
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 6/2562  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

วันพุธที ่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ 
4. นางดารา                เรือนเป็ง                รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
5. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
7. นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
8. นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
9. นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
10.นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
11.นายชินพันธ ์  เลือดนักรบ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
13.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
14.นายศรีพรหม  กาสกลู   สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
15.นายธวชัชัย      รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
17.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
18.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
19.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
20.นางบุษบา  อนุศักดิ์   รก.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
21.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
22.นายพัฒฑณา  อินทะชัย  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
23.นายสาธิต  เจริญพงษ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
24.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
25.นายเจริญ   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
26.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
27.นางละมัย  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
28.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
29.นายปิยะดนัย     สุธิพงศ์พันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
30.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
31.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
32.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 



 
 

 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
2. นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
3. นายสุรพงศ์  ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  นายแพทยช์ านาญติการพิเศษ รพ. ล าพูน 
2. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางสาวศรีสังวาลย ์ ศรีทรายค า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายสุรสิทธิ ์  ธนปารวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายกฤตญา  เขยะตา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นายประกาศิต แก้วจันทร์  นิติกรช านาญการ 
10.นายวิเชียร  ปิงชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
11.นางพรนิพา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
12.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15.นางกาญจนา  ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
17.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
18.นายกฤษฏา  ญาณพันธุ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                           
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องที่ 1 โครงการจิตอาสา 904 พระราชทานระดับพ้ืนฐาน ใช้เวลาอบรม 2 อาทิตย์ 
โดยมีกิจกรรมจิตอาสา จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
2. กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 
3. กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ 

 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ เกี่ยวกับการออก
ให้บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วย   
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง         
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
โรงพยาบาลชุมชน / ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน           

         เรื่องที่ 1 แจ้งเตือนการใช้ยา โอเมพราโซล (Omeprazole) สรรพคุณเป็นยาลดการ
หลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาอาการกรดไหลย้อนหรือโรคที่มีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป รักษาโรค
หลอดอาหารอักเสบจากกรดในกระเพาะและยังใช้ควบคู่กับยาปฏิชีวนะเพ่ือรักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากการ
ติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร ซึ่งพบว่ามีผลกระทบต่อระบบประสาทในกรณีผู้ป่วยทีใ่ช้ยา เกิน 2 อาทิตย์ 
จะส่งผลท าให้ความจ าเสื่อม  จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเฝ้าระวังการใช้ยาดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

  
5.2 เรื่องของรก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา     

              เรื่องที่ 1 การเรียกเก็บค่าบริการในช่วงนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) 
1) การเรียกเก็บค่าบริการในช่วงนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) โรงพยาบาลที่มีการเรียก

เก็บค่าบริการนอกเวลาราชการ กรณี รพศ./รพท. ที่จัดบริการ SMC สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ โดยต้องไม่
ปะปนกับบริการห้องฉุกเฉิน และมีการติดประกาศ และมีการด าเนินงานตามแนวทางของการเปิด SMC อย่าง
ชัดเจน 

2) กรณี รพช. สามารถเปิดบริการ SMC ท าได้ในกรณีมีแพทย์เฉพาะทาง โดยต้องด าเนินงาน
ตามแนวทางของการเปิด SMC อย่างชัดเจน (มีการแยกห้องตรวจ แยกแพทย์ตรวจเฉพาะทาง และติดประกาศให้
ชัดเจน) รพ.ทุกแห่งสามารถด าเนินการได ้แต่ต้องตอบให้ได้ว่า การเรียกเก็บค่าบริการ ใช้ระเบียบอะไร และการจ่าย
ค่าตอบแทน จ่ายอยา่งไร และใช้ระเบียบอะไรในการจ่ายค่าตอบแทน 
 

นิติกร   หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการนอกเวลาราชการจากผู้ป่วย 
 
ประธาน   ให้หน่วยบริการปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้องของกระทรวงสาธารณสุข 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
 



 
 

 

 

    เรื่องท่ี 2 การติดตามรายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2562 ในเขต 1  
1) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดที่ด าเนินการล่าช้า ได้แก่ สสจ.แพร่ (อาคาร ER รพ.สูงเม่น และ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สสจ.แพร่) 
2) ส าหรับงบกลาง ด าเนินการล่าช้า ได้แก่ สสจ.พะเยา (ครุภัณฑ์ 2 รายการ), สสจ.ล าพูน 

(ครุภัณฑ์ 1 รายการ) สสจ.ล าปาง (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) 
ทั้งนี้ รายการครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาของเขตสุขภาพที่1 

     เรื่องท่ี 3  สถานการณ์โรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 สรุปผลในภาพรวม ได้ดังนี้  
- ความครอบคลุมของการคัดกรอง ร้อยละ 70.81 
- ความครอบคลุมของการคัดกรอง ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรค  ร้อยละ 72 
- กลุ่มเสี่ยง ที่ใช้งบ PPA ได้แก่ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และนักโทษในเรือนจ า บางพ้ืนที่

ยังด าเนินการคัดกรองได้น้อย 
- ความครอบคลุมการรักษารายใหม่ ร้อยละ 40.72 (เป้าหมาย ร้อยละ 82)  
- อัตราการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 37.35 
- อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 11.83 
- การโอนออก ร้อยละ 3.7 ขอให้จังหวัด ติดตามผู้ป่วยที่โอนออก 
- การขาดยา ร้อยละ 1.13 
- อยู่ระหว่างการรักษา 363 ราย (ให้วางแผนให้ผู้ป่วยสิ้นสุดการรักษาโดยเร็ว) 

เขตสุขภาพที่ 1  ให้ลดจ านวนกลุ่มเสี่ยง จาก 7 กลุ่ม เหลือ 5 กลุ่ม โดยคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายที่มี
โอกาสพบผู้ป่วยมากที่สุด และด าเนินการเชิงรุก มอบทีมด าเนินการวิเคราะห์ และน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  
ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือของคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพที่ 1 

      เรื่องที่ 4  การขยายบริการของโรงพยาบาลล าพูนในการรับส่งต่อผู้ป่วยจากรอยต่อ 
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าใช้เวลาการส่งต่อที่ล่าช้า รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3.4 

รพ.ล าพูนรับ On tube ร้อยละ 11.77  และ  Non tube ร้อยละ 1.98 และระยะเวลาที่ใช้ใน
การประสานงานมากกว่า 30 นาท ีอาจจะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงในระบบ เรื่องการฟ้องร้อง 
 

รพ.ล าพูน  ชี้แจง มีแพทย์เฉพาะทางไม่เพียงพอ อยู่ระหว่างรอการปรับระบบและหารือเครือข่าย 

           เรื่องที่ 5  การตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (RRSL) 
RRHL คือ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังตอบโต้ความเสี่ยง เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้าน 

สุขภาพ การตอบโต้ข้อมูลเท็จด้านสุขภาพ ภายใต้ concept “สา’สุขชัวร์”  โดยเขตสุขภาพที ่1 จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง
ตอบโต้ความเสี่ยง (ศอ.1) รับผิดชอบโดย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทร 053 272256 ต่อ 218 
 

           เรื่องที่ 6  ความก้าวหน้าแนวทางการถ่ายโอน รพ.สต. ในภาพรวม 
    เขตสุขภาพที่ 1 การถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง ในส่วนของ 
จังหวัดล าพูน ไม่มี รพ.สต. ขอถ่ายโอน 
 

ประธาน  กรณ ีรพ.สต.ถ่ายโอนไปแล้ว จะต้องเอาตัวชี้วัดของหน่วยบริการไปด้วย    
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



 
 

 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน           ไม่มีเรื่องแจ้ง                 
 
5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ            ไม่มีเรื่องแจ้ง                
 
5.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน           ไม่มีเรื่องแจ้ง                
 
5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ           
      สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
      แจ้งสรุปการประชุมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่1 

              เรื่องที่ 1 ทางชมรมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่1 ได้มีการ
ประเมินคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่นและสสอ.ดีเด่น เขตสุขภาพที่1 ประจ าปี 2562 ในระหว่างวันที่ 9- 13 มิถุนายน 
2562 มีการออกตรวจเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่  จังหวัดล าพูนไดค้ัดเลือกรพ.สต.ห้วยยาบ  ให้เป็น 
และสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ เป็นตัวแทนรพ.สตและสสอ.ดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดล าพูนไม่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
เข้ารอบการประเมินตามบัญชีกลาง  สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกรพ.สต.ดีเด่นและสสอ.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่1 
ได้แก่ รพสต.บ้านท่อ ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และสาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องท่ี 1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 75,125,089 บาท  มีการ
เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 62013750.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.55 เกินเป้าหมาย  คงเหลือเงินงบประมาณ 
จ านวน 13,111,338.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.45   

งบด าเนินงานที่จัดสรรให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด 56,001,994 บาท  มีการเบิกจ่ายจ านวน 43,486,312.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.65 
คงเหลือรอการเบิกจ่าย 12,515681.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.35  มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่เบิกจ่าย
ได้มากที่สุด คือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่งเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดด้วย เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส3 ต้องมากกว่าร้อยละ 80 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ 11 งวดที่ 2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด 14,467,390.00 บาท  มีการเบิกจ่ายจ านวน 13,733,540.00 บาท  คงเหลือรอการเบิกจ่าย 
733,850.00 บาท  มีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่เบิกจ่ายครบตามเป้าหมาย คือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ทุ่งหัวช้าง /ป่าซาง  และบ้านธิ  จึงขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าเป้าหมายเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดด้วย       



 
 

 

งบลงทุน รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 16,511,900 บาท    
มีการเบิกจ่าย จ านวน 16,252,956.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.43  คงเหลือรอการเบิกจ่าย  258,943.37 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 1.57 เกินเป้าหมาย เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส3 ต้องมากกว่าร้อยละ 65 คงเหลือเฉพาะงบเบิก
แทนกันกรมชลประทาน 

งบเงิน อุดหนุน  รวมเงินงบประมาณ ที่ ได้ รับการจัดสรร จ านวน 
2,611,195 บาท  มีการเบิกจ่าย จ านวน 2,274,481.25 บาท  คิดเป็นร้อยละ 87.10  คงเหลือรอการเบิกจ่าย 
จ านวน 336,713.75.บาท คิดเป็นร้อย 12.90 ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการพยาธิใบไม้ตับ 

 

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
หน่วยงานย่อย-เฉพาะที่เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS แล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 รวมเงินงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร จ านวน 2,400,000.00 บาท  มีการเบิกจ่าย จ านวน 1,774,344.54 บาท  คิดเป็นร้อยละ 73.93  
คงเหลือรอการเบิกจ่าย จ านวน 625,655.46.บาท คิดเป็นร้อย 26.07 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่มีการ
เบิกจ่ายน้อยสุด คือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง  ขอให้เร่งรัดด าเนินการเบิกจ่าย โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
เบิกจ่ายทีท่างกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปไดแ้จ้งไปแล้ว  
    

      เรื่องท่ี 2 แจ้งเอกสารความคืบหน้าการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 (วันที่ 22 พ.ค. 62 – 20 มิ.ย. 62)  
ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 ดังนี้                                          
1. สมาชิก          2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               

ยอดยกมาจากเดือนก่อน     11,359  ราย         ยอดยกมาจากเดือนก่อน 2,209,226.68   บาท              
      สมาชิกเสียชีวิต               12    ราย          รับเพิ่ม        607,273.75    บาท 
      สมาชิกเข้า                            -      ราย          จ่ายไป                     7074,229.00    บาท                     
      ลาออก                                -      ราย          คงเหลือยกไป             2,109,271.43   บาท 
      สมาชิกคงเหลือยกไป          11,347  ราย         
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
                เรื่องที่ 1 แจ้งเปลี่ยนแปลง ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

จังหวัดล าพูน รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ทีมคณะผู้นิเทศงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ สสจ.ล าพูน และรพ.ล าพูน 
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.00 น.  ผู้ตรวจราชการและคณะผู้นิ เทศงาน รับฟังการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานของจังหวัดล าพูน และของโรงพยาบาลล าพูน ณ ห้องประชุม
ดอกป๊าน ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

เวลา 13.00 น. ผู้ ต รวจราชการและคณ ะผู้ นิ เทศงาน  ลงพ้ืนที่ ออกตรวจเยี่ ยม
โรงพยาบาลบ้านธิ และรพ.สต.ห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 
 



 
 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562        เชิญผู้บริหารทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและ 
เวลา 09.00 น.   นิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดล าพูน รอบท่ี2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี  การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลล าพูน 
 

ประธาน ขอให้ทุกกลุ่มงาน ส่งข้อมูลให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ และให้รพ.สต.ห้วยยาบ
จัดเตรียมข้อมูลน าเสนอและสถานที่ประชุมส าหรับรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
และทีมคณะนิเทศงาน 

 

      เรื่องท่ี 2  การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 จังหวัดจะส่งแบบประเมินตนเองให้
โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือรับการตรวจเยี่ยมและคัดเลือกรพ.สต. ต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ        
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
       เรื่องที่ 1  โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ข้อมูล ณ วันที่  

21 มิถุนายน 2562 จังหวัดล าพูนได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 70.10 จากการที่ให้ อสม. 1 คน ชักชวนเพื่อนให้
เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ 3 คน ทางเขตสุขภาพที่1 แนะน าให้มีการบ าบัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล และให้อสม.ที่
ดูแลผู้ป่วยบันทึกข้อมูลด้วย 

       เรื่องที่ 2  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โครงการ  
To Be Number One  จังหวัดล าพูน  ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 จะมีการประกวดอ าเภอ To Be Number One   
โดยจะเริ่มต้นจากอ าเภอที่มีความพร้อม ตามเกณฑ์การประเมินก่อน 
                          เรื่องที่ 3 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10   โดยให้จัดกิจกรรมในช่วง
ก่อนวันที่  28 กรกฎาคม 2562  จ านวน 3 โดรงการ ดังนี้ 

1. โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
2. โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน 
3. โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี 

สิ่งที่ต้องด าเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพ 
1. ปั่นจักรยานออกก าลังกาย 
2. 10 ล้านครอบครัวอบอุ่น คีตะมวยไทย 10 ท่า 
3. เดิน- วิ่งทางเลือก 
4. โครงการปั่นรวมใจภักดิ์  รักในหลวง 

ซ่ึงจังหวัดล าพูน  มีก าหนดการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิต  ในวันที่  26  
กรกฎาคม 2562 ณ ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง  จึงขอให้ คป.สอ.ป่าซาง เตรียมพร้อมรับคณะเจ้าหน้าที่และเข้าร่วม
กิจกรรม ตามวัน เวลาที่ก าหนด  โดยจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดล าพูน ขอให้พื้นที่ เพ่ิมเรื่องการฝึกปฏิบัติการท า CPR ร่วมด้วย    



 
 

 

     เรื่องที่ 4 การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี         
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าพุทธพจน์ ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
 

ประธาน ขอให้โรงพยาบาลล าพูนจัดทีมแพทย์และพยาบาล ประจ าจุดตรวจ ในวัด และให้
สาธารณสุขอ าเภอเมือง จัดเตรียมสถานที่และช่วยตรวจสอบผู้เข้าร่วมรับเสด็จ ในวัดป่า
พุทธพจน ์ตามก าหนดการวันเวลาที่แจ้งด้วย 

 
มติที่ประชุม  รบัทราบ    
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1 เอกสารสถานการณ์โรคติดต่อทางระบาดวิทยา  จังหวัดล าพูน ในเดือน

มิถุนายน 2562 (วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2562) ดังนี้ 
โรคอันดับ1. อุจจาระร่วง     จ านวน  245  ราย  อัตราป่วย 60.43 ต่อแสนประชาการ 
โรคอันดับ2  อาหารเป็นพิษ     จ านวน    81  ราย  อัตราป่วย 19.98 ต่อแสนประชาการ 
โรคอันดับ3  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ   จ านวน    74  ราย  อัตราป่วย 18.25 ต่อแสนประชาการ 
 
 

          เรื่องท่ี 2 สถานการณ์โรคที่น าโดยยุงลาย ( ไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ) 
ระดับประเทศพบผู้ป่วยจ านวน 3,994 ราย พบมากในภาคใต้  ในระดับเขตสุขภาพที่1 พบผู้ป่วยมากที่จังหวัด   
ล าปาง แพร่ ล าพูน  เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ตามล าดับ ส่วนของจังหวัดล าพูน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –27 
มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จ านวน 3 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย จ านวน 66 ราย  ผู้ป่วยสงสัย 
จ านวน 91 ราย  รวมทั้งหมดจ านวน 160 ราย กระจายในพ้ืนที่อ าเภอเมือง /ป่าซาง และแม่ทา พบทุดกลุ่มอายุ  
ซึ่งจังหวัดล าพูนได้ด าเนินการประชุม EOC จ านวน 3 ครั้ง คือวันที่ 22 ,24 ,28 มิถุนายน 2562 และในวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 ดังนี้ 
 1. น าสถานการณ์และมาตรการ การควบคุมโรคระบาดแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฎิบัต ิ
 2. สสจ.ล าพูน ลงพ้ืนที่ไปยังหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคปวดข้อยุงลาย เพ่ือติดตามเฝ้าระวังควบคุมโรค 

3. สนง.ในพื้นที่เร่งด าเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงแก่ประชาชนผ่านสื่อวิทยุ  
 

ระบบการรายงานให้จังหวัด 
1. ส่งรายงานด้วยตารางอย่างง่าย ด้วย  excel เดียวกันทั้งระบบ ส่งทุกวัน 
2. ข้อมูลรายงาน 506 ให้บันทึกในโปรแกรม R 506 ส่งตามระบบ 
ระบบการตรวจยืนยันด้วยการตรวจห้องปฏิบัติการ ในพ้ืนที่มีการเกิดโรค ให้มีการส่งตรวจตามเกณฑ์ทาง 

ห้องปฏิบัติการจ าเพาะและมีการด าเนินงานควบคุมโรคในพ้ืนที่ ซึ่งทางสสจ.ล าพูนจะจัดสรรงบสนับสนุนในการ
ควบคุมโรคให้ จ านวน 100,000 บาท แต่ต้องเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีการระบาดโรค ใช้ส าหรับค่า CI /HI  เน้นให้รพ.สต.
และ รพ. ใช้งบประมาณที่จัดสรรให้ในเรื่องการป้องกันลูกน้ ายุงลาย โดยชื้อน้ ายา  สเปรย์ฉีดยุง  มุ้ง  ไม้ตียุง  
ทรายอะเบท  และโลชั่นทากันยุง  
 
 



 
 

 

ระบบการควบคุมโรค 
1. เริ่มด าเนินการตั้งแต่พบผู้ป่วยสงสัย โดยการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย/พ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ 

 2. ส ารวจแหล่งและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ก าหนดเป้าดัชนีลูกน้ ายุงลายให้เป็นศูนย์ ภายใน 7 วัน 
3. การพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ด าเนินการ 6 วัน 

แนวทางการป้องกันโรค 3 ก  คือ 
1. เก็บบ้าน  ให้สะอาดปลอดโปร่ง 
2. เก็บขยะ  ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง 
3. เก็บน้ า ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

 

ประธาน   ใหเ้น้นการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เกิดการระบาด 
 
 

                                   เรื่องที่ 3 สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน  ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 
2562 ในระดับประเทศ พบผู้ป่วย จ านวน  35,482 ราย  อัตราป่วย 54.23  ต่อแสนประชากร เสียชีวิต จ านวน 
54 ราย อัตราตาย 0.08  ต่อแสนประชากร จังหวัดล าพูนมีการเฝ้าระวังหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่เสี่ยงการระบาดต่อเนื่อง
เกินกว่า 4 สัปดาห์  จัดเป็นอันดับที่ 77 ของประเทศ  และเป็นอันดับที่ 8 ของเขตสุขภาพที่1 อัตราป่วย 8.87  
ต่อแสนประชากร  จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ จังหวัดเชียงราย อัตราป่วย 39.22 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ
จังหวัดน่าน  อัตราป่วย 22.92 ต่อแสนประชากร 
 
 

       เรื่องท่ี 4   องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  ต.ป่าสัก อ.เมือง จังหวัดล าพูน แจ้ง 
ขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ส ารวจข้อมูลและส่งหนังสือ เรื่องขอรับการสนับสนุนทรายอะเบท จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เพ่ือใช้แจกจ่ายประชาชนในพ้ืนทีส่ าหรับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ        
       เรื่องท่ี 1  เรื่องค าสั่งมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ให้กับ นานแพทย ์

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน /ผู้อ านวยการ.รพ.ล าพูน  และผู้อ านวยการ รพ.ชุมชน  ตามค าสั่งจังหวัดล าพูน ที่ 967 / 
2562 ลงวันที่ 7  พฤษภาคม  2562 ได้ยกเลิกค าสั่งจังหวัดล าพูนที่ 2940/2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 
และค าสั่งจังหวัดล าพูนที่ 1762/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 พบมีประเด็นสอบถามการมอบอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน  ดังนี้ 

1. เรื่องเกี่ยวกับทีร่าชพัสดุ เช่น การขอใช้, การรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  การจ าหน่ายอาคาร 
/สิ่งปลูกสร้าง  การน าวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ เป็นต้น ส่งเรื่องให้นพ.สสจ.ล าพูน
ปฏิบัติราชการแทนผวจ.ล าพูน พิจารณาอนุมัติ 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน เช่น เขตป่าสงวน  สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่วัด  
และที่ธรณีสงฆ์ เป็นต้น  ส่งเรื่องให้นพ.สสจ.ล าพูนปฏิบัติราชการแทนผวจ.ล าพูน พิจารณาอนุมัติ 
 
 



 
 

 

3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต ครั้งหนึ่งไม่เกินเกิน 5 แสนบาท เฉพาะ 
เงินนอกงบประมาณ  ส่งเรื่องให้นพ.สสจ.ล าพูน ปฏิบัติราชการแทนผวจ.ล าพูน พิจารณาอนุมัติ 

4. การท าประกันภัยรถราชการ  เฉพาะภาคบังคับ และภาคสมัครใจ โดยใช้เงินงบประมาณ ส่ง 
เรื่องให้นพ.สสจ.ล าพูน ปฏิบัติราชการแทนผวจ.ล าพูน พิจารณาอนุมัติ  ส่วนกรณีใช้เงินบ ารุงให้ด าเนินการตาม
ระเบียบเงินบ ารุงฯ  และค าสั่งมอบอ านาจอนุมัตจิ่ายเงินบ ารุงฯ 

5. การอนุมัติให้เบิกค่าจ้างเหมาบริการ ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณ  
เช่นการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ,การจ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่ราชการ ,การจ้าง
เหมาดูแลรักษาต้นไม้ , สวนไม้ประดับ , สวนหย่อม , สนามหญ้า  ส่งเรื่องให้นพ.สสจ.ล าพูน ปฏิบัติราชการแทน
ผวจ.ล าพูน พิจารณาอนุมัติ  ส่วนกรณีใช้เงินบ ารุงให้ด าเนินการตามระเบียบเงินบ ารุงฯ  และค าสั่งมอบอ านาจอนุมัติ
จ่ายเงินบ ารุงฯ 

6. การแต่งตั้งคระกรรมการท าลายหนังสือราชการ  ,การอนุมัติการท าลายหนังสือของหน่วยงาน 
ในสังกัด ส่งเรื่องให้นพ.สสจ.ล าพูน ปฏิบัติราชการแทนผวจ.ล าพูน แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือและได้รับ
อนุมัติให้ท าลายก่อนจึงสามารถท าลายหนังสือราชการได้   

7. การให้ความยินยอมในการติดตั้งตู้ ATM ของธนาคาร ในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข  ส่งเรื่องให้นพ.สสจ.ล าพูนปฏิบัติราชการแทนผวจ.ล าพูน พิจารณาอนุมัติก่อนแล้ว  ให้ทาง
ธนาคารไปท าสัญญาเช่ากับธนารักษ์   
 
มติที่ประชุม             รับทราบ     
    

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
          เรื่องที่ 1  สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเรื่องกัญชา  จังหวัดล าพูน จากการ
ประชุมเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2562  ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพ่ือ
รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องกัญชา  ทั้งหมดจ านวน 400 กว่าราย  ส่วนการขออนุญาตจ าหน่ายยาในโรงพยาบาล  
ตามหนังสือที่ได้แจ้งให้ทุกโรงพยาบาลทราบแล้ว ขอให้ทุกโรงพยาบาลมีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ใช้
กัญชา ซ่ึงกลุ่มงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีการจัดอบรมแพทย์แผนไทย  
 

ประธาน  ขอให้โรงพยาบาลประสานกลุ่มงานคบส.ก่อน ในกรณีพบผู้ป่วยชัก และขอให้ซักถาม
ประวัติของผู้ป่วยก่อนท าการรักษา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ทราบ 

 

รพ.ทุ่งหัวช้าง  ขอให้ทุกโรงพยาบาลเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของอาการใช้กัญชา 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ     
   
 



 
 

 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ    
       เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตาม ด้านการเงินการคลัง 

ของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน
2562  พบว่า โรงพยาบาลล าพูนมีสภาพคล่องเงินคงเหลือน้อย จัดอยู่ในสภาววิกฤติ ระดับ1 ส่วนของโรงพยาบาล
ป่าซาง พบสภาวะวิกฤติ ระดับ 3  ซึ่งทางจังหวัดจะมีการจัดประชุมคณะท างาน CFO ประมาณวันที่ 24-25 
กรกฎาคม 2562 และจะท าหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5  และผอก.รพ.แม่ทา
ไดส้อบถามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้แต่ละแห่ง ของเขตสุขภาพท่ี1  
 

ท่าน ผชชว.  ชี้แจงว่า ได้แจ้งให้ทุกแห่งทราบทางไลน์แล้ว 
  

         เรื่องท่ี 2  การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ  
2563 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 พบว่ายังมีโรงพยาบาลแม่ทา/โรงพยาบาลลี้ /โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
และโรงพยาบาลบ้านธิ  ยังไม่ได้รายงานบันทึกข้อมูลประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จึงขอให้หน่วยบริการเร่ง
ด าเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยให้บันทึกในโปรแกรมการประเมินขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการ โดยแยกประเภทบริการตามเอกสารที่แจ้ง  
 

ท่าน ผชชว.  ขอให้แจ้งข่าวทางไลน์ ของ CFO ด้วย 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ  
 
        6.8 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข        
          เรื่องท่ี 1  แจ้งโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล            

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางมูลนิธิ พอ.สว. มีก าหนดการจัดกิจกรรมใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมให้ทันตสุขศึกษาและการย้อมสีฟัน ในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 3  ของโรงเรียนในจังหวัดล าพูน จ านวน 11 แห่ง รวมนักเรียน 825 คน รายละเอียดตามก าหนดการที่ได้แจ้ง
ให้ทุกอ าเภอทราบแล้ว 

 

ประธาน   ขอให้แต่ละอ าเภอเตรียมนักเรียนและสถานที่บริการในพ้ืนที่ด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 



 
 

 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด แจ้งการเปิดรับสมัครฌาปนกิจสหกรณ์
ประเภทสมทบ และการยื่นขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด ประจ าปี
การศึกษา 2562 ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ ฯ สามารถดูรายละเอียดผ่านบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ล าพูน จ ากัด โดยใช้รหัสผ่านข้อมูล 13 หลักของสมาชิก 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  

 
(ลงช่ือ) ……………………….....     

             (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                           
     เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                       

ผู้จดบันทึกการประชุม      
 
 

       (ลงช่ือ) ……………………………               
      (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                               
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                    

ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                                   
 
 

 
 
   
                                       


