
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่8/ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีที ่ 3  กันยายน  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายวิทยา  พลสีลา            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3.  นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
4.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
5.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ 
6.  นายธวชัชัย             ฉันทวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง   
7  นายเผ่าพงศ์       สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  
8.  นายสันติ            วงศ์ฝั้น   รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
9.  นางอรทัย  ดวงอินทร์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นายสันทัด       ทองพรรณ  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
๑1.นายเกรียงศักดิ ์       ลือกำลัง   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
๑2.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
๑3.นายเนตร          พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน  
๑4.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
๑5.นายสังวรณ์        ศรีวิชัย   สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
๑6.นายธวชัชัย     รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง  
๑7.นายโรม            ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
๑8.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑9.นายโยธิน          จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอำเภอลี้  
20.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา   
21.นางสาวจุทามาศ สมชาติ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
22.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
23.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
24.นายเจริญ  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
25.นางละมัย   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
26.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    
28.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
29.นายไกรศิลป์  ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
30.นางสาวฐิติกมล  จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
31.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
32.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
33.นายปิยะดนัย สุธีพงศ์พันธ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
34.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                          



 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางสุพิชญา  ปิติโชติ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นายสาธิต   เจริญพงษ์  เภสัชกรชำนาญการ   
4. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
7. นายสุรยุทธ  ประอินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นางกรรณิกา          มะโนวรณ์                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
9. นางกรรณิการ์          วงศฝ์ั้น                       นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
10.นางวรัญญา            สุวรรณ                       นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ  
11.นางสาวดาราวัลล์     พงษ์ตุ้ย                       นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12.นางพรนิพา            ท้วมผึ้ง                        เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
13.นายณรงค์ฤทธิ์         สายมณี                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นายยงยุทธ             ปิ่นสกุล                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
15.นางสมพิศ              อ่ินอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
16.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และมอบโล่และเงิน

รางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ  โรงเรียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ  และองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน ประจำปี 
2563 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบโล่และเงินรางวัล พร้อม
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับตัวแทนหมู่บ้าน ตัวแทน รร. และองค์กร อสม. รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1                                       

 

ประธาน ได้มอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน  ตัวแทนรร. และองค์กรอสม.  พร้อมกล่าว
แสดงความยินดี และขอให้นำไปปฏิบัติในหน่วยงานและพ้ืนที่ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งสาเหตุที่เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามแผน จาก
วันจันทร์ที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากทางกรมการจังหวัด
ลำพูน ได้มีการจัดประชุม ครั้งที่8 /2563 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563  และทางอำเภอหลายแห่งได้มีการจัด
ประชุมต่อเนื่องในระดับอำเภอ 



 
 

 

เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกรมการจังหวัดลำพูน  
 เรื่องที่ 1 การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 
จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  และทางจังหวัดลำพูนได้มีกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
โดยจะมีการออกพบปะและแนะนำตัว ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในที่ประชุมระดับอำเภอระหว่างเดือนกันยายน-
ตุลาคม 2563 ตามนโยบายต่อเนื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  และในเดือนพฤศจิกายน 2563 จะมีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการลำพูนเมืองยิ้มเคลื่อนที่  ซ่ึงทางอำเภอและส่วนราชการจะให้การสนับสนุนและเสริม
ปัญหา มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ตามบริบทของปัญหาในพื้นที่ เน้นให้มีการกระตุ้นผู้นำชุมชนการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อนำด้วยยุงลายโดยให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในพื้นที่   และให้จิตอาสาพระราชทาน
904 เป็นแกนนำ ตามที่จังหวัดได้กำหนด  
 

 เรื่องที่ 2  จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ของกลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด -19 จังหวัดลำพูน  ตามมติที่ประชุมได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและในส่วนของสาธารณสุข ให้มีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ที่มีการรวมกลุ่มชุม
นมหรือมีการประท้วงของประชาชน ทางการเมืองหรือเกี่ยวกับผลกระทบของเกษตรกร จึงขอให้หน่วยงานพื้นที่จัด
จนท.ออกให้บริการชุดหน่วยปฐมพยาบาล ในกรณีที่เกิดเหตุและมีการร้องขอมาจากตำรวจ  และให้คำแนะนำพร้อม
การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับจุดตรวจคัดกรองการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
 

เรื่องที่ 3 การเตรียมความพร้อมงบลงทุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2564   
ยังมีงบเหลือจ่าย จากการได้รับจัดสรรครุภัณฑ์เพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ มอบให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดให้
หน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรทราบ และเร่งดำเนินการให้ทันเวลาที่กำหนด 
 

   เรื่องที่ 4  การยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต 
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  ได้ข้อสรุปมีการยุติการใช้และให้ทบทวนนำกลับมาใช้ จึงขอความร่วมมือให้แสดงออกทาง
สัญลักษณ์ เช่นติดป้ายไวนิลในหน่วยงานไว้ตลอด  
 

เรื่องท่ี 5 การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส  จังหวัดลำพูน ขอให้พ้ืนที่ที่ 
เกิดการระบาดของโรค โดยมีการเฝ้าระวังและมีความระมัดระวังในการออกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพื้นที่ 
และอย่าให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้า 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 27  สิงหาคม ๒๕๖3 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563       
              
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื ่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/  ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี ่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.3 เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา        ไม่มีเรื่องแจ้ง       

 
5.4 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ        
      เรื่องที่ 1  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอความ 

ร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2563  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
5.3 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน                  

               เรื่องที่ 1 การติดตามหนี้ค้างจ่ายรพ.ลำพูน จากค่ารักษาพยาบาล ของรพช.ทุกแห่ง 
ยกเว้นรพ.บ้านธิ  ขอให้เร่งดำเนินการชำระหนี้คงค้างให้รพ.ลำพูน ตามท่ีได้แจ้ง 

 

      เรื่องที่ 2  การเปิดบริการขยาย Ward อายุรกรรม ของรพ.ลี้  ทางรพ.ลำพูนจะมี
แพทย์ออกร่วมตรวจให้บริการรักษาพยาบาล  อาทิตย์ละ 1 ครั้ง  และจะมีการร่วมตรวจให้บริการรักษาพยาบาล 
รพ. ทุ่งหัวช้างด้วย 

 

      เรื ่องที ่ 3  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่1 
ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยใช้แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในวันที ่ 14–15 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมเอื ้องหลวง ชั ้น 2 อาคาร 52 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  และของจังหวัดลำพูน ในวันที่ 8 กันยายน 2563 อาจจะมี
การจัดประชุมเพ่ือดูทิศทางเพ่ิม ขยายห้อง ICU และ OPD  
 
ประธาน         ขอให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และเตรียมข้อมูลมานำเสนอในที่ประชุมด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน         ไม่มีเรื่องแจ้ง                        
   

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ          ไม่มีเรื่องแจ้ง                        
     

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน         ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   



 
 

 

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องที่ 1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล
จากระบบ GFMIS  ณ วันที ่ 2 กันยายน 2563  ของจังหวัดลำพูน งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร จำนวน 
64,336,408.00 บาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 57,949,452.56บาท (ร้อยละ 90.07) คงเหลือรอการเบิก 
จำนวน 6,386,955.44 บาท (ร้อยละ 9.93) เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มากกว่า
ร้อยละ 92  ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ขอให้เร่ง
ดำเนินการ รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 

- งบดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 55,185,060.00 บาท
เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 49,710,186.56 บาท (ร้อยละ 90.08) คงเหลือรอเบิก จำนวน 5,474,873.44 บาท 
(ร้อยละ 9.92) เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  มากกว่าร้อยละ 93 ขอให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 

- งบลงทุน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน 7,903,289.00 บาท เบิกจ่าย
ไปแล้วจำนวน 6,995,457.00 บาท (ร้อยละ 88.51) คงเหลือรอการเบิกจ่ายจำนวน 907,832.00 บาท (ร้อย
ละ 11.49)  เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มากกว่าร้อยละ 88  ดำเนินการครบทุก
รายการแล้ว  คงเหลืองบทีไ่ด้รับจัดสรรครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 3 รายการ ของรพ.ป่าซาง  
ลี้ และบ้านธิ  อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารลงนามตามสัญญาที่กำหนด ขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2563 และจะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทราบอีกครั้ง    

-   เงินอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 1,248,059.00 บาท
เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน  1,243,809.00  บาท (ร้อยละ 99.66) คงเหลือรอการเบิกจ่ายจำนวน 4,250.00 บาท 
(ร้อยละ 0.34)  ได้รับเอกสารเบิกจ่ายครบถ้วน อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามโครงการ             

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยงานย่อย 
จังหวัดลำพูน  เฉพาะที่เบิกจากระบบ GFMIS  มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน  2,400,000.00 บาท  
เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน  2,118,741.36 บาท (ร้อยละ 88.28)  คงเหลือรอการเบิกจ่าย 281,258.64 บาท(ร้อย
ละ 11.72) ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในวันที่ 11 กันยายน 2563                                

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
            

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                  เรื่องท่ี 1 แจ้งกำหนดการจัดประชุม สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563  และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดลำพูน 
ประจำปีงบประมาณ 2564  ในระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำพูน โดยมีประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
2564  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. คปสอ. นำเสนอผลงาน ปี 2563 และนำเสนอปัญหาสำคัญของคปสอ. (Area) 
2. สสจ. นำเสนอปัญหาสำคัญ และประเด็น Agenda ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. สสจ. นำเสนอปัญหาสำคัญ และประเด็น Agenda ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด 
4. นำเสนอแผนการพัฒนา ตามประเด็น Agenda ของจังหวัด 

 



 
 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
1. Phase 2 อาทิตย์สุดท้ายเดือน ตุลาคม 2563 
2. สสจ. ชี้แจงนโยบายสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
3. คปสอ. นำเสนอแผนตามปัญหาสำคัญของคปสอ (Area) ตามประเด็น Agenda ของจังหวัด 
 

       เรื่องท่ี 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดลำพูน จะมีการ 
จัดประชุมแต่ละตัวแทนและให้นำผลการดำเนินงานมาสรุปนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

ประธาน กรมการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจะมีการกำหนดจังหวัดต้นแบบ โดยเพ่ิม
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองคุณภาพ  

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
                เรื่องท่ี 1 สรุปความก้าวหน้าของโครงการก้าวท้าใจ Season 2 ระยะเวลา 60 วัน  

6,000 แคลอรี่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ระดับเขตสุขภาพที่1 
มีผลการลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก้าวท้าใจ ร้อยละ 69.09  ในระดับ
จังหวัด  เป้าหมาย 12,047 คน ผลงาน 8,751 คน ร้อยละ 72.64 และเป้าหมายผู้สมัคร  อสม. 10880 คน 
ผลงาน 5,658 คน ร้อยละ 52.00  
 

       เรื่องท่ี 2 ผลการดำเนินงานการแข่งขันประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE 
ระดับประเทศ  จะมีการเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ของ 5 ทีม ซึ่งของจังหวัดลำพูนมี 
บริษัทซีพี ออลล์ฯ /วิทยาลัยเกษตรฯ และรร.แม่ตืนวิทยา เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวด และผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูนขอให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัด TO BE NUMBER ONE โดยสวมใส่เสื้อ TO 
BE NUMBER ONE (สีเหลือง/ฟ้า/ม่วง) ทุกวันพุธ จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จังหวัด
ลำพูน ร่วมสนับสนุนและสั่งชื้อเสื้อ ผ่าน QR CODE หรือที ่สสจ.ลำพูน ราคาตัวละ 250 บาท 
 

ประธาน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ และโครงการ 
TO BE NUMBER ONE  ขอให้หน่วยงานตัวแทนจังหวัดมีการเตรียมพร้อมรับการเสด็จ
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในปีต่อไปด้วย โดยจังหวัด
จะมีงบฯสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการจากการจำหน่ายเสื้อ TO BE NUMBER ONE  
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในการสั่งชื้อเสื้อด้วย 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1 โรคชิคุนกุนยา จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม  2563 พบมี

รายงานผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา จำนวน 429 ราย อัตราการป่วย 105.67 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และเป็นอันดับ 
1 ของเขตสุขภาพที่1  อัตราการป่วย 102.23  พบผู้ป่วยแยกรายอำเภอ สูงสุดคือ อ.เวียงหนองล่อง อัตราป่วย 



 
 

 

333.26 รองลงมาคือ อ. แม่ทา อัตราป่วย 182.00 ซึ่งทางจังหวัดลำพูน ได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอ มีการ
รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในทุกหมู่บ้าน  ทุกสัปดาห์ และให้รายงานผลการดำเนินงานผลการ
สำรวจลูกน้ำยุงลายเป็น one page มายังกลุ่มไลน์เตือนภัย  จังหวัดลำพูน ทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2563 ที่ผ่านมาแล้ว ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้ 

สรุปสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) จังหวัดลำพูน  
ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ระดับประเทศ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 
50,660 ราย จาก 77 จังหวัด อัตราป่วย 76.28 ต่อแสนประชากร  เสียชีวิต จำนวน 36 ราย อัตราป่วยตาย 
0.05 อัตราป่วยเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.91 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(378.17 ต่อแสนประชากร) จังหวัดระยอง (235.20 ต่อแสนประชากร) จังหวัดชัยภูมิ (206.05 ต่อแสน
ประชากร) จังหวัดนครราชศรีมา (170.85 ต่อแสนประชากร) และจังหวัดขอนแก่น (155.77 ต่อแสนประชากร)
จังหวัดลำพูน มีอัตราป่วยอยู่ในลำดับที่ 67 ของประเทศ และลำดับที่ 8 ของเขตสุขภาพท่ี1 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในระดับเขตสุขภาพที่ 1 ข้อมูลจากสำนักระบาด
วิทยา มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรวมทั้งเขต จำนวน 5,970 ราย อัตราป่วย 101.56  ตอแสนประชากร เสียชีวิต 
จำนวน 5 ราย อัตราป่วยตาย 0.09 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ แม่ฮ่องสอน (378.17 ต่อแสนประชากร) 
เชียงใหม่ (110.41 ต่อแสนประชากร) เชียงราย (100.16 ต่อแสนประชากร) ลำปาง (79.49 ต่อแสนประชากร) 
น่าน (49.02 ต่อแสนประชากร) พะเยา (44.31 ต่อแสนประชากร) แพร่ (34.73 ต่อแสนประชากร) ลำพูน 
(24.39 ต่อแสนประชากร)  

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน จากข้อมูล รง.506 สสจ.ลำพูน ณ  
วันที่ 28 สิงหาคม  2563 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 99 ราย อัตราป่วย 24.39 ต่อแสนประชากร  พบ
กระจายใน 8 อำเภอ คือ อ.ทุ่งหัวช้าง  12  ราย (59.46 ต่อแสนประชากร), อ.เวียงหนองล่อง  8  ราย (45.97 
ต่อแสนประชากร) , อ.บ้านธิ 8 ราย (45.03 ต่อแสนประชากร) , อ.แม่ทา 16 ราย (41.01 ต่อแสนประชากร), อ.
บ้านโฮ่ง 13 ราย (32.50 ต่อแสนประชากร) , อ.ลี้ 18 ราย (25.73  ต่อแสนประชากร), อ.เมือง 22 ราย 
(15.01 ต่อแสนประชากร)  และ อ.ป่าซาง 2 ราย (3.63 ต่อแสนประชากร)   
   ขอความร่วมมือพ้ืนที่ที่เกิดโรคดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ดังนี้ 
  1. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้านพื้นที่เกิดโรคทุกสัปดาห์ และรายงานผลการ
ดำเนินการ ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายเป็น one page มายังกลุ่มไลน์เตือนภัย ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วย 

2. ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในรัศมี 100 เมตร ตามมาตรการ 3-1-2 ร่วมกับมาตรการ
เสริม 7-14-21-28 หากพบผู้ป่วยนอกรัศมี 100 เมตรเดิม ภายใน 28 วัน ให้พ่นสารเคมีท้ังหมู่บ้าน 
 

ผชช.ว โรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ผวจ.ลำพูน ขอให้มีควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดให้
ลดลง และให้ทุกภาคส่วนสำรวจลูกน้ำยุงลายอย่างเข้มงวด 

 

ประธาน โรคไข้เลือดออก ของจังหวัดลำพูน ในระดับเขตสุขภาพที่1 อยู่ในลำดับดี แต่โรคชิคุนกุนยา พบมีอัตรา
ป่วยสูง  จึงขอให้ทุกแห่งดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และขอให้มี
ขับเคลื่อนในหมู่บ้านและใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบล สำหรับการเฝ้าระวังควบคุมโรค  ซึ่งเป้าหมายการ
เบิกจ่ายเงินต้องให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 20  

 

        เรื่องท่ี 2  สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน ปีงบประมาร 2563 แยกราย 
จังหวัด เขตสุขภาพที่1 เป้าหมาย 153/100,000 ประชากร พบว่ามีการควบคุมโรควัณโรคได้ดี และมีอัตราป่วย
46.03 เป็นอันดับที่ 8 ของเขตสุขภาพท่ี1  จังหวัดลำพูนพบผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่มผู้สูงอายุติด



 
 

 

บ้าน เป็นอันดับ1 ร้อยละ 15.17 รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ BMI น้อยกว่า 18.5 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุก
อำเภอ ดำเนินการรักษาผู้ป่วยที่รับการรักษาให้มีคุณภาพ  
 
ประธาน   ขอให้มีการติดตามดูแลผู้ป่วยและประสานงานหน่วยงานในพื้นท่ี 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      
                 เรื่องท่ี 1 แจ้งการมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการลาไปศึกษา  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  การคำนวณ
ค่าปรับ และค่าเสียหายจากการผิดสัญญาและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4     

       เรื่องท่ี 2 แจ้งการมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และหัวหน้าหน่วยบริการ ปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค  รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 5                                                                    
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
           เรื่องที่ 1  แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการอาหารปลอดภัย 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ในวัน
จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
ประชุม คือสาธารณสุขอำเภอ /โรงพยาบาล และหน.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องใน สสจ.ลำพูน เพื่อร่วมพัฒนามาตรการ
และการจัดการด้านอาหารปลอดภัยของจังหวัดลำพูนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยของ
จังหวัดลำพูนและประเทศ  ทางกลุ่มงานจะทำหนังสือเรียนเชิญแจ้งให้ทุกแห่งทราบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                              
  เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์การเงินการคลัง (CFO) จังหวัดลำพูน สภาวะวิกฤติของ

หน่วยบริการในจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 ของทุกหน่วยบริการอยู่ระดับที่ดี  ในระดับเขตสุขภาพที่1  มี
โรงพยาบาลลี้ Risk Scoring อยู่ใน (ระดับวิกฤต) ระดับ 2 จาก Current  และ Cash Ratio  ของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
และโรงพยาบาลป่าซาง  Risk Scoring อยู่ใน (ระดับวิกฤต) ระดับ 1 จาก NI +Depleciation และ Current  Ratio  
ตามลำดับ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6 

 

  เรื่องที่ 2 แจ้งความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
(กองทุนสุขภาพตำบล) ปีงบประมาณ 2563  เป้าหมายการเบิกจ่ายจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินกองทุน
สุขภาพตำบลแต่ละพ้ืนที ่ ขอให้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ด้วย  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 



 
 

 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.)  จังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ  2563  ของเดือนกันยายน  2563  ในวันศุกร์ที่ 11  กันยายน  2563  
ณ โรงเรียนวงศาพัฒนา  หมู่ 1  ต.แม่ตืน  อ.ลี้  จ. ลำพูน  ขอเรียนเชิญคณะสมาชิก พอ.สว. เข้าร่วมกิจกรรม และให้แจ้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กลุ่มงานทราบด้วย 

                  เรื่องที่ 2 การจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงาน 
ของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน พ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563  เรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง  
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ในกรอบ
วงเงินไม่เกิน 3,622,319,500 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม.ประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครอาสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวนไม่เกิน 1,054,729  คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม -กันยายน  2563 และ
กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการ
ปฏิบัติงานของอสม.ประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 
(หนังสือด่วนที่สุด ที่ลพ 0032.08/ว 1742 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563  และกระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้ทุกหน่วย
บริการยืนยันจำนวน อสม.ที่มีสิทธิ์  และถูกระงับสิทธิ์  ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2563) ของหน่วยบริการที่ได้
ยืนยันสิทธิ  

       เรื่องท่ี 3 การจัดประชุมวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 
ดอกป๊าน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตามหนังสือที่ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว และในเวลา 
13.30 น. จะมีการประชุมตัวแทนทุกอำเภอและ รพ. และหัวหน้ากลุ่มงานและจนท.ที่เกี่ยวข้อง ในสสจ. เพ่ือชี้แจง
รายละเอียดการจัดกิจกรรม  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
       เรื่องท่ี 1 ความคืบหน้าในการดำเนินงาน fee schedule ทันตกรรม จังหวัดลำพูน   

ปีงบประมาณ 2563  ตามที่ทางสปสช.เขต1 เชียงใหม่ ได้จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ สำหรับหน่วยบริการ
ทุกแห่ง โดยจะมีการจ่ายเงินสนับสนุนตามผลงานการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยบริการ                                     
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     

        เรื่องท่ี1 แจ้งให้ทุกหน่วยงานส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน(ตัวชี ้วัด
รายบุคคล) และสมรรถนะรายบุคคล เพื่อดำเนินการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้แก่ข้าราชการใน
สังกัด ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และในส่วนการบรรจุข้าราชการจะมีการสอบคัดเลือกและพิจารณา 
รอบที่ 3 ตามแผนเดิมในเดือนพฤศจิกายน  2563 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 



 
 

 

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย        
        เรื่องที่ 1  การข้ึนป้ายการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง 3 

ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือ
ให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง ขึ้นป้ายไวนิลและถ่ายรูปส่งจังหวัดด้วย  

                           เรื่องท่ี 2  ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค จากการประกอบอาชีพและโรคจาก 
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในหมวดที่3 มาตรา 19 ในแต่ละจังหวัด
กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมโรคจากการการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  ในการนี้ขอให้ทางชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนได้พิจารณา
คัดเลือกผู้แทนและส่งรายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ต่อไป 
 

ผอก.รพ.ป่าซาง ขอเสนอ นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต ผอก.รพ.เวียงหนองล่อง เป็นกรรมการควบคุมโรค
จากการการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  

 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ        ไม่มีเรื่องแจ้ง    
         
6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก        ไม่มีเรื่องแจ้ง    

                      
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ            
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด  

เรื่องท่ี 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และได้ลาออกและเกษียณอายุราชการ โดยทาง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด จะมีการมอบเงินฝากให้ทุกคน ซึ่งของปีงบประมาณ 2563 มีสมาชิก
สหกรณ์ฯ ไดเ้กษียณอายุราชการและมีสิทธิตามกำหนด จำนวน 41 ราย  และจะมีการจัดประชุมเพ่ือแสดงมุทิตาจิต
แก่ผู้ที่ลาออกและเกษียณอายุราชการ  ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน   
ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ. ลำพูน  ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา 16.30  น.  
 
 

         (ลงชื่อ) …………………….......................….....       (ลงชื่อ) …………………….......................….....    
   (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                             (นางบุษบา อนุศักดิ์)                      
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    
      ผู้บันทึกการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


