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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

วันศุกร์ที่  5 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1.  นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
2.  นางจันทร์ทิพย์  จิตรวงค ์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน   
3.  นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา 
4.  นายสมาน              พรวิเศษศิริกุล              นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ดา้นบริการทางวิชาการ   
5   นางอินทริยา  อินทพันธุ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
6.  นายธวชัชัย            ฉันทวุฒินันท์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
7.  นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
8.  นายสัจพจน์        เกตุวัฒนาธร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  
9.  นายสันต ิ  วงศ์ฝั้น             รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  
10.นางสมสกุล   เกียรติอนันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
11.นางสาวมัลลิกา  โมกขะสมิต  รก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง   
12.นายสันทัด  ทองพรรณ        (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
๑3.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 
14.นายศรีพรหม      กาสกูล   สาธารณสุขอำเภอป่าซาง    
๑5.นายธวชัชัย    รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นายจตุพล  พงษ์ธนพิบูล  (แทน) สาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง  
17.นายวันชัย         รัตนพรม  สาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง  
๑8.นายวิเชียร       ปิงชัย   สาธารณสุขอำเภอแม่ทา  
19.นายโยธิน  จันทร์ทิพย ์                สาธารณสุขอำเภอลี้ 
20.นายบัญญัติ  อรรคสังวร  รก.สาธารณสุขอำเภอบ้านธิ 
21.นายโภคิน   ศักรินทร์กุล  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิรพ.ลำพูน 
22.นางณัฐดา  วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
23.นางบุษบา  อนุศักดิ์    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
24.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25.นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
26.นายไกรศิลป์          ศิริวิบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27.นางพัชรี  วีรพันธุ์   หวัหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ    
28.นายสาธิต  เจริญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
29.นางธีรานันทน์ ศรีมุก   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
30.ส.ต.ต.วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
31.นางศรีสังวาลย์ ศรีทรายคำ  รก.หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ  
32.นางพิมภาวรรณ  เขยะตา   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
33.นางสาวชรินดา สุธาวา      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข   
34.นางฐิติกมล   จันทะระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1. นายกำจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (สคร1)   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปรีชา  เครือธง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นางวิรัมภา  กึง่วงษ์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
3. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสุรางค์   หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
5. นายณรงค์ฤทธิ์     สายมณี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
6. นางพรนิภา        ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
7. นายณรงค์เดช   นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
8. นายสมชาย     แสนวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นายสุรยุทธ          ปรอินทร ์                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11.นายพงศกร  ตัณติวรางกูร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นายกฤตนน  บวรศักดิยุต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
13.นางกรรณิกา           มะโนวรณ์                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
14.นางสมพิศ             อ่ินอ้าย                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
15.นายกฤษฏา            ญาณะพนัธ์                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16.นางสาวธิดารัตน์       โพธิพฤกษ์                 เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ไดม้ีการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดย 
พิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการที่มีผลงาน และได้จัดพิธีการมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร ดังนี้ 

1. พิธีการมอบโล่เกียรติคุณ รับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม 
สิ่งแวดล้อม ระดับดีเด่น ให้แก่โรงพยาบาลลี้ 

2. พิธีการมอบใบประกาศนียบัตรโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Green and Clean  
Hospital ระดับดีมาก ให้แก่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง                                                                        
 

ประธาน ได้มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยบริการที่มีการดำเนินงาน
ระดับดีเด่น และระดับดีมาก พร้อมไดก้ล่าวแสดงความยินดีและขอให้นำไปปฏิบัติใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1  แจ้งการเตรียมความพร้อม การทำงานระบบ ‘หมอพร้อม’เกี่ยวกับการ 

บริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเดือนมิถุนายน 2564 สำหรับกลุ่มที่จะได้รับวัคซีน
โรคติดเชื้อโควิด-19 กำหนดเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  2. กลุ่มบุคลากร
ด่านหน้า ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายความมั่นคง เป็นต้น  3. 
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  4. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต
เรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน โรคอ้วน และ 5.ประชาชนทั่วไป  และในวันที่ 
20 มีนาคม 2564 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งเตรียมความพร้อมโดยให้อสม.พ้ืนที่ออกสำรวจเคาะประตูหน้าบ้าน
เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทุกราย ตามระบบโปรแกรมหมอพร้อม (อสม.และจนท.รพสต.) ของกรม สบส. ที่ได้
เตรียมวารสารและสื่อความรู้ให้แล้ว และให้รพ.ทุกแห่ง มีการเตรียมความพร้อม 8 ขั้นตอน (จุดฉีดวัคซีน ,
ห้องพักหลังฉีด ,ห้อง ER) และมีการติดตามอาการของผู้รับบริการ 30 วัน ซึ่งจังหวัดลำพูนจะได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ในเดือนมิถุนายน 2564 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

คุณบุษบา อนุศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
เรื่องแจ้งจากกรมการจังหวัดลำพูน 
เรื่องท่ี 1  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการโยกย้าย 

ข้าราชการให้มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดลำพูน ดังนี้ 
 1. นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล   ตำแหน่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน 
 2. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์พันธุ์           ตำแหน่ง ขนส่งจังหวัดลำพูน 
 3. นายศุภลักษณ์  รูปศรี                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 32 
 4. นางชมนาถ  บุญคมรัตน์       ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดลำพูน 
 

เรื่องท่ี 2  แจ้งการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
พบว่าโรงพยาบาลลำพูน มีการเบิกจ่ายเงินอยู่ในลำดับที่ 6 ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ 28.113 ล้านบาท 
มีการใช้จ่าย PO (เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS) และเบิกจ่ายจำนวน 5.373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.84  

เรื่องท่ี 3  แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือนายอำเภอและทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรู้สัญญานเตือนการจัดการ
ความเครียด ตามแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นและการสร้างความเข้มแข็งทางใจ ระดับบุคคล 
   เรื่องที่ 4 แจ้งเชิญชวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตาม
กำหนดการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564  ณ หน่วยเลือกตั้งของพ้ืนที่ที่มีชื่ออยู่ และสามารถตรวจสอบ
ชื่อสิทธิเลือกตั้งไดห้ากพบว่าไม่มีชื่อหรือมีบุคคลอื่นแอบอ้างมาอยู่ในบ้านเลขท่ีของตนให้แจ้งได้ที่ว่าการอำเภอ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                    

ฝ่ายเลขาฯ ได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.lamphunhealth.go.th 
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564           
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามจากการประชุมครั้งที่แล้ว     
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งสรุปการติดตามความก้าวหน้างบลงทุน 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564  มีจำนวนรายการสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล จำนวน 9 รายการ 
ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          เรื่องที่ 2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งสรุปความก้าวหน้างบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบพ.ศ.2564 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)ประจำปี พ.ศ. 
2563 และ พ.ศ.2564 
สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 มีหน่วยบริการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 
1. รพ.แม่ทา     ขัน้ตอนที่ 2  ปรับปรุงห้องน้ำ 
2. รพ.ลี้   ขั้นตอนที่ 3  สร้างโรงจอดรถ 4 ที่ 
3. รพ.ลำพูน  ขั้นตอนที่ 2  เครื่องชักอบแห้ง ถุงมือ  

ขั้นตอนที่ 3  ปรับปรุง ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 เตียง 
4. รพ.ป่าซาง   ขั้นตอนที่  4 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม ปริมาตรและความดันขนาดกลาง 
หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด จะต้องคืนเงินให้ สปสช.เขต1 ขอให้เร่งรัดดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  สำหรับประจำปีงบประมาณ 2564  จังหวัดลำพูนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จำนวน 20,940,253.09  บาท มีรายการทั้งหมด 292 รายการ  ยังไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.233 และมีการเบิกจ่าย จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.3699 
ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 หากหน่วยงานใด
คาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ขอให้แจ้งจังหวัดทราบเพ่ือทำหนังสือแจ้งให้สปสช.เขต 1 
ทราบต่อไป ซึ่งทางจังหวัดจะมีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน 
 

ประธาน  ขอให้จังหวัดช่วยตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้หน่วยบริการทราบ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องแจ้งเพื่อทราบของ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน / นักวิชาการ

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

 
4.1.1 เรื่องของนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
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4.1.2 เรื่องของโรงพยาบาลลำพูน                     

                   เรื่องท่ี 1  แจ้งเรื่องการขอรับย้ายแพทย์(สูติแพทย์) จากรพ.ป่าซาง เพ่ือมา 
ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลลำพูน โดยขอให้มาช่วยปฏิบัติราชการก่อน เนื่องจากสูติแพทย์ของโรงพยาบาล
ลำพูนขาดแคลน และมีภาระงานหนัก ซึ่งทางโรงพยาบาลลำพูนจะทำหนังสือขออนุมัติแจ้งเรื่องการขอรับย้าย
มาปฏิบัติราชการให้จังหวัดทราบต่อไป 
 

ผอก.รพ.ป่าซาง แจ้งอนุมัติให้สูติแพทย์มาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลลำพูน และขอให้จังหวัดช่วยปรับตัด 
FTE ของโรงพยาบาลป่าซางออกให้ด้วย                                        
                เรื่องท่ี 2 นายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
รพ.ลำพูน แจ้งเรื่องความก้าวหน้าของวงเงินสนับสนุนงบค่าบริการตรวจ Lab จากหน่วยงานอบจ.ลำพูน  โดย
มอบให้หน่วยงานสสจ.ลำพูน เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนเงินงบค่าบริการตรวจ Lab จำนวน 20,000 บาท 
(เป็นค่าน้ำยาตรวจ Lab ) ซึ่งได้มีการขอเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานสสจ.ลำพูนเป็นผู้สมทบสนับสนุน
งบประมาณ และทำการโอนเงินงบฯ ดังกล่าวให้รพ.ลำพูน เนื่องจากรพ.ลำพูน เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

นิติกร   แจ้ง  ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการขอรับเงินสนับสนุน 
ส่วนราชการองค์รวมในการของบสนับสนุน จะต้องเป็นหน่วยงานและจะต้องแนบคำสั่งด้วย จึงขอให้กลับไปดู
ระเบียบ  ส่วนของรพ.ลี้ สามารถของบสนับสนุนได้เลย  
 

ประธาน   ขอให้รพ.ลี้ ทำหนังสือขอรับเงินงบสนับสนุนผ่านนายแพทย์ สสจ.ลำพูนด้วย  และ
มอบให้นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล /หน.กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ /หน.กลุ่มงานนิติการ และหน.กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป มีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน 
 

                เรื่องที่  3 จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนบุตรหลานของจนท.ที่ เรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่  6 จังหวัดลำพูน ให้สมัครเรียนนักศึกษาแพทย์ นักเรียนแพทย์ หรือนิสิตแพทย์ รุ่นที่1 
ประจำปี 2564  ซึ่งจังหวัดลำพูนจะได้รับทุนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นทุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ท่าน  
 

ประธาน   ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564  ขอให้แพทย์อินเทิร์น (intern)  ของรพ.
ป่าซาง ให้มาช่วยปฏิบัติราชการที่รพ.ลำพูน ก่อน  และห้ามลาด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.1.3 เรื่องของรก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  ไม่มีเรื่องแจ้ง  
          

4.1.4 เรื่องของนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ   
        เรื่องท่ี 1 แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้รับหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง 

ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งให้นายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร  โยกย้ายจากจังหวัดนครราชสีมา 
มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งรักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และมีกำหนดการจะเดินทางมา
จังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้ 
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
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- เดินทางมารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหลังจากนั้นจะเดินทางไปนมัสการสิ่งศักดิ์
สิทธิ  คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน  ณ วัดจามเทวี /ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี /วัดพระธาตุหริภุญชัย 
วรวิหาร /วัดกู่ช้างกู่ม้า และเดินทางมาพบประผู้บริหาร,หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น2 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และเดินทางกลับ 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.09 น. 
 - เดินทางมาปฏิบัติราชการ รับตำแหน่งรักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เป็นทางการ 
โดยจะมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาส่งประมาณ 50 กว่าคน ซึ่งจังหวัดจะเชิญ
ตัวแทนหน่วยงานจากรพ.ลำพูน จำนวน 5 ท่าน ,รพช. และสสอ.แห่งละ 2 ท่าน มาร่วมต้อนรับ ในตอนเช้า 
และในตอนบ่ายจะมีการจัดประชุมวิชาการ มอบให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯดำเนินการจัดทำแผนงาน
โครงการจัดประชุมวิชาการและทำหนังสือแจ้งเรียนเชิญประชุมให้ทุกหน่วยงานทราบ 
 

เรื่องท่ี 2 แจ้งนักศึกษาแพทยใ์หมท่ี่เรียนจบในเดือนพฤษภาคม 2564 ใน 
กรณีแพทย์ที่ยังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหาร ซึ่งตามกำหนดการจังหวัดลำพูนจะมีการเกณฑ์ทหารในเดือน
กรกฎาคม 2564 ขอให้หน่วยบริการแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนทราบ เพ่ือดำเนินการแจ้งให้
กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
   4.1.5  เรื่องของเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
                   เรื่องที่ 1  แจ้งเรื่องกัญชา ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร อนุญาตให้ใช้ส่วนของกัญชามาประกอบอาหารได้ (ในร้านอาหาร) แต่ต้องเป็น
กัญชาที่ได้มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2  เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน  
       โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
       เรื่องท่ี 1  แจ้งความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการก่อสร้างห้องทันตกรรม  

ตามแบบแผนงบเงินกู้โควิด-19 ของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนด และจะต้องคืนเงินงบฯ ดังกล่าว ขอให้หน่วยบริการที่ของบฯ ทำหนังสือแจ้งให้จังหวัดทราบ
เพ่ือจะได้ดำเนินการต่อไปด้วย 
 

ผอก.แม่ทา   สอบถามแบบแปลนการก่อสร้างห้องทันตกรรม 
 

หน.กลุ่มงานทันตกรรม ส่วนกลางไดแ้จ้งให้ปรึกษาโครงสร้างได้ท่ีสบรส.เขต1 
 

หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต้องรอแบบแปลนและทำแผนกำหนดเวลาก่อสร้าง เพ่ือแจ้งสบรส. 
 

ผชช.บว ต้องให้รพ.ที่ของบเงินกู้โควิด-19 รองบเงินกู้มาก่อนแล้วค่อยทำเรื่องคืนเงิน 
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หน.กลุ่มงานประกันสุขภาพ มติที่ประชุม ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 
 

ประธาน ขอให้กลุ่มงานทันตกรรม ตรวจสอบและประสานงานจังหวัดอ่ืนที่ของบฯไป
ว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างห้องทันตกรรมตามแบบแปลนของกองแบบแผน  
ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดของสบรส. ไดห้รือไม่ 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
               

 4.2.1  เรื่องของสาธารณสุขอำเภอ    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
    4.3  เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 4.4 เรื่องของกลุ่มงานต่างๆ  
       4.4.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

                  เรื่องที่ 1 แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  สรุปข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 ของจังหวัดลำพูน งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร จำนวน 56,024,578.00 บาท  มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 23,504,738.51 บาท (ร้อยละ 
41.95) คงเหลือรอการเบิก จำนวน 32,519,839.49 บาท (ร้อยละ 58.05) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้น
ไตรมาส2 ( วันที่ 31 มีนาคม 2564) งบภาพรวม มากกว่าร้อยละ 54 รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 
   - งบฯดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  จำนวน 25,829,878.00 บาท 
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 15,764 ,509.61 บาท (ร้อยละ 76.43) คงเหลือรอการเบิก จำนวน 
6,088,441.49 บาท  (ร้อยละ 23.57)  เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2564 ) 
งบรายจ่ายประจำต้องมากกว่าร้อยละ 57  ขอให้เร่งดำเนินการตามแผนงานโครงการ  
   - งบฯลงทุน  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน 29,439,700.00 บาท  
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน  3,763 ,302.00 บาท  (ร้อยละ 12.78)  คงเหลือรอการเบิก จำนวน 
25,676,398.00  บาท (ร้อยละ 87.22)  เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส2 ( 31 มีนาคม 2564) 
งบรายจ่ายลงทุน ต้องมากกว่าร้อยละ 45 

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

- ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของหน่วยงานย่อย  
และเฉพาะที่เบิกจากระบบ GFMIS งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 560,000.00 บาท  มีการ
เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 366,246 .85 บาท (ร้อยละ 65.40) คงเหลือ 193,753.15 บาท (ร้อยละ 
34.60 ) หน่วยงาน   สามารถจัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายได้ตามปกติ (ไม่เกินเดือนถัดไปของรายการค่าใช้จ่าย) 

 

ประธาน ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการการเบิก-จ่ายงบฯเงินอุดหนุน 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
          เรื่องที่ 1 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การ

ต้อนรับท่านสาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับเขตสุขภาพที่1 กระทรวง
สาธารณสุข ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างดีเยี่ยม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอแจ้ง
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งหน่วยงาน
ส าม า รถ ด า วน์ โห ล ด เอ ก ส าร  ส รุ ป ผ ล ก ารต ร ว จ ร าช ก าร ได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์  ก อ งต ร ว จ ร าช ก า ร 
http://bie.moph.go.th/e-inspection-64/index.php  รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้                                        
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ 
ขอชื่นชม ชื่นชมการดำเนินงาน ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย  

ชื่นชม รพ.แม่ทา มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถมีการบริหารเงินบำรุงได้ดี และมี Health 
innovation โปรแกรมต่าง ๆ ของแม่ทา 

 
ข้อเสนอแนะ 

- ภาพรวมการนำเสนอ ข้อมูลไม่เชื่อมกันระหว่างจังหวัดกับอำเภอ 
- TB เน้นในเรื่อง คุณภาพการคัดกรอง   
- โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  พบปัญหาสาธารณสุข/ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

เรือนจำ และการมี Intervention 
- การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เน้นให้รพ.สต.ทุกแห่ง การมี Intervention ที่ทำให้มีการพลัดหกล้ม น้อยลง 
- ฆ่าตัวตาย  จังหวัดควรจะนำ best practice ของอำเภอ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและทำเป็นภาพรวม 

ของจังหวัดและพบว่าสาเหตุของจังหวัดและอำเภอไม่สอดคล้องกัน ซึ่งควรมีการพูดคุยกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

- เน้น ประเด็น วัณโรค  สุขภาพจิต และ HIV ในเรือนจำ โดยมีการอธิบายให้ข้อมูลและการสื่อสารใน
การให้สมัครใจตรวจ 

-แนะนำประเด็นการ การอบรม อสรจ. (อบรมนักโทษชั้นดีใกล้พ้นโทษ) 
 

หมอประจำตัว 3 คน   
-ขอให้ใช้แนวคิด 3 หมอ โดยให้มีการขับเคลื่อน ให้ประชาชนเข้าถึงได้ /ปัญหาสุขภาพ บูรณาการ  

กับ 3 หมอ ให้เกิดประโยชน์ 
 

กัญชาทางการแพทย์ 
 - เน้นให้บูรณาการระหว่างแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน 

- การติดตามการปลูกกัญชาของโรงพยาบาลบ้านโฮ่งที่ดำเนินการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือวาง
แผนการจัดการวัตถุดิบกัญชากับสถานที่ผลิตยาแผนโบราณและสมุนไพรในการผลิตกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
 

STEMI / Stroke (ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย) เน้นให้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ เพ่ือกำหนดทิศทางการ
พัฒนา/ใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนระบบ 
 

DM - แนะนำประเด็นการตรวจ HbA1C (Hemoglobin A One C) 
- มี Intervention ในกลุ่มเสี่ยง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่ม Good Control สอนกลุ่ม Moderate 
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/ บูรณาการกับรพ.สต. เยี่ยมบ้านในกลุ่ม uncontrol ขอให้มีการบูรณาการร่วมกับ รพช.และรพ.สต. ในการ
ควบคุม DM เป็นภาพรวมจังหวัด 
 

มารดาตาย สาเหตุมาจาก Indirect cause  
   - ขอให้มีการ ANC คุณภาพ 
   - ให้ประสานงานกันระหว่าง สูติแพทย์ และอายุรแพทย์ 
 

ประเด็นมุ่งเน้น 6 เรื่อง ของผู้ตรวจราชการ ใช้ OKR ในการขับเคลื่อน 
O : เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยน้อยกว่า ร้อยละ 10 
O : ลด falling fracture 50% ใน 2 ปี 
O : ผู้ป่วย COPD มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศ 
O : NCDs คุณภาพเป็นเลิศ 
O : การรักษาวัณโรคสำเร็จ > 
O : การฆ่าตัวตายสำเร็จ < 6.3 ต่อแสนประชากร 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ       
          เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม

กิจกรรม To Be Number One ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  
           เรื่องท่ี 2 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season3 (100 วัน 100 กิโลเมตร) ขอเชิญ

ชวนพ่ีน้องชาวลำพูน  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน LINE ID : @THNVR และเริ่มสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564  รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง                                                         
 

ประธาน ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร แยกเป็นรายแห่งรายอำเภอ เพ่ือขอความร่วมมือให้
เข้าร่วมสมัคร โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่สมัครให้ครบ 100 % 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                                                                    

  4.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
           เรื่องท่ี 1 แจ้งแผนการดำเนินงานของวัคซีนโควิด- 19 จังหวัดลำพูน มี 

ความก้าวหน้าของวัคซีน ซึ่งจังหวัดลำพูนจะได้รับวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 ขอให้ทุกแห่งดำเนินการ
สำรวจข้อมูลสำหรับกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 5 กลุ่มเสี่ยง ตามที่ได้กำหนดและบันทึกข้อมูลบน
โปรแกรม “หมอพร้อม” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และดำเนินงานตามขั้นตอน หากพบมี
อาการผิดปกติใหโ้ทรแจ้ง 1669 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 

นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล จากการบันทึกข้อมูล ขอให้พ้ืนที่นำข้อมูลผู้รับบริการส่งให้จังหวัดเพ่ือ
กระทบยอดและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่ให้ครบถ้วน สำหรับข้อมูลจังหวัด

มอบให้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อรับผิดชอบติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลให้ครบถ้วน 
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            เรื่องที่ 2 สรุปสถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564 
มีผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการคัดกรอง CXR กลุ่ม ACTIVE และ PASSIVE ในระดับเขตสุขภาพที่1 
ปีงบประมาณ 2564 เป้าหมาย จำนวน 513 ราย คิดเป็นร้อยละ 85 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 
ของจังหวัดลำพูน มีผู้ป่วยขึ้นทะเบียน จำนวน 95 ราย (ร้อยละ 15.63 ) มีอัตราการคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 
91.12 และ 80.33  และมีผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านการคัดกรอง พบสูงสุดที่ อ.บ้านธิ คิดเป็น
ร้อยละ 100 และ 100 รองลงมาคืออ.ทุ่งหัวช้าง 100 และ 92.75 ภาพรวมจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 91.29 
และ 80.33 และมีความครอบคลุมการรักษาของ New+Relapse (Treatment Coverage)ในระดับเขต
สุขภาพที่1 จัดเป็นอันดับที่ 8 จำนวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.63 จังหวัดที่มีผลงานสูงสุดเป็นอันดับที่1 
คือจังหวัดเชียงราย รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ทุกแห่งเร่งดำเนินการทุกสัปดาห์ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1 
 

ประธาน ขอให้จนท. ที่รับผิดชอบงานวัณโรคมีการพัฒนาและเรียนรู้งานร่วมกับรพ.สต. 
เพ่ือให้มีความชำนาญในการทำงาน และให้นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล หารือกลุ่มแพทย์
ของรพท. โดยเน้นเรื่องการรักษาและติดตามผู้ป่วยวัณโรค และให้ตรวจสอบข้อมูล
ผู้ป่วยที่รักษารพ.เอกชน (แยกพ้ืนที่เป็นรายแห่ง) 

 

มติที่ประชุม             รับทราบ     
 

  4.4.5  กลุ่มงานนิติการ     ไม่มีเรื่องแจ้ง    
 
  4.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      

                เรื่องที่ 1 สถานการณ์กัญชง-กัญชาทางการแพทย์ จังหวัดลำพูน สรุป
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ.2564 เรื่อง
กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  และมีเป้าหมายของเขต
สุขภาพที่ 1 :  ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 (เป้าหมายจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2564 คือ 178 คน) 
จำนวนผู้เข้ารับบริการคลินิก (รับยา และ/หรือ ให้คำปรึกษา) รวมทั้งจังหวัดจำนวน 314 ราย  
  
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

  4.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ                      
           เรื่องท่ี 1 รายงานสรุปการดำเนินงานงบประมาณกองทุนสุขภาพระดับ 

ท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ รายอำเภอ จังหวัดลำพูน (กปท./กองทุนตำบล) ประจำปีงบประมาณ 2564 พบว่าอำเภอลี้ 
และอำเภอแม่ทา มีการเบิกจ่ายงบฯ น้อย ขอให้เร่งรัดติดตามและเร่งการใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ขออนุมัติ 
 

ประธาน   ขอให้หน่วยงานที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เร่งดำเนินการ 
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เรื่องที่ 2  สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง  
(CFO) ของหน่ วยบริการจั งหวัดลำพูน  และโรงพยาบาลบ้ านธิ  จากการประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และจะมีการประชุมผ่านระบบทางไกล VDO 
Conference เรื่องการจัดทำแนวทางดำเนินการ 30 บาท รักษาทุกที่ ร่วมกับเขตสุขภาพที่1 ในวันที่ 5 
มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. หากมีข้อเสนอเพ่ิมเติมจังหวัดจะแจ้งให้หน่วยบริการทราบอีกครั้ง         
             
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

4.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ      
              เรื่องที่ 1 จังหวัดลำพูนแจ้งกำหนดการออกหน่วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ในวันที่ 25 มีนาคม 
2564 ณ บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของจังหวัดลำพูน ตามวันเวลาที่กำหนดด้วย 
 
            เรื่องท่ี 2 ติดตามความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของงบขับเคลื่อน พชอ. และงบเพ่ือการพัฒนางาน
ปฐมภูมิ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCUs) ขอให้เร่งดำเนินการ
เบิกจ่ายงบฯสสส. และงบฯสป. ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และภายใน 31 มีนาคม 2564 
 

                     เรื่องที่ 3 ตามนโยบายภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โครงการหมอ 3 คน โดยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลจำนวนครอบครัวที่ได้รับการดูแลจากหมอประจำตัว 3 คน 
(อสม.และจนท.รพ.สต. และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว) คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนครอบครัวทั้งหมด  
 

นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล  ขอให้ทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลในพื้นท่ี (เฉพาะที่ข้ึนทะเบียน)               
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

4.5.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

4.5.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
4.5.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
          เรื่องท่ี 1  แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จังหวัดลำพูน ของเดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา พบค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน และค่ามาตรฐาน PM 10 มากกว่าหรือเท่ากับ 
76 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป ขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ซ่ึงจังหวัดไดท้ำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ 
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4.5.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ      

             เรื่องท่ี 1 โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลำพูน รุ่นที่1  
ประจำปี 2564 ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน เป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณและจัดกิจกรรมอบรม ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ วัดป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจงัหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดลำพูน  
     
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 

6..5.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
             

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา          
   เรื่องที่ 1  กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ขอเสนอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริหารงานบริการผู้ประกันตน จังหวัดลำพูน  ตามคำสั่งจังหวัดลำพูนที่ 1138/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน จังหวัดลำพูน  โดยมีนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดลำพูน  เป็นประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ จัดชื้ออุปกรณ์ชุดเก็บตัวอย่างหาเชื้อไวรัส (UTM)  
จำนวน  1,000 ชุด ๆละ 96.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,300 บาท ตามหลักเกณฑ์การใช้เงินจาก
ประกันสังคม เพื่อพัฒนาระบบบริการของผู้ประกันตน 2.5 % ของโรงพยาบาลลำพูนในการคัดกรองโควิด-19 
เชิงรุก เป้าหมายกลุ่มแรงงานผู้ประกันตนเครือข่ายโรงพยาบาลลำพูนในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน จำนวน 1,000 ราย 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ดำเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ         ไม่มีเรื่องแจ้ง  
  
เลิกประชุมเวลา   เวลา  14.30  น.  
 
      ลงช่ือ …………………….......................….....                      
          (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                            
                    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         
                                        ผู้บันทึกการประชุม                             
 
       ลงช่ือ …………………….......................…...  
                 (นางบุษบา อนุศักดิ์)  
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                  


