
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 1/ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นางภาวิณ ี  เอ่ียมจันทน์  รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
2.  นายสุธิต  คุณประดิษฐ์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   
3.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
4.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ   
5   นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6.  นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
7.  นายสัจพจน์        เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
8.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
9.  นางสมสกุล   เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
10.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
11.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
๑2.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
13.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง    
๑4.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
15.นายโรม  ชนะเดช   สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
16.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑7.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา  
18.นายโยธิน  จันทร์ทิพย ์                สาธารณสุขอำเภอลี้ 
19.นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง   (แทน) สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
20.นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
21.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
22.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
25.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
26.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
27.นายสาธิต  เจริญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
28.นางธีรานันทน์ ศรีมุก   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
29.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
30.นายปรีชา  เครือธง   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
31.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
32.นางสาวชรินดา สุธาวา      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
33.นางณัฐชยา   ไชยมะโน  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
34.นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 



ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
2.  นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
3. นางวิรัมภา  กึง่วงษ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
4. นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
5. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นายณรงค์เดช   นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นายณรงค์ฤทธิ์     สายมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายสุรยุทธ          ปรอินทร ์                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
11.นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
12.นายกฤษฏา            ญาณะพนัธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
13.นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
14.นางสาวณัฐศิรา ตาปวง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ                                                                                              
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

เรื่องท่ี 1  แจ้งเรื่องสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลลำพูน มารักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ช่วงนี้หากมีเรื่องเร่งด่วนสามารถโทร
หาได้ตลอดเวลา  สำหรับการเสนอแฟ้มหนังสือราชการของกลุ่มงานในสสจ.ลำพูน และของหน่วยบริการ เพื่อ
ขออนุมัตินั้น  ขอให้พนักงานขับรถนำแฟ้มเสนอไปส่งทีท่ำงานของรพ.ลำพูน หรือบางวันอาจจะต้องเดินทางมา
ทำงานที่สสจ.ลำพูน ด้วยตนเอง 
 

เรื่องท่ี 2  แจ้งร่างการปฏิรูปนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโครงการ 30 บาท 
รักษาทุกที ่จากการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีผู้บริหารหน่วยบริการของ
จังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีข้อสรุปจากมติที่ประชุม โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1 ขอให้
ทุกจังหวัดปฏิบัติตามโครงสร้างตามเลขกรอบอัตรากำลังและข้อมูลของเขตสุขภาพที่1 และได้มอบหมายให้
เขตสุขภาพที่1 มีอำนาจปรับเปลี่ยนเลขอัตรากำลังได้และโดยไม่ต้องส่งให้กระทรวงสาธารณสุข (ใช้เลขกรอบ
อัตรากำลังของเขตเหมือนเดิม) ดังนั้นของจังหวัดลำพูนขอให้ผู้บริหารหน่วยบริการอย่าเพ่ิงเสนอขอจ้างคนเพ่ิม
หรือแก้ขอเพ่ิมอัตรากำลัง  



เรื่องท่ี 3  แจ้งการส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ กรณีโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำพูน จำนวนบุคลากร จำนวน 11 คน เพ่ือไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่
ระหว่างวันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสุมทรสาคร  ขอเชิญกรรมการบริหาร
และผู้บริหารหน่วยบริการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจ ในวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระพุทธรูป โรงพยาบาลลำพูน โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีร่วมส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้วย 

เรื่องท่ี 4 ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่1 ขอให้ทุกจังหวัดช่วยใช้โครงการ 3 หมอ 
(รพ.ชุมชน ทุกแห่ง) ให้เห็นความสำคัญตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้แพทย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการติดเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือให้คำปรึกษาประชาชนและสามารถโทรติดต่อได้ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) และ
ให้จัดทำสมุดบันทึกข้อมูลจำนวนครั้งที่ได้รับสายเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำหรับโทรกลับและตรวจสอบได ้ 
   เรื่องท่ี 5  แจ้งกำหนดการ ออกตรวจเยี่ยมราชการ ในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่1 ของ 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 29-30 
มกราคม 2564 เพ่ือดำเนินการเรื่องกัญชาและหมอกควัน โดยในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาล
ศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง และในวันที่ 30 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
จังหวัดเขียงราย  ขอมอบให้นายแพทย์สุธิต  คุณประดิษฐ์  รองผอก.ฝ่ายการแพทย์รพ.ลำพูน และคุณสมาน 
พรวิเศษศิริกุล  นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนเข้าร่วมรับ
การตรวจเยี่ยมราชการตามเวลาดังกล่าวด้วย 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th 
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  22  มกราคม  ๒๕๖4 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563           
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง        
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการเขียนและเสนอ
โครงการ จังหวัดลำพูน ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาการเขียนโครงการที่ไม่ถูกต้อง และทางจังหวัดได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและส่งกลับไปให้หน่วยงานแก้ไขโครงการหลายครั้ง ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิก
จ่ายเงินที่ได้รับการจัดสรรไดท้ันเวลาทีก่ำหนดและต้องส่งงบประมาณคืน 
 

ผอก.รพ.ทุ่งหัวช้าง แจ้ง เป็นปัญหาต่อเนื่อง ขอให้จังหวัดช่วยตรวจสอบโครงการพร้อมกันทุกส่วนและ
ส่งกลับไปแก้ไขพร้อมแจ้งกำหนดเวลาส่งคืนที่ชัดเจน และขอให้ทำข้อตกลงทำความ
เข้าใจผู้รับผิดชอบร่วมกัน 

 

หน.กลุ่มงานพัฒนา ฯ ขอให้กำหนดเวลาที่ให้ส่งคืนและเวลาที่ปรับแกโ้ครงการ ให้ชัดเจน 
 

ผอก.รพ.แม่ทา ขอให้มีการชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยไม่ต้องจัดประชุม  



ประธาน ขอให้จังหวัดช่วยตรวจสอบโครงการฯโดยให้ผ่านผู้รับผิดชอบโครงการครบทั้งหมด 
และส่งคืนให้หน่วยงานแก้ไขในครั้งเดียวจบ   และให้จังหวัดจัดประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของรพท/รพช.และสสอ. ทุกแห่ง โดยให้นำโครงการฯของแต่
ละแห่ง มาตรวจสอบและแก้ไขในที่ประชุมให้เรียบร้อย 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา          
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานประกันสุขภาพ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุน
ประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จังหวัดลำพูน ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนประกัน
สุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จังหวัดลำพูน(นพ.สสจ./ผอก.รพ.ลำพูน/รพช. ทุกแห่ง/สสอ.ทุอำเภอ) 
โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  เป็นประธานกรรมการ ซ่ึงได้จัดสรรเงินงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว 
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนจังหวัด การเบิกชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์กรณีสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินในเขตจังหวัด และผู้ป่วยนอก
กรณีส่งต่อทั้งในและนอกเขตจังหวัด  จึงขอมติจากคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติการใช้เงินกองทุนฯ 
ดังกล่าว เพ่ือคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก โดยดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด -19 
ในกลุ่มบุคคลที่มปีัญหาสถานะและสิทธิ จำนวน 400 ชุด     
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดำเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา / นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน / เภสัชกรเชี่ยวชาญ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / หน่วยงานอ่ืน 

 
5.1  เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 
5.2  เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    ไม่มีเรื่องแจ้ง  

          
5.3  เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
5.4  เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน          

        เรื่องท่ี 1  แจ้งการนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
Service plan ของจังหวัดลำพูน  ขอให้ทางจังหวัดมีการกันเงินงบประมาณ เพ่ือใช้สนับสนุนสำหรับการ
พัฒนางาน ซึ่งจะมีการจัดประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการ Service plan ทุกสาขา 
จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Zoom Meeting ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564  ณ โรงพยาบาลลำพูน จึง
ขอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องของทุกสาขา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผล
การดำเนินงานตามกำหนดการด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



4.5  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน  
       โรงพยาบาลแม่ทา 
       เรื่องท่ี 1  แจ้งจากการประชุมเขตสุขภาพที่1 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อ 

สรุปผลการวิเคราะห์การนำระบบ BACKOFFICE โปรแกรม ERP/ 12 MODULE มาใช้งานสารสนเทศฯ ใน
โรงพยาบาล และให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลของโปรแกรม ERP ทั้งหมดจำนวน 24 โปรแกรม โดยทางเขต
สุขภาพที่1 จะสนับสนุนให้หน่วยบริการใช้ฟรี จำนวน 12 โปรแกรม ที่เหลือให้ใช้เงินของหน่วยบริการชื้อเอง  
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้พัฒนาระบบบริหารสารสนเทศสำนักงาน  อาจจะส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ในหน่วยบริการ ซึ่งมีหลายโปรแกรมท่ีเรามีอยู่แล้ว ขอให้ทุกแห่งช่วยตรวจสอบโปรแกรมด้วย 
  
ผอก.รพ.ลี้   สนง.เขตสุขภาพท่ี1 แจ้งให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 
 

หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้ง ได้รับทราบจากงาน IT เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ยังไมได้เข้าไป
บันทึกข้อมูล 

 

คุณมนตรี อินแสง ขอชี้แจง จากการประชุมเขตสุขภาพที่1  ได้มีโปรแกรมทั้งหมด 24 
โปรแกรม ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการทำความเข้าใจและมีการพัฒนา
ร่วมกัน โดยขอให้บันทึกข้อมูลในโปรแกรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

ผอก.รพ.ป่าซาง จากทีป่ระชุมเขตสุขภาพที่1 ขอให้หน่วยบริการทำการบันทึกข้อมูลในส่วน
ของบุคลากร ทรัพย์สิน และพัสดุ ก่อน โดยไม่สนใจความเดือดร้อนของ
หน่วยบริการ 

 

ประธาน จะขอประสานงานและปรึกษาเขตสุขภาพที่1 ก่อน และจะแจ้งให้หน่วย
บริการทราบอีกครั้ง ขอให้หน่วยบริการลองทยอยทำการบันทึกข้อมูลก่อน
ตามท่ีเขตสุขภาพที่1ไดข้อความร่วมมือ  แต่สำหรับกรณีท่ีโรงพยาบาลบาง
แห่งมีโปรแกรมใช้อยู่แล้ว อาจจะไม่ต้องการใช้โปรแกรมหรือต้องการให้ใช้
โปรแกรมเดียวกันทั้งจังหวัด  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
             

5.6  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ       
       สาธารณสุขอำเภอเมือง 
       เรื่องท่ี 1 แจ้งปัญหาจากโปรแกรมสลิปเงินเดือนของเจ้าหน้าที ่จังหวัดลำพูน 

ทีม่ีความบกพร่องไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลบัญชีรายได้ ซ่ึงส่งผลต่อการนำข้อมูลเพ่ือมาใช้ยื่นแบบเสียภาษีและ
เป็นหลักฐานยื่นกูก้ับธนาคารหรือสถานบันการเงิน  ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการแก้ไขระบบโปรแกรมด้วย 
 

หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอชี้แจง ได้ประสานการแก้ไขปัญหาโปรแกรมแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ 
หากเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูล สามารถมาขอรับไดท้ี่จังหวัดได้  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ    



            สาธารณสุขอำเภอป่าซาง 
          เรื่องที่  1  ขอสอบถามยอดจำนวนการจัดสรรงบประมาณ  สำหรับ
งบดำเนินการของสาธารณสุขอำเภอป่าซาง เพ่ือใช้ประมาณการสำหรับค่าใช้จ่ายในหน่วยงานต่อไป 
 

ผชช.บ.   ชี้แจง จังหวัดยังไม่ได้รับการจัดสรรงบจากกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมาแค่ครึ่งหนึ่ง 
 

คุณสุวิมล ทิพย์ชมภู แจ้ง จังหวัดได้รับการจัดสรรประมาณฯจำนวนลดลงกว่าปีที่ผ่านมามาก ได้รับงบฯ
มาแค่แปดแสนกว่าบาท และคาดว่าจะมีการจัดสรรให้อำเภอละหนึ่งแสนบาท         

       เรื่องท่ี 2 ขอสอบถามความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่  
รพ.สต.ป่าซาง สำหรับการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019   

       เรื่องท่ี 3 ขอสอบถามแนวทางปฏิบัติของการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอป่าซาง ในการออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยใช้งบดำเนินการ และได้ส่ง
หลักฐานการเบิกจ่ายให้จังหวัดตรวจสอบเพ่ือพิจารณาการอนุมัติแล้ว แต่ทางจังหวัดได้แจ้งให้เพ่ิมคำสั่งออก
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แนบมาด้วย  ซ่ึงเดิมสามารถเบิกจ่ายได้เลยโดยไม่ต้องแนบคำสั่งออกปฏิบัติงาน 
 

ประธาน จะขอประสานข้อมูลกระทรวงก่อนและจะแจ้งที่ประชุมให้หน่วยบริการทราบ ขอให้
หน่วยงานช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และให้ย้อนไปดูข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา สำหรับ
ค่าตอบแทนขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่อย่าคาดหวัง สำหรับการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงขอให้มีการ
ประสานงานกันอีกครั้งอาจมีการเข้าใจผิด ซึ่งตามระเบียบสามารถเบิกได้ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    

5.7  เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน  

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
                  เรื่องท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 28 มกราคม 2564  ของจังหวัดลำพูน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
จำนวน 56,024,578.00  บาท  มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 17,700,909.61 บาท (ร้อยละ 31.594) 
คงเหลือรอการเบิก จำนวน 38,323,668.39 บาท (ร้อยละ 68.41) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส2 
( 31 มีนาคม 2564) งบภาพรวม มากกว่าร้อยละ 54 รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 
   - งบฯดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  จำนวน 25,829,878.00 บาท 
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 15,764 ,509.61 บาท (ร้อยละ 61.03) คงเหลือรอการเบิก จำนวน 
10,065,368.39 บาท (ร้อยละ 38.97) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส2 ( 31 มีนาคม 2564) งบ
รายจ่ายประจำต้องมากกว่าร้อยละ 57  ขอให้เร่งดำเนินการตามแผนงานโครงการ  ส่วนผลการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน ฉ 11 ขอให้อำเภอที่ยังมีงบประมาณคงเหลือเร่งดำเนินการเบิกจ่าย 
   - งบฯลงทุน  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน 29,439,700.00 บาท  
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน  1,936 ,400.00 บาท  (ร้อยละ 6.58)  คงเหลือรอการเบิก จำนวน 
27,503,300.00 บาท (ร้อยละ 93.42) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส2 ( 31 มีนาคม 2564) งบ
รายจ่ายลงทุน ต้องมากกว่าร้อยละ 45 



- งบฯเงินอุดหนุน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน 755,000.00 บาท ยัง 
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ ของควบคุมโรคหนอนพยาธิ, เงินอุดหนุน
โครงการหลวง และโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับ 

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของหน่วยงานย่อย  
และเฉพาะที่เบิกจากระบบ GFMIS ไปแล้ว จำนวน 640,000 .00 บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 
165 ,122.40 บาท  (ร้อยละ 25.80)  คงเหลือ474,877.60 บาท (ร้อยละ 74.20 ) หน่วยงาน   
สามารถจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายได้ตามปกติ (ไม่เกินเดือนถัดไปของรายการค่าใช้จ่าย) 

 
ประธาน ขอให้หน่วยงานติดตามการเบิก-จ่าย และเร่งดำเนินการ 
 

         เรื่องท่ี 2 แจ้งเรื่องโปรแกรมสลิปเงินเดือน ของเจ้าหน้าทีจ่ังหวัดลำพูน  
ขณะนี้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้อยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมเมอร์เอกชน ช่วงที่ยังปรับปรุง
โปรแกรมไม่แล้วเสร็จ หากเจ้าหน้าที่ท่านใดต้องการสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ขอให้มาขอรับบริการได้ที่งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.ลำพูน หากจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไข
โปรแกรมแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทุกแห่งทราบต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
       เรื่องท่ี 1 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่1 

จังหวัดลำพูน รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด
ตามกำหนดการ ดังนี้ 
วันจันทร์ที่ 15  กุมภาพันธ์  2564 
เวลา 08.30 - 09.00 น.   - ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมดอกป๊าน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน   
เวลา 09.00 - 12.๐๐ น. - คณะตรวจราชการเข้าร่วมประชุมและรับฟังการเสนอผลการดำเนินงาน  

ตามประเด็นสำคัญการตรวจราชการ 3 ด้าน 6 ประเด็นและ ๗ เรื่องสำคัญ
ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมดอกป๊าน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญ ใน 
ภาพรวมของจังหวัดลำพูนตามประเด็นการตรวจราชการ 3 ด้าน 6 ประเด็น และ 7 เรื่องสำคัญ ระดับจังหวัด 
ไตรมาสแรก ตามรายละเอียดดังนี้  
Agenda based  1) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2) กัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
3) ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

Function based 
1) สุขภาพกลุ่มวัย + สุขภาพจิต   2) ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 
3) ระบบธรรมาภิบาล 

 



Area based   1) Innovative Health care  
2) เรื่องท่ีเป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่เขตสุขภาพ ดังนี้  
    2.1 เด็กเตี้ย  2.2 Falling  2.3 TB 
    2.4 COPD  2.5 NCDs 2.6 ฆ่าตัวตาย  

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นำเสนอ Innovative Health care เรื่อง “EACC” 
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นำเสนอ การบริหารจัดการ COVID-19 
๔. โรงพยาบาลลำพูน นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการที่เกี่ยวข้องและแผนการ

พัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ที่มีการ Cascade ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. โรงพยาบาลลำพูน : นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญ ฯ สถานการณ์การเงินการคลัง

ภาพรวมจังหวัด 
6. โรงพยาบาลลำพูนนำเสนอ Innovative Health care เรื่อง“ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย จังหวัดลำพูน”  
7. คณะนิเทศงานเสนอผลการนิเทศ 
8. ผู้ตรวจราชการ และคณะให้ข้อเสนอแนะ(ผู้เข้าร่วมประชุมห้องประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ,

หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ. ,ผู้บริหารใน.รพท., ผู้นำเสนอ) (ผอ.รพช.,สสอ. ประชุมผ่านระบบ ZOOM) 
 

เวลา 1๓.30-๑6.๓๐ น.     - คณะตรวจราชการเดินทางลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ รพ.สต.บ้านหนองหลุม     
  ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   
- รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของ  

   รพ.สต.บ้านหนองหลุม  ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน   
 – คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 

การดำเนินงาน (รพ.สต. นำเสนองานปฐมภูมิที่ดำเนินการและความ   
เชื่อมโยงนโยบาย รวมถึงผลงานเด่น)  

 

วันอังคาร ที่ 16  กุมภาพันธ์  2564 
เวลา ๐9.00-10.00 น.     คณะตรวจราชการเดินทางลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ คปสอ.แม่ทา อำเภอแม่ทา 

จังหวัดลำพูน (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที) 
เวลา 10.00-12.00 น.  – คณะตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ โรงพยาบาลแม่ทา  อำเภอแม่ทา  

จังหวัดลำพูน     
– รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานประเด็นการตรวจราชการ  
3 ด้าน 6 ประเด็น และ 7 เรื่องสำคัญ ของคปสอ.แม่ทา ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

 – คณะตรวจราชการซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน 
(คปสอ.แม่ทา นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการที่
เกี่ยวข้องและมีการถ่ายระดับในระดับอำเภอ) 

เวลา 12.00 - 13.00 น  – รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 13.10 น   – คณะตรวจราชการเดินทางไปตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านทาป่าสัก อำเภอแม่ทา  



เวลา 13.10 -16.30 น.  – คณะตรวจราชการตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านทาป่าสัก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
 – รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานของ  
    รพ.สต.บ้านทาป่าสัก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

– คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการดำเนินงาน (รพ.สต. นำเสนองานปฐมภูมิที่ดำเนินการและความ
เชื่อมโยงนโยบาย รวมถึงผลงานเด่น) 
 

               เรื่องที่ 2  แจ้งความคืบหน้างบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตามพระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดลำพูน สรุปวงเงินที่ (คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรร) ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ตามรายการสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,649,000 บาท 
และครุภัณฑข์องสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 231 รายการ  รวมเป็นเงิน 14,029,000 บาท และกองบริหาร
การสาธารณสุขได้แจ้งรายการมาให้จังหวัด เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของชื่อสถานที่ ที่ตั้ง ของสถานบริการ
สาธารณสุข ซ่ึงของจังหวัดลำพูนพบว่ามคีวามคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
ชื่อสถานที ่   1.  รพ.สต. หนองปลาสะวาย   เป็น รพ.สต.หนองปลาสวาย 

2.  สอ.เฉลิมพระเกียรติฯป่าซาง  เป็น รพ.สต.ป่าซาง 
ที่ตั้ง   1.  รพ.สต.บ้านเหล่าดู่    เป็น ตำบลหนองล่อง 
  ขอความร่วมมือ สถานบริการสาธารณสุข ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของรหัสหน่วยบริการ
สุ ขภ าพ  จาก  website ของกองยุ ท ธศาสตร์ และแผนงาน  สำนั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณ สุ ข 
(http://203.157.10.8/hcode_2014/query_set.php?p=2) หากพบว่า ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ให้ทำหนังสือแจ้ง
ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข สสจ.ลำพูน เพ่ือทำหนังสือแจ้งให้สบรส แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
       เรื่องที่ 1  สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน OKR  ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 จังหวัดลำพูน  พบว่ามีผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มอายุสำคัญ( 0-5 ปี) ยังมีความ
ครอบคลุมต่ำ (ร้อยละ 52.10 )  ส่งผลต่อการพัฒนาการเด็กสมวัย  และในระดับเขตสุขภาพท่ี1 จังหวัดลำพูน
เป็นอันดับที่2 (ร้อยละ 54.48)  ขอให้หน่วยบริการเร่งดำเนินการออกติดตามและบันทึกข้อมูล ตามมาตรการ
เร่งรัด โดยให้เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก ซึ่งในระดับเขตสุขภาพที่1  พบว่าจังหวัดลำพูนมีความครอบคลุม เป็น
อันดับ 3 แยกตามกลุ่มอายุดังนี้ ในกลุ่ม (เด็ก0-2 ปี) ร้อยละ 79.98 , ในกลุ่ม (เด็ก 3-5 ) ร้อยละ 64.63  และ
ภาวะเตี้ย ในกลุ่ม (เด็ก0-2 ปี) ร้อยละ 17.12  ในกลุ่ม (เด็ก 3-5 ) ร้อยละ 11.96 จำนวนของเด็กอายุ 6 เดือน 
– 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก มีเป้าหมายทั้งจังหวัด 3,054 ราย ได้รับยา 706 ราย (ร้อยละ 23.12) 

นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล  เสนอให้หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลจำนวนเด็กที่มารับบริการ         

ประธาน    ขอให้วิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละรพ.สต.และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล                          

มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                                

http://203.157.10.8/hcode_2014/query_set.php?p=2


6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องท่ี 1 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  

จังหวัดลำพูนระลอกใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 ไม่พบผู้ป่วย Covid- 19 ในจำนวน 23 วัน ที่
ผ่านมา พบมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน   2 ราย รักษาหากลับบ้าน 2 ราย  อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่รัฐ
จัดให้ 381 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวเอง 743 ราย และพ้นระยะกักตัว 43 ราย  ผลการดำเนินงานของ
โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน พบผู้ป่วยใน ARI clinic รวม 3,116 ราย ,ผู้ป่วย Pneumonia  รวม 159 ราย 
และผู้ป่วยในกลุ่ม PUI รวม 302 ราย ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย 94,953 ราย จำนวนที่ได้ตรวจ 
4,005 ราย (ร้อยละ 4.21) และผลการค้นหาคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ต่อเนื่อง จำนวนที่ได้ตรวจแล้ว 
3,508 ราย จำนวนที่วางแผนตรวจ 1,860 ราย ขอให้เฝ้าระวังในผู้ป่วยหรือมีอาการเข้าได้กับนิยาม PUI  
ความเคลื่อนไหววัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา วัคซีนของซิโนแวค รออนุมัติเป็นรายต่อไป โดยมี
แผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แบ่งเป็น 3 ระยะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับถึงวัคซีนโควิด-19 ใน
ระยะแรกท่ีมีจำนวนจำกัด คือในกลุ่มเป้าหมายบุคลากรแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน ,
บุคคลที่มีโรคประจำตัว ,ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด -19 ที่มี
โอกาสสัมผัสผู้ป่วย รวมทั้งสิ้น 19,014,154 คน รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 

          เรื่องที่ 2 สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 มีผล
การดำเนินงานตามมาตรการด้านการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE และ PASSIVE ในระดับเขตสุขภาพที่1 
ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมาย ร้อยละ 100 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 ของจังหวัดลำพูน มี
ผู้ป่วยขึ้นทะเบียน จำนวน 82 ราย (ร้อยละ 13.50 ) มี อัตราการคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 83.9 และ 44.2  
และมีผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการคัดกรอง พบสูงสุดที่ อ.ทุ่งหัวช้าง คิดเป็นร้อยละ 100 และ 
92.75 รองลงมา คือ อ.บ้านธิ 100 และ 43.11  ภาพรวมทั้งจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 89.72 และ 73.45 
และมีผลงาน TB Treatment Coverage ในระดับเขตสุขภาพที่1 จัดเป็นอันดับที่ 7  (ร้อยละ 12.99) 
จังหวัดที่มีผลงานสูงสุดเป็นอันดับที่1 คือจังหวัดเชียงราย รองลงมาคือจังหวัดลำปาง ขอให้ทุกแห่งเร่ง
ดำเนินการทุกสัปดาห์ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

6.5  กลุ่มงานนิติการ     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 
6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      

            เรื่องที่ 1 สรุปผลการดเนินงานตามตัวชี้วัด RDU จังหวัดลำพูน ไตรมาสที่1  
ประจำปีงบประมาณ 2564  เกณฑ์ ขั้นที่2 ต้องมีโรงพยาบาลผ่าน 5 แห่ง (ร้อยละ58) และขั้นที่3 ต้องมี
โรงพยาบาลผ่าน ผ่าน 3 แห่ง (ร้อยละ 29) พบว่ามีโรงพยาบาลที่ผ่าน ขั้นที่ 1 ครบทุกแห่ง (ร้อยละ 100) 
ขั้นที่2 จำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 37.5) และขั้นที่3 ยังไม่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 0) 
 

ประธาน   ขอให้โรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์จัดทำมาตรฐาน 
 

      เรื่องท่ี 2  การจัดชื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วม จังหวัดลำพูน ขอให้หน่วยบริการ 
สามารถดำเนินการจัดชื้อชื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาร่วมได ้ตามระเบียบขั้นตอนได้เลย 

 



       เรื่องท่ี 3 สรุปคลินิกกัญชาทางการแพทย์  สถานการณ์ในจังหวัดลำพูน ณ  
ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2564 มีสถานบริการที่ดำเนินการขออนุญาตให้ผลิตกัญชา(ปลูกกัญชา) ที่ผ่านการ
พิจารณาอนุญาตจากอย.แล้ว คือโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน
ตำบลเหล่ายาว ส่วนผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จำนวนผู้เข้ารับบริการคลินิก (รับยาและให้
คำปรึกษา) ทั้งหมดจำนวน 191 ราย (รายใหม่ 106 ราย,รายเก่า 78 ราย) ตามจำแนกกลุ่มโรค 
 

         เรื่องที่ 4 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท5 พ.ศ.2563 ของกัญชงกับกัญชา  ซึ่งมีความแตกต่างระหว่างกัญชงกับกัญชา  และจะต้องได้จาก
การปลูกหรือผลิตโดยผู้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ 
อย. http//www.fda.moph.go.th สรุป “กัญชง” จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  และการปลูกต้อง
ขออนุญาตตามกฎหมาย ตามประกาศ สธ.ยกเว้นสารสกัดและส่วนของกัญชงจากการเป็นยาเสพติดและ
นำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
  
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                      
       เรื่องท่ี 1 การอนุมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  

(งบค่าเสื่อม) จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 (ระดับจังหวัดและระดับหน่วยบริการ) จำนวนเงินที่จังหวัด
ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ  ขอให้หน่วยบริการเร่งรัดดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 

       เรื่องท่ี 2  กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท./กองทุนตำบล ปี 2564)  
ได้รับงบประมาณ จำนวน 37 ล้านกว่าบาท ขอให้หน่วยบริการเร่งรัดดำเนินการ 

       เรื่องท่ี 3 กำหนดการสอบทานระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  
(CFO) เขตสุขภาพท่ี 1 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ รพ.ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
เพ่ือทานระบบ CFO ศูนย์จัดเก็บรายได้  ระบบบริหารเวชภัณฑ์ และการบันทึกบัญชี  
 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
           เรื่องที่ 1 จังหวัดลำพูนแจ้งกำหนดการ โดยของดการออกหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไว้ก่อน 
 

          เรื่องท่ี 2 รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ พ.ศ. 2564 ของงบขับเคลื่อน พชอ. และงบเพ่ือการพัฒนางานปฐมภูมิ 
สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCUs) ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 
 

          เรื่องที่ 3 การอบรม อาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว จังหวัดลำพูน 
ประจำปี 2564 หลักสูตรเร่งรัด (อสต.) ใช้เวลาอบรม 1 วัน เป้าหมาย มี 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองลำพูน ,
อำเภอบ้านธิ และอำเภอแม่ทา โดยใช้วิทยากรของจังหวัดและพ้ืนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจังหวัดได้
ประสานงานและสอบถามพ้ืนที่แล้ว จะมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งหมดจำนวน 70 ราย   



หน.กลุ่มงานประกัน  ได้ประสานงานสนง.แรงงานต่างด้าวจังหวัดลำพูนจะมีการอบรม อสต.ของ 
อ.เมืองและบ้านธิ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และของอ.แม่ทา ในวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2564  ส่วนสถานทีจ่ัดอบรมจะแจ้งให้จังหวัดทราบอีกครั้ง 

 

ประธาน ขอให้ความรู้ ในเรื่องโควิด-19 แก่แรงงานต่างด้าวก่อน โดยใช้วิทยากรของ
เราเอง แล้วค่อยให้ความรู้ตามหลักสูตร 

           
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       
       เรื่องท่ี 1 แจ้งการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาการจ่ายตาม 

รายการบริการ Fee- Schedule ทันตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ไดม้ีการปรับเปลี่ยนเวลา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการทำงานของพ้ืนที่ และทางกลุ่มงานได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบแล้ว 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
        เรื่องท่ี 1  แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จังหวัดลำพูน ของเดือน 

มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน และมากกว่าหรือเท่ากับ 76 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 3 มาวันแล้ว เนื่องจากมีภาวะอากาศแปรปรวน  ขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซึ่งทางจังหวัดลำพูนได้กำหนดมาตรการ 
ป้องกันปัญหา 9 มาตรการ และกำหนดเขตพ้ืนที่ดำเนินการควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือป้องกันไฟป่า ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างเข้มข้น           
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ       ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง             
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ         ไม่มีเรื่องแจ้ง  
  
เลิกประชุมเวลา   เวลา  16.30  น.  
 
  ลงช่ือ) …………………….......................….....       ลงชื่อ) …………………….......................…...                
    (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                         (นางบุษบา อนุศักดิ์)                   
          เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   
                              ผู้บันทึกการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม    


