
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่9/ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีที ่ 24  กันยายน  พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายวิทยา  พลสีลา            รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
3.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ   
4  นายเผ่าพงศ์       สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้  
5.  นายเกรียงศักดิ์        ลือกำลัง   (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
6.  นางสมสกุล  เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
7.  นางวิภาพรรณ หมื่นยา        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
8.  นางสาวขนิษฐา วงษ์ชัย    (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
9.  นางรัจนาภรณ ์ สุคำอ้าย            (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา   
๑0.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง  
๑1.นายเนตร          พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน  
๑2.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง  
๑3.นายสังวรณ์        ศรีวิชัย   สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
๑4.นายธวชัชัย     รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง  
๑5.นายโรม            ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
๑6.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑7.นายโยธิน          จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอำเภอลี้  
18.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา   
19.นายโภคิน  ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
20.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
21.นายเจริญ  สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
22.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
23.นางสุกัญญา  เลาหกุล   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ    
24.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
25.นายณรงค์เดช         นันตาเวียง  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
26.นางสาวฐิติกมล  จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
27.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
28.นางสาวศรีสังวาลย์  ศรีทรายคำ  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
29.นางธีรานันทร์ ศรีมุก   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
30.นางกรรณิการ์ วงศ์ฝั้น   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
31.นางสาวชรินดา สุธาวา      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
32.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ     
 



 
 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
2. นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   
                                                                                                        
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นายอำพลพินิจ เศรษฐสมพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
3. นางพัชรี  วีรพันธุ์   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางวันเพ็ญ  โพธิยอด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
5. นายปรีชา  เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7. นางสุรางค์   หมื่นกัณท์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
8. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางกรรณิกา          มะโนวรณ์                   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
10.นางสาวอรวรรณ      ร่มป่าตัน                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
11.นางพรนิพา            ท้วมผึ้ง                       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
12.นายณรงค์ฤทธิ์         สายมณี                     นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นายพงศกร             ตันติวรางกูร                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นางสมพิศ              อ่ินอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15.นายกฤษฏา            ญาณะพันธ์                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
       
เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งสาเหตุที่เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ตามแผน 
จากวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เลื่อนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นวันมหิดล 
ซ่ึงทางสสจ.ลำพูน จะมีการจัดกิจกรรมวันมหิดลและแสดงมทิุตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดลำพูน 
 

 เรื่องที่ 2 กรมการจังหวัดลำพูน กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัดฯ
และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 
28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน จะมพิีธีการมอบรางวัลและช่อดอกไม้จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน เพ่ือแสดงความยินดีแก่หน่วยงานพื้นที่ท่ีมีผลงานในรอบปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา 
 

 เรื่องที่ 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่1 กำหนดการจัดประชุมผู้บริหาร ระดับเขตสุขภาพที่1  
ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  ณ สำนักงานพื้นที่จังหวัดแพร่  โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม 
 



 
 

 

เรื่องที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข นำโดยผู้บริหารระดับสูง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และว่าที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตาม
นโยบายหลัก ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้กล่าวฝากให้รักษาเกียรติยศและ
เกียรติภูมิ ของกระทรวงสาธารรณสุข เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหาร 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2563 เพ่ือกำกับติดตามและแจ้งให้
เตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นตามนโยบายหลัก กระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 9 ประเด็น และทางสำนักงานเขต
สุขภาพที่1  จะได้มีการจัดประชุมผู้บริหาร  ซึ่งอาจจะมีแนวทางเพ่ิมเติมแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบอีกครั้ง และในส่วนของการ
จัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ยังต้องรอรับนโยบายและรายละเอียดตัวชี้วัด 
กระทรวงสาธารณสุข จากเขตสุขภาพที่1 อีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ๒๕๖3 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563       
              
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง        

เรื่องท่ี 1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอแจ้งเลื่อน กำหนดการจัดประชุม 
ทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563   
โดยขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้าน
บริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 
 
5.1  เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน        ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 
5.3  เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา        ไม่มีเรื่องแจ้ง       

 
5.4  เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ       ไม่มีเรื่องแจ้ง       
 



 
 

 

5.3  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน         ไม่มีเรื่องแจ้ง      
           

4.4  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน         ไม่มีเรื่องแจ้ง                        
   

5.6  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ          ไม่มีเรื่องแจ้ง                        
     

5.7  เรื่องของหน่วยงานอ่ืน         ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
         เรื่องที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ของจังหวัดลำพูน พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ครบทุกหมวดหมู่
งบประมาณ ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม  ส่วนของปีงบประมาณ 2564 
ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป จะมีแนวทางการเบิกจ่ายแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบอีกครั้ง  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
            

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                  เรื่องที่ 1 การเตรียมความพร้อมรับ ร่าง การถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จังหวัดลำพูน ให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ  ให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น  ทางกลุ่มงานจะทำหนังสือแจ้งให้ทุกอำเภอทราบรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดคู่มือ 
ตาม QR code อีกครั้ง 
 

ประธาน   ให้หน่วยงานที่ต้องการถ่ายโอนภารกิจ ขอให้ยึดถือประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลักด้วย 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
                เรื่องท่ี 1 การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  

พระราชทานวโรกาส เปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูนและเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตาม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดลำพูน ซ่ึงคาดว่าสถานที่ดังกล่าว 
คือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และในเดือนตุลาคม 2563 ทางกรมการจังหวัดลำพูนจะมีการจัดประชุม
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมสถานที่และเตรียมการระดมทุนในการรับเสด็จ 
 

ประธาน ขอให้มีการเตรียมพร้อมและจัดประชุมคณะทำงาน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 
 

 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
               เรื่องที่ 1  สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 แยกราย

จังหวัด เขตสุขภาพที่1  ซึ่งมีเป้าหมายการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยวัณโรค 153 ต่อแสนประชากร และให้แล้วเสร็จ
ในไตรมาส 1 อย่างน้อยร้อยละ 90  และในปีงบประมาณ 2564  เป้าหมายเท่าเดิม แต่ให้มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ต้องให้แล้วเสร็จในไตรมาส 1 อย่างน้อยร้อยละ 100 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกอำเภอ เร่งดำเนินการรักษา
ผู้ป่วยที่รับการรักษาให้มีคุณภาพตามมาตรการตรวจค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจังหวัดลำพูน ดังนี้ 

1. กลุ่มประชากรเสี่ยงเดิมที่เหลือและที่ยังไม่ได้ถูกคัดกรองในปี 2563 ให้นำกลับมาคัดกรองก่อนเป็น
อันดับแรก เช่นเดียวกับกลุ่มเสี่ยงสูง 

2. ทำการคัดกรอง/ขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงสำคัญ เสี่ยงป่วยสูง/เสียชีวิตสูง(สีแดง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
ให้ครบ 100%  ในไตรมาสที่ 1/2564 

3. ทำการคัดกรองและขึ้นทะเบียนรักษากลุ่มเสี่ยงป่วยปานกลาง (สีเหลือง) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และกลุ่ม
passive ที่เหลือ ให้ครบ 100 % ในไตรมาสที่ 2/2564                                                                     

4. ส่งตรวจ Gene Xpert  ในกลุ่มเสี่ยงเสมหะลบทุกราย & ผู้ป่วย B- ทันทีท่ีพบขึ้นทะเบียน เพ่ือช่วยเสริม 
ประสิทธิภาพการค้นพบและปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยรักษา RR/MDR-TB 

5. ในระดับพ้ืนที่ต้องจัดทำแผนการออกปฏิบัติการตรวจคัดกรอง CXR แบบเชิงรุก/เชิงรับ , ความยากง่าย
ของกลุ่มเป้าหมาย ,กำหนดช่วงระยะเวลาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (ใน/นอก เวลาราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ให้สอดคล้อง คำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 

6. พื้นที่พิจารณานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (AI) มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ่านผล Chest X-Ray 
 

ประธาน   ขอให้มีการคัดกรองให้เร็วและครบตามเป้าหมาย 100 %ในไตรมาสที่1 และมอบหมาย  
ให้ท่าน ผชชว. เป็นมิสเตอร์TB (ผู้ควบคุมดูแลวัณโรค)  ของหน่วยงานจังหวัดลำพูนด้วย 

       เรื่องท่ี 2 สรุปสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก) จังหวัดลำพูน  
ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 ระดับประเทศ พบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด 5 
อันดับแรก คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (385.29 ต่อแสนประชากร) จังหวัดระยอง (274.51 ต่อแสนประชากร) 
จังหวัดชัยภูมิ (211.75 ต่อแสนประชากร) จังหวัดนครราชศรีมา (197.29 ต่อแสนประชากร) และจังหวัด
ขอนแก่น (164.24 ต่อแสนประชากร) และจังหวัดลำพูน มีอัตราป่วย 28.82 ต่อแสนประชากร อยู่ในลำดับที่ 69 
ของประเทศ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 ดังนี้ 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในระดับเขตสุขภาพที่ 1 ข้อมูลจากสำนักระบาด
วิทยา  พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือจังหวัดแม่ฮ่องสอน (385.29 ต่อแสนประชากร) จังหวัดเชียงใหม่ 
(134.22 ต่อแสนประชากร) จังหวัดเชียงราย (111.72 ต่อแสนประชากร) จังหวัดลำปาง (107.02 ต่อแสน
ประชากร) จังหวัดน่าน (52.15 ต่อแสนประชากร) จังหวัดพะเยา (48.51 ต่อแสนประชากร) จังหวัดแพร่ 
(39.66 ต่อแสนประชากร) และจังหวัดลำพูน (24.39 ต่อแสนประชากร) อยู่ในอันดับที่ 8 ของเขตสุขภาพท่ี1 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน จากข้อมูล รง.506 สสจ.ลำพูน ณ  
วันที่ 18 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 117 ราย อัตราป่วย 28.82 ต่อแสนประชากร  
พบกระจายใน 8 อำเภอ คือ อ.บ้านธิ 13 ราย (73.17 ต่อแสนประชากร), อ.ทุ่งหัวช้าง (59.46 ต่อแสน
ประชากร),  อ.เวียงหนองล่อง  8  ราย (45.97 ต่อแสนประชากร) , อ.แม่ทา 16 ราย (41.01 ต่อแสน
ประชากร), อ.ลี้ 24 ราย (34.31 ต่อแสนประชากร) ,อ.บ้านโฮ่ง 13 ราย (32.50  ต่อแสนประชากร), อ.เมือง 
28 ราย (19.10 ต่อแสนประชากร)  และ อ.ป่าซาง 3 ราย (5.45 ต่อแสนประชากร)   



 
 

 

 

โรคชิคุนกุนยา จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 พบมีรายงาน 
ผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา  เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีอัตราการป่วย 110.85 ต่อแสนประชากร และเป็นอันดับ 1 
ของเขตสุขภาพที่1  มีอัตราการป่วย  110.85  ต่อแสนประชากร   พบอัตราป่วยสูงสุด คือ อ.เวียงหนองล่อง 
อัตราป่วย 356.24  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ. แม่ทา อัตราป่วย 184.56 ต่อแสนประชากรซึ่งทาง
จังหวัดลำพูน ได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอ มีการรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในทุกหมู่บ้าน  ทุก
สัปดาห์ และให้รายงานผลการดำเนินงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายเป็น one page มายังกลุ่มไลน์เตือนภัย  
จังหวัดลำพูน ทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้ว ได้รับความร่วมมือจากทุกหมู่บ้าน 
    

ประธาน ขอให้อำเภอบ้านธิ มีการดำเนินการควบคุมและเฝ้าระวังโรคในพ้ืนทีร่ะบาด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ      
                 เรื่องที่ 1 แจ้ง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งจังหวัด ใน
ส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง  นายอำเภอ  หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  และผนวก 8.27 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ใน
ส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  โรงพยาบาลลำพูน   และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รายละเอียดตาม
หนังสือที่แจ้งให้ทราบแล้ว 

       เรื่ องที่  2  แจ้ งเรื่องการมอบอำนาจของผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดลำพูน ตาม
พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และ
เนื่องจากเกิดความเข้าใจที่คลาดเลื่อนในการปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดลำพูนที่ 1567/2563  ลงวันที่ 
8 กันยายน 2563  ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอ
ทุกอำเภอ ถือปฏิบัติราชการตามคำสั่งมอบอำนาจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งให้ทุกแห่งทราบแล้ว 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
         

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                                              
  เรื่องที่ 1  สรุปสถานการณ์การเงินการคลัง (CFO) จังหวัดลำพูน สภาวะวิกฤติของ

หน่วยบริการในจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 พบว่าทุกหน่วยบริการอยู่
ระดับที่ดี  ในระดับเขตสุขภาพที่1  มีโรงพยาบาลลี้ Risk Scoring  (ระดับวิกฤต) ระดับ 4 จาก NI +Depleciation / 
Current  Ratio / Quick Ratio  และ Cash  Ratio , โรงพยาบาลป่าซาง Risk Scoring (ระดับวิกฤต) ระดับ 2 จาก 
Current  Ratio และ Cash  Ratio ของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างและโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง Risk Scoring (ระดับ
วิกฤต) ระดับ 1 จาก NI + Depleciation  ตามลำดับ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 

 
 



 
 

 

  เรื่องที่ 2 ผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562  และ 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 จังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรร
วงเงินงบประมาณ ของปีงบประมาณ 2562  จำนวน  38,969,164.12  บาท และมีการเบิกจ่ายเงินตามจำนวน
รายการแล้วร้อยละ 99.27  ซึ่งมีจำนวนรายการทั้งหมด 269 รายการ  เบิกจ่ายไปแล้ว  267  รายการ ยังคงเหลือ
ของโรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 2 รายการ (เครื่อง X-ray ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจังหวัด
ได้ทำหนังสือแจ้งขอขยายเวลาให้สปสช.ทราบแล้ว ส่วนของปีงบประมาณ 2563 ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ 
จำนวน  35,468,172.23  บาท และมีการเบิกจ่ายเงินตามจำนวนรายการแล้วร้อยละ 70.47  ซึ่งมีจำนวนรายการ
ทั้งหมด 342 รายการ  เบิกจ่ายไปแล้ว  241  รายการ  คงเหลือรายการที่ขออนุมัติจัดชื้อจัดจ้างแล้ว 14 รายการ /
ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 34 รายการ และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 53 รายการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 

 เรื่องที่ 3 แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 จังหวัดลำพูนได้รับการจัดสรร 27,236,159.21 บาท 
ซึ่งมีรายการทั้งหมด 277 รายการ  

 เรื่องท่ี 4 แจ้งความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
(กองทุนสุขภาพตำบล) ปีงบประมาณ 2563  จังหวัดลำพูนได้รับเงินจัดสรรจำนวน 38,931,125.62 บาท ใช้ไป 
30,396,154.62 บาท  คงเหลือ 8,534,914.22 บาท เกินเป้าหมายการเบิกจ่าย 

      เรื่องท่ี 5 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) ประจำปีงบประมาณ  
2564 ของจังหวัดลำพูนได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5.319,576.00 บาท และในระดับเขต
สุขภาพที่1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 21,278,304.00 บาท 
 

ประธาน   สอบถามการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
จังหวัดลำพูน  ซึ่งอาจจะมีการเสด็จของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ 

 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ      ชี้แจง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามโครงการฯ                                     
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที่ 1 แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(พอ.สว.)  จังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ  2564  จำนวน 13 ครั้ง ของเดือนตุลาคม 2563  ในวันพุธที่ 21 
ตุลาคม 2563  ณ ว่าการอำเภอบ้านธิ  เลขที่ 149. หมู่ที่ 15 ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ. ลำพูน  ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพ่ือถวายเป็นราชสักการะแสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเรียนเชิญคณะสมาชิก พอ.สว. จังหวัดลำพูน เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว และให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กลุ่มงานทราบด้วย 

                 เรื่องท่ี 2 การเข้ารับโล่รางวัล จังหวัดที่มีชุมชนดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนองค์กรและ
ชุมชนคุณธรรม สร้างความเข้มแข็ง ของ “บวร” เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จากนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลจังหวัดภาคีเครือข่าย และองค์กรการพัฒนาสุขภาพดีเด่น   ประจำปี
งบประมาณ 2563 จากนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 



 
 

 

        เรื่องที่ 3  การรับมอบนโยบาย ของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทน  
เยียวยา  ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงาน สำหรับ อสม. ในฐานนะที่เป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน พ.ศ. 2563  จากการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน  2563  ได้มีมติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินค่าตอบแทน อสม. เป็นเวลา 10 เดือนๆละ 500 บาท 
จนถึงเดือนธันวาคม 2563  และขอให้มีการสนับสนุน อสม.ในพ้ืนทีด่้วย 
 

       เรื่องท่ี 4 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้มีการขึ้นป้ายไวนิลกิจกรรม 
ตามรูปแบบที่กำหนด ในหน่วยงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ และจิตอาสาปราบยุงลาย ใน
หมู่บ้าน และขอให้พ้ืนที่จัดกิจกรรมเสริมในกลุ่มเด็กด้วย 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข     ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง   

 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ไม่มีเรื่องแจ้ง        
         
6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ         
        เรื่องท่ี 1  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่   

(Mammography) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ของจังหวัดลำพูนจะดำเนินการในพ้ืนที่
อำเภอป่าซาง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และอำเภอบ้านโฮ่ง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดตาม
หนังสือที่ได้แจ้งให้พ้ืนที่ทราบแล้ว 
 

ประธาน   ขอให้อำเภอมีการแจ้งประชาสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานในพ้ืนที่ด้วย 
 

        เรื่องท่ี 2 สถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดลำพูน 
เดือนสิงหาคม 2563 โดยตั้งเป้าหมายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 คืออัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ไม่เกิน 20.9 ต่อแสนประชากร  พบว่าจำนวนและอัตราตายจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดลำพูนจำแนกราย
อำเภอ (เดือนตุลาคม 2562 และยอดสะสมสิงหาคม 2563 ) ทั้งหมดจำนวน 141 ราย และสูงสุดที่อำเภอป่าซาง 
อัตราการเสียชีวิต 58.14  รองลงมาคืออำเภอเมืองลำพูน  อัตราการเสียชีวิต 40.92 พบจำนวนตายที่จุดเกิดเหตุ 
83 ราย (58.86) และตายในรพ. 58 ราย ( 41.13)  แสดงถึงการอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงส่งผลทำให้ผู้ประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตู เกินเป้าหมายที่กำหนด  2 เท่า จึงขอให้มีการดำเนินการในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก        ไม่มีเรื่องแจ้ง    
                      
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ            
    



 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด  
เรื่องท่ี 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและ 

กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564- 2565 ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด เนื่องจากในปี 
2563 มีประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ได้ครบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งลง เพ่ือให้การดำเนิน
กิจการทั้ งปวงของสหกรณ์ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค ำสั่ งของสหกรณ์ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๐ จากการประชุมครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติให้
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ออกตามวาระ ดังนี้  

๑. จำนวนคณะกรรมการดำเนินการ และตำแหน่งที่รับสมัคร 
    ๑.๑ ประธานกรรมการดำเนินการ   จำนวน ๑ คน  อยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 
    ๑.๒ กรรมการดำเนินการ จำนวน ๗ คน ตามอำเภอและหน่วยงาน ดังนี้ 

๑.๒.๑ หน่วยงาน สสจ.ลำพูน   จำนวน ๑ คน  อยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 
๑.๒.๒ หน่วยงานอำเภอเมืองลำพูน  จำนวน ๑ คน  อยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 
๑.๒.๓ หน่วยงานโรงพยาบาลลำพูน  จนวน  ๑ คน  อยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 
๑.๒.๔ หน่วยงานอำเภอทุ่งหัวช้าง   จำนวน ๑ คน  อยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 
๑.๒.๕ หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง   จำนวน ๑ คน  อยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 
๑.๒.๖ หน่วยงานอำเภอลี้   จำนวน ๑ คน  อยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 
๑.๒.๗ หน่วยงานอำเภอเวียงหนองล่อง  จำนวน ๑ คน  อยู่ในวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี 

โดยกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.) 
เว้นวันหยุดราชการ โดยขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ฝ่ายจัดการ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน 
จำกัด  เลขที่ ๒๖๓ /๑ หมู่ที่ ๑ ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ 
หรือดาวน์โหลดจาก www.lpnphcoop.or.th และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได ้
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   เวลา  16.30  น.  
 
      ลงชื่อ) …………………….......................….....        
        (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                              
                เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         
               ผู้บันทึกการประชุม                              
 

ลงชื่อ) …………………….......................….....  
            (นางบุษบา อนุศักดิ์)   
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                  


