                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 10.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ   
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
เรื่องท่ี 1 กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดวันในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 

- วันที่  18 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  จัดการประชุมงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข  
พร้อมกับการจัดงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุขไทย ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี   

- วันที่ 12 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดการประชุม R2R และมุทิตาจิตส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ   
ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ประจ าเดือนมีนาคม 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        ไม่มีเรื่องแจ้ง   

   
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
      เรื่องที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้าง  ตาม 

โครงการติดตามป้องกันการฆ่าตัวตาย ของจังหวัดล าพูน  มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อยไม่ได้ตาม
เป้าหมาย  ขอความร่วมมือให้ทุกอ าเภอ ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้อง และเร่งด าเนินการจัดส่งกลับมาให้กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการต่อไป 
 

      เรื่องที่ 2  โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) วันที่ 23 พฤษภาคม   
พ.ศ. 2561  ณ บ้านกอม่วง  ต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
และต้อนรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 

4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ        
      เรื่องที่ 1  เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทเมจิกสกนี และลินน์   พบมสี่วนผสม 

ของไซบูทรามิน มีฤทธิ์อันตรายต่อการท างานของหัวใจ  มีทั้งอาหารเสริมลดความอ้วน  เครื่องส าอาง และอาหาร
เสริมสมรรถภาพทางเพศ  มีคนเสียชีวิตจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่ามีการปลอมทะเบียน
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ของ อ.ย. และแหล่งผลิตไม่ถูกต้องตามฉลากยา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ห้ามขายโดยเด็ดขาด  ในกรณีที่มี
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และลงรูปโฆษณารับรองสินค้าผ่านสื่อออนไลน์  จะ 
มีความผิดทางวินัยร่วมด้วย  จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยสอดส่องแจ้งเตือนบุคลากรและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ซ่ึง
สามารถให้ความรู้ในการตรวจสอบเลขทะเบียน อ.ย. ได้ทางเว็บไซต์ของกรมอาหารและยา ในกรณีที่หน่วยบริการใด
ต้องการเปิดให้บริการและมีความต้องการโฆษณาและติดประกาศ จะต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อน และจังหวัดจะ
จัดประชุมชี้แจงในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงขอ
เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 
 

ประธาน  ให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระมัดระวัง และมีกฎหมายห้ามบุคลากรข้าราชการ  เป็นตัวแทนจ าหน่าย  
                  ผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน    
     โรงพยาบาลป่าซาง  
      เรื่องที่ 1  ขอแจ้งการใช้ระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบ Paper less ของ 

โรงพยาบาลป่าซาง  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วของผู้ป่วย  จะเริ่มใช้ตั้งแตว่ันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  
แทนการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบระบบการใช้บัตรตรวจ  O P D  Card  โดยใช้เลข 13 หลักของผู้ป่วย ซึ่งจะมีขั้นตอน
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นการตรวจรักษาผู้ป่วยจนสิ้นสุดกระบวนการของการรักษาผู้ป่วย  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยบริการทราบ 
 

ประธาน   ขอให้เก็บฐานข้อมูลเดิมของการรักษาผู้ป่วยไว้ด้วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ         ไม่มีเรื่องแจ้ง        
  

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง        
   

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

สรุปข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  ได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวม เพ่ิม จ านวน  1 ล้าน 3 แสนบาท    
มีการเบิกจ่ายงบเงินประมาณ  ก่อหนี้ผูกพัน 51 ล้านบาท  คิดเป็น 49 %  มีการเบิกจ่าย  35 ล้านบาท คิดเป็น 
34 % คงเหลือรอด าเนินการ  5 %  ในส่วนของงบประมาณ จ านวน 3 แสนบาท ที่ได้จัดสรรให้ทุกอ าเภอ ขอให้เร่ง
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ด าเนินการการเบิกจ่าย ซึ่งพบว่าอ าเภอที่มกีารเบิกจ่ายสูงสุด คืออ าเภอเมืองล าพูน  และอ าเภอที่มีการเบิกจ่ายน้อย 
คืออ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอเวียงหนองล่อง  จึงขอความร่วมมือให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทันเวลาที่
ก าหนดด้วย 
 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  
24  มีนาคม  ถึงวันที่ 20  เมษายน   2561  สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
1. สมาชิก                                         2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,030  ราย         
- สมาชิกเสียชีวิต                         6   ราย         - ยกมาจากเดือนก่อน       1,514,375.38     บาท              
- สมาชิกเข้า                          116   ราย         - รับเพิ่ม                   57,164.43      บาท 
- ลาออก                                 1   ราย          - จ่ายไป                               355,967      บาท 
 สมาชิกคงเหลือยกไป     11,140  ราย         คงเหลือยกไป                 1,730,052.13     บาท              
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
                            เรื่องท่ี 1  แจ้งก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดล าพูน   

รอบที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระดับเขตสุขภาพที่1  ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ส าหรับพ้ืนที่เป้าหมายที่ผู้ตรวจราชการและคณะตรวจราชการจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
คือ คปสอ.ทุ่งหัวช้าง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 

       เรื่องท่ี 2  การเชื่อมโยงและบูรณาการแผน ในระดับพ้ืนที่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีแนวทางให้ทุกอ าเภอทบทวนแผนและมีการจัดท าแผนระดับอ าเภอ ดังนี้ 
 1. ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564 ) เพื่อโยงข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
แผนชุมชน  แผนชุมชนระดับอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งแผนงาน/โครงการ จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
รวมทั้งบูรณาการผลการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของอ าเภอ (แผนความต้องการระดับอ าเภอ) โดยแผนดังกล่าวให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด 
  

       เรื่องท่ี 3  ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ( Cloud Conference )  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  สามารถสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านระบบได้ที่เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน (ระบบประชุมทางไกลผ่าน  Cloud  Conference ) และขอให้แจ้ง  User  name ของผู้ใช้งาน ให้งาน
ข้อมูล จังหวัดทราบต่อไป 

       เรื่องท่ี 4  สรุปผลการพิจารณาระบบคอมพิวเตอร์  ของคณะกรรมการบริหาร  
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561    
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มีทั้งหมด จ านวน   15  รายการ  ได้รับการอนุมัติ จ านวน  14  รายการ  ให้กลับไปทบทวน จ านวน 1 รายการ 
จะหนังสือราชการแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  และขอให้หน่วยงานที่ได้รับการพิจารณา เร่งรัดการจัดชื้อจัดจ้างและ
รายงานผลให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                          
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                                            
       เรื่องท่ี 1  โครงการหมอชวนวิ่ง     ตามที่แพทย์สภาได้จัดท าโครงการหมอขวนวิ่ง เพ่ือ 

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน  และให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพด้วยการออกก าลังการโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจะมีโครงการหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561  แบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย  และวิ่งส่งต่อจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป รวม 76 จังหวัด โดยเริ่มวิ่ง
จากภาคเหนือ  ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
การวิ่ง และสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3  
 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
1.โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒5  เมษายน พ.ศ. 2๕61 )   
 โรคอุจจาระร่วง  พบผู้ป่วย จ านวน 253 ราย อัตราป่วย 62.40 ต่อแสนประชากร   

อัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  166.78  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.แม่ทา และอ.บ้านโฮ่ง    
อัตราป่วย 127.37  และ96.21  ต่อแสนประชากร พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 222.72  ต่อแสนประชากร 

 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วยจ านวน 129 ราย อัตราป่วย 31.82 ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด ได้แก ่อ.ลี้  อัตราป่วย 71.26  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง  และอ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย 
70.40 และ 26.06   ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 68.94 ต่อแสนประชากร 

 โรคปอดบวม  พบผู้ป่วย จ านวน 66 ราย  อัตราป่วย 16.28 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.แม่ทา อัตราป่วย  29.97  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.บ้านโฮ่ง และอ.เมืองล าพูน อัตราป่วย  
25.81  และ 18.31  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี อัตราป่วย 74.49  ต่อแสนประชากร 

 

2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒5  มกราคม พ.ศ. 2๕61)   
     โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วยจ านวน 40 ราย อัตราป่วย 9.87 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย
สูงสุด ได้แก่ อ.เมือง  อัตราป่วย  21.83  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ป่าซาง  และ อ.บ้านโฮ่ง อัตราป่วย 
8.60  และ 7.04  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 68.94  ต่อแสนประชากร 
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 โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย จ านวน  26 ราย  อัตราป่วย 6.41  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่อ.เมือง  อัตราป่วย 12.68  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.ป่าซาง และอ.เวียงหนองล่อง 
อัตราป่วย 6.88  และ 5.45  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 25- 34  ปี  อัตราป่วย 20.23  ต่อแสนประชากร  

 โรคตาแดง พบผู้ป่วย จ านวน 25  ราย อัตราป่วย 6.17  ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด   
ได้แก่ อ.ป่าซาง  อัตราป่วย  13.75  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง และอ.แม่ทา อัตราป่วย 10.42 และ 
9.99  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี  อัตราป่วย 20.23  ต่อแสนประชากร 
 

โรคน่าสนใจจังหวัดล าพูน คือโรคเรื้อน  จังหวัดล าพูน พบผู้ป่วย จ านวน 1 ราย ที่อ าเภอเมือง  
เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  ขอให้ทุกพ้ืนที่เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคผิวหนัง  โดยการคัดกรอง 
ซึ่งทางกรมควบคุมโรคขอให้มีการวินิจฉัยโรคและมีการทบทวนโรคเรื้อน 

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

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนเมษายน 2561  คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 
 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการควบคุมโรคติดต่อส าคัญใน 
พ้ืนที่จังหวัดล าพูน ปี 2561 ในระดับอ าเภอ  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การควบคุมโรคติดต่อส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ปี 2561  ระหว่างวันที่ 22 -28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมหน่วยงายงานของเครือข่ายบริการสาธารณสุขระดับอ า เภอ  จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
รายละเอ ียดตามเอกสารหมายเลข 5  

 

       เรื่องท่ี 3  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดล าพูน  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561  พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ทั้งหมดจ านวน 39 ราย รักษาหาย 
จ านวน  3  ราย  , ก าลังรักษา  จ านวน  30 ราย  เปลี่ยนการวินิจฉัยโรค  จ านวน 1 ราย  คงเหลือ 38 ราย และ
เสียชีวิต จ านวน 5 ราย  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 
 

       เรื่องท่ี 4  ผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน ปี พ.ศ. 
2561 พบผู้ป่วย จ านวน  22 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 5.42  เป้าหมายไม่เกิน 118  ราย  ตามที่ทางศตม. 
1.1.1.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการสุ่มส ารวจค่าดัชนีความซุกลูกน้ ายุงลาย จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนมีนาคม 
2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสถานที่หน่วยบริการของรัฐ สรุปผล พบค่า HI ทุกหน่วยบริการ ยกเว้น รพ.
บ้านโฮ่ง พบค่า HI เป็นศูนย์   พบหน่วยงานที่มีความซุกลูกน้ ายุงลายสูงสุด คืออ าเภอทุ่งหัวช้าง  คิดเป็นร้อยละ 
6.01  รองลงมา คือ อ าเภอลี้  ร้อยละ 5.83 จึงขอให้มีการป้องกันเฝ้าระวังลูกน้ ายุงลายน้ าขังในแต่บ้านและ มีการ
ประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคในระดับอ าเภอ   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 7 
 

       เรื่องท่ี 5 สรุปผลการติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยท่านผู้ตรวจ
ราชการ ส านักนายกฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ  2561  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ผู้ตรวจราชการส านักนายกฯ
และคณะ ได้มาติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดล าพูน ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดล าพูน  ได้ชื่นชมการด าเนินงานของจังหวัดล าพูน ที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่
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เกีย่วข้องมีความพร้อมในเรื่องการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง ท าให้ผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน  รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 8    

       เรื่องท่ี 6  ขอขอบคุณทุกเครือข่ายบริการ ทุกอ าเภอ ที่ให้ความร่วมมือในการ 
ด าเนินงานจังหวัดปลอดโรค คนปลอดภัย จนท าให้จังหวัดล าพูนได้รับรางวัลจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย  ในวัน
มาลาเรียโลก  วันที่ 25 เมษายน พ. ศ. 2561  ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานี   โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนเป็น
ผู้รับมอบจากรองนายกรัฐมนตรี   
 

มติที่ประชุม             รับทราบ        
                                                                                    

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง                   
 
6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      

                   เรื่องที่ 1  ผลการวิเคราะห์สถานะการเงินของหน่วยบริการ  จากข้อมูลงบทดลอง
เดือนมีนาคม  พบว่า  หน่วยบริการทุกแห่งไม่ประสบภาวะวิกฤติ ระดับ 7  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 9 
แต่มีข้อสังเกต ที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ 

- รพ ล าพูน  มีสัดส่วนของเงินสด ต่อ หนี้สินหมุนเวียน ( Cash  Ratio ) ต่ ากว่าเกณฑ์  แสดงถึง สภาพ 
คล่องทางการเงินเริ่มฝืดเคือง  เงินสดเหลือน้อย  ต้องเพ่ิมรายได้ เช่น จากผลงานการบริการ  หรือ  การเรียกเก็บ
จากลูกหนี้ที่ค้างช าระ  

- รพ บ้านธิ  / รพ เวียงหนองล่อง   มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน  ต่อหนี้สินหมุนเวียนหมุนเวียน  
(Current  Ratio) ต่ ากว่าเกณฑ์  แสดงถึงสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการเริ่มมีปัญหาความสามารถ 
ในการช าระหนี้ลดลง  ควรเพิ่มรายได้เข้ามาและชะลอการการก่อหนี้ผูกพัน   หรือก่อหนี้ผูกพันเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
ประกอบกับก าไรสะสม( NI ) ณ เดือนมีนาคม ของท้ังสองโรงพยาบาล มีเพียงสามล้านกว่าบาท  อาจไม่เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายในอนาคต  หากไม่สามารถ ท าก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   ในส่วนเงินบ ารุงคงเหลือหลัง
หักหนี้สิน ณ เดือนมีนาคม รพ ล าพูนและรพ บ้านธิ ที่มีเงินบ ารุงคงเหลือติดลบ  โดยรายการหนี้สิน  ส่วนใหญ่จะ
เป็นหนี้ค่ายา  ค่าวัสดุการแพทย์   หนี้ตามจ่ายค่ารักษา ทั้งในส่วน รพ. นอกสังกัด  และ หนี้ระหว่างกันภายใน
จังหวัด  และในส่วนเงินรับฝากรอการจัดสรร  ส่วนใหญ่อยู่ที่ รพ ล าพูน  ได้แก่ เงินปรับเกลี่ยระดับเขต   เงินกองทุน
ประกันสังคม  ซึ่งเงินเหล่านี้ หากมีการจัดสรร  จะปรับจากสถานะหนี้สิน  เป็นรายได้  ก็จะท าให้สถานการเงินของ 
รพ. ล าพูน ดีขึ้น  ในด้านการวัดสถานะการเงินจากเกณฑ์ 7 Plus  พบว่า ในภาพรวมของจังหวัด  ไม่มีหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์ประเมินในจ านวน  5 ใน 7 ข้อ   

รายการที่ไม่ผ่านมากที่สุด  3 อันดับแรก คือ 
1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเรียกเก็บหนี้ประกันสังคมใช้เวลา  มากกว่า 60 วัน (นับจากวันตั้งหนี้จนถึงวันที่

ได้รับเงินโอน)   
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2. ประสิทธิภาพการท าก าไร เทียบจากค่ากลางระดับประเทศ  
3. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการช าระหนี้การค้า ใช้เวลา มากกว่า 90 วัน ( นับจากวันก่อหนี้ จนถึงสั่งจ่ายเช็ค ) 
 

สิ่งท่ีควรด าเนินการ คือ 
1. เพิ่มรายรับ  ลดรายจ่าย   ได้แก่  เพ่ิมรายได้จากผลงานการบริการ ในที่นี้ควรค านึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุน  

และลดรายจ่ายในส่วนของรายการที่ไม่จ าเป็น   หรือไม่เร่งด่วน ให้ลดลง 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บลูกหนี้  ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา  รวมทั้งมี

การช าระหนี้ระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด /  การจัดสรรเงินประกันสังคมภายใน 60 วัน 
เป็นต้น ก็จะท าให้หน่วยบริการมีสภาพคล่องทางการเงิน    

3. จ่ายช าระหนี้การค้าตามก าหนดระยะเวลาเรียกเก็บ (กรณี รพ.ที่ไม่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน) และ
ให้ชะลอการก่อหนี้ผูกพัน หรือก่อหนี้ผูกพันในรายการที่จ าเป็น/เร่งด่วนเท่านั้น 

 

           เรื่องท่ี 2  การปรับแผนทางการเงิน ( Planfin ) ครึ่งปีหลัง โรงพยาบาลทุกแห่ง 
ได้ปรับแผนทางการเงิน ตามแนวทางที่กระทรวงก าหนด  และส่งแผนครบทั้ง 7 แผน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561  
โดยโรงพยาบาลล าพูน  โรงพยาบาลลี้ และโรงพยาบาลป่าซาง  จัดท าแผนแบบเกินดุล    นอกนั้นเป็นแผนขาดดุล
เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นแผนที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง  ยกเว้น โรงพยาบาลลี้  
และมีโรงพยาบาลที่ใช้เงินบ ารุงลงทุน เกินเกณฑ์ 20 % ของ EBITDA  จ านวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าพูน 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  และโรงพยาบาลป่าซาง  ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้พิจารณาและเห็นชอบ 
อนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว    และอาจมีการปรับแผนอีกครั้ง  หลังจากที่ คณะท างาน 5 x 5  จะจัดสรรเงินเพ่ิมเติมที่
ได้จากงบกลาง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561  ซึ่งกลุ่มงานประกันจะประสานโรงพยาบาลปรับแผน และจัดส่งให้ทัน 
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม  2561 เพ่ือน าเสนอผู้ตรวจราชการลงนามต่อไป 

 

       เรื่องท่ี 3  ผลการด าเนินงาน งบค่าเสื่อม ปี 2561 ในภาพรวม มีการตรวจรับ 
เรียบร้อยแล้ว 67 % คงเหลืออยู่ระหว่างการท าสัญญา 33 %  ส่วนใหญ่อยู่ที่รพ.ล าพูน  คงเหลืออีก 8 รายการ  
วงเงิน 8 ล้านบาท/รพ.ลี้  4  รายการ  วงเงิน  3.2 ล้านบาท/รพ.เวียงหนองล่อง  2  รายการ  วงเงิน 772,000 บาท  
คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกรายการ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                         
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
       เรื่องท่ี 1  แผนและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการของ   

อสม. ผ่านระบบ e-Payment  ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ช่วง
ระหว่างเปลี่ยนผ่านก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอให้ทุกหน่วยบริการจ่ายเงินค่าป่วยการของอสม. ผ่านบัญชี
ธนาคารก่อน  จึงขอให้ผู้รับผิดชอบบันทึกรายชื่อ อสม. ที่มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร ผ่าน
บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  ส่วนข้อมูลการอบรม อสม.  ขอให้ผู้รับผิดชอบ ส่งแผนการอบรมให้จังหวัดเพ่ือติดตาม
การด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 10 
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               เรื่องที่ 2  การออกเยี่ยมเสริมพลัง จากทีมของ รพท./รพช/ และสสอ. เพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงานคุณภาพชีวิต  ระดับ อ าเภอ และรพ.สต. ติดดาว จังหวัดล าพูน  เป้าหมายให้ด าเนินการประเมิน
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2561  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก รพ.สต.ติดดาว 
ระดับเขต  จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง                                               
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง                  

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         
        เรื่องท่ี 1 การพัฒนาการด าเนินงาน การยกระดับ รักษามาตรฐาน green &  

clean hospital  จังหวัดล าพูน  ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเตรียมข้อมูลในการน าเสนอ  เพ่ือรับการประเมิน
รับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

        เรื่องท่ี 2  ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ 
สาธารณสุขจังหวัด ตาม พรบ.  พ.ศ. 2535  ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง  2 ปี  โดยจะมีการเปิดรับสมัครและสรร
หาผู้ทรงคุณวุฒิ   คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องมีความรู้ความสามารถการสาธารณสุข และมีประสบการณ์ตามนโยบาย 
ตามกฎหมายการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่น จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
        เรื่องท่ี 1 สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดล าพูน   

ปีงบประมาณ  2561 ( ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 )  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
เดือนเมษายน 2561  เท่ากับ 20.68 ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่อ าเภอเวียง
หนองล่อง  อัตราตาย  34.10  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ าเภอเมือง  บ้านธิ   บ้านโฮ่ง  แม่ทา  ป่าซาง  ลี้  
และทุ่งหัวช้าง  อัตราตาย 30.87 , 22.68 , 22.24 , 12.75 , 10.79 , 10.04  และ 9.92  ต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ  โดยเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิต ดังนี้  

- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  45.23   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  54.77 

 

และสรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดล าพูน ต้ังแตว่ันที่ 11 - 17  
เมษายน  พ.ศ. 2561  ภายใต้ชื่อ “ ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร ”  มีผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งสิ้น จ านวน  
258  ราย  เป็นเพศชาย จ านวน 170 ราย  เพศหญิง จ านวน 88 ราย และผู้บาดเจ็บ (Admit) จ านวน  58 ราย   

ส่งต่อ… 
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ส่งต่อ จ านวน 17 ราย และผู้เสียชีวิต จ านวน  1 ราย   อ าเภอเสี่ยงสูงที่เกิดอุบัติเหตุจราจรวิเคราะห์ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 3 ปี ย้อนหลัง  คืออ าเภอเมืองล าพูน  รองลงมาคืออ าเภอลี้  อ าเภอป่าซาง และอ าเภอแม่ทา 
และพาหนะที่ก่อให้เกิดเหตุมากกว่าร้อยละ 90  มาจากรถจักรยานยนต์  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 11 
 

ประธาน  ให้เจ้าหน้าที่ทุกพ้ืนที่เคารพกฎจราจร ตามมาตรการจราจร อย่างเคร่งครัด 

                           เรื่องที่ 2 ข้อสั่งการ การด าเนินงานด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด  
ของกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จากการประชุมคณะกรรมการแพทย์สภา ณ จังหวัด
เชียงใหม่   โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้” และให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท าข้อสั่งการการ
ด าเนินงานด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด   มีแนวทางการด าเนินงาน ให้กรมสุขภาพจิต 
ด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟกูลุ่มผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของสถานพยาบาลบริการที่มาตรฐานก าหนด                                                            
 

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                           
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                    
 

ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ       
   7.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  

                เรื่องท่ี 1  แจ้งสถานการณ์การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 
สรุปไม่มีการน าเงินฝากออมทรัพย์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน ไปร่วมลงทุนกับสถานบันการเงินอ่ืน  มี
แต่สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนน าเงินมาร่วมลงทุนด้วย และปัจจุบันมียอดเงินฝากของสมาชิกฯเพ่ิมขึ้น มีการออมสูงขึ้น 
และทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด  ได้มีการสร้างระบบการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกฯ  ซึ่ง
สามารถเข้าไปดูข้อมูลของตนเอง โดยใช้เลข 13 หลักในการสมัครและใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นรหัสผ่านในครั้งแรกและ
จะมี SMS ให้เปลี่ยนรหัสผ่านที่ผู้ใช้ก าหนดเอง  ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป         
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                               
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  
 

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

      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                            
ผู้จดบันทึกการประชุม                                   

 

      (ลงช่ือ) ……………………………                                   
        (นางดารา  เรือนเป็ง              

                                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                                            
      ผู้ตรวจรายงานประชุม 
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