
 

 

            รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
            ครั้งที่ 7/ 2561  ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

วันอังคาร ที ่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2. นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายวรเชษฐ      เต๋ชะรัก   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
4. นางกาญจนา  เลิศวุฒิ                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
5. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               รก.นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
6. นายจิระ  วิภาสวงศ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
7.นายธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
8. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
9. นายสันต ิ   วงศ์ฝั้น    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
10.นายสัจพจน์  เกตุวัฒนาธร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
11.นายพรรษา  พรมอนันต์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  
12.นางศรีพรรณ  วุฒิดนัยราษฎ์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ 
13.นายชินพันธ์   เลือดนักรบ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
14.นายธวชัชัย             รัตนไพบูลย์วิทย์  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
15.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
16.นายสังวรณ์   ศรีวิชัย   สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
17.นายศรีพรหม  กาสกุล   สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
18.นายโยธิน  จันทร์ทิพย์  สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
19.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
20.นายวิเชียร          ปิงชัย   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
21.นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์                     รก.สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
22.นายสุรพงศ์        ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
23.นางดารา  เรือนเป็ง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
24.นางณัฐดา          วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
25.นายเจริญ  สิทธิโรจน์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
26.นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
27.นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
28.นางอินทริยา  อินทพันธุ์  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
29.นางพวงผกา  สุริวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
30.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  รก. หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
31.นางสาวชรินดา สุธาวา      หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
32.นางศรีสังวาลย์   ศรีทรายค า  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
33.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
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34.ส.ต.ต.วิชฌ์พล      พรมสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
35.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าจร  พงศ์ศิริ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ (สคร 1) 
2. นางอัมภาพันธ์ วรรณพงค์ภัค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
3. นางบุษบา  อนุศักดิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นางจรรยา  ธัญน้อม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ.    
8. นายกฤตชญา         เขยะตา    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10.นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
11.นางกรรณกิาร์ วงศ์ฟ่ัน   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
12.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.นายวันชัย  รัตนพรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14.นายพงศกร        ตันติวรางกูร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
16.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
17.นางสมพิศ              อิ่นอ้าย                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18.นายกฤษฎา            ญาณพันธุ์                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง          

เรื่องท่ี 1  การเช่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต ของทุกหน่วยงานในจังหวัดล าพูน ปี พ.ศ.  
2561 ทางงานIT กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จะมีแบบสอบถามการใช้ระบบบริการอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเป็น
ความต้องการของหน่วยงานแต่ละพ้ืนที่ 
 

สสอลี้   ขอให้มีระเบียบวิธีการที่ชัดเจน 
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เรื่องท่ี 2  การรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี 
หนังสือแจ้งนโยบายให้โรงพยาบาล ในสังกัด ทุกแห่ง ทั่วประเทศ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพ่ือลดการ
ใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ดีเดย์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ..2561  เป็นต้นไป โดยขอให้มีการด าเนินงาน ตาม
นโยบาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  ในการนี้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ท าหนังสือ
แจ้งให้ รพท./รพช. ทุกแห่ง และสสอ.ทุกแห่ง แจ้งรพ.สต.ในพ้ืนที่ ทราบและด าเนินงานตามนโนบาย ดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว และขอชื่นชมสถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดล าพูน หลายแห่ง ที่ได้ด าเนินงาน เรื่องนี้แล้ว อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม  
 

เรื่องท่ี 3  การจัดการขยะอันตราย จังหวัดล าพูน  มีการด าเนินงานจังหวัดสะอาด 3Rs  
ประชารัฐ ยึดหลักการมีส่วนร่วม , ลด  คัดแยก ใช้ประโยชน์ จากขยะต้ังแต่ต้นทาง ทุกภาคส่วน หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับขยะอันตรายจากชุมชน  เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี  คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ประสานผู้รับผิดชอบงานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ล าพูน , ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน เรื่องแนวทางการเก็บรวมรวมขยะอันตราย  และการส่งก าจัดอย่างถูกวิธี ของ
หน่วยงานราชการต่างๆ ขณะนี้ ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ มีการ
ด าเนินงานหลากหลายรูปแบบ เห็นควรน าข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหา การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจังหวัดล าพูน ต่อไป  ในการนี้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จะได้ท า
หนังสือขอทราบข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหา จากหน่วยงานในสังกัด สถานบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง เพ่ือ
น าเข้าที่ประชุม หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม และจะแจ้งให้ทราบต่อไป ในเบื้องต้นนี้ ขอความร่วมมือ
หน่วยงาน ทุกแห่ง จัดหาที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายให้ถูกต้อง เหมาะสม และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพ้ืนที่ หรือชุมชน หมู่บ้าน ที่มีจุดรวบรวมขยะอันตราย ด าเนินการเข้าสู่ระบบการด าเนินงานของจังหวัดสะอาด 
ตามหลักวิชาการ แผนของกระทรวงมหาดไทย ที่มีอยู่ 
 

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

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

   
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา    
      เรื่องแจ้งจากจังหวัด 
      เรื่องท่ี 1 โครงการออกหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือน 

สิงหาคม พ.ศ. 2561  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561  ณ วัดทุ่งโป่ง ต าบลเหล่ายาว  อ าเภอบ้านโฮ่ง  ขอให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องของพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานจังหวัด 
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      เรื่องท่ี 2 การเร่งรัดด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  2561  ขอให้ทุกหน่วยบริการเร่งด าเนินการเบิกจ่ายตามเป้าหมาย 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง   
  

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน       
               เรื่องที่ 1 แจ้งการได้รับบุคลากรทางการแพทย์  ด้านจักษุแพทย์และแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว พร้อมทั้งได้รับเครื่องมือทางการแพทย์ด้านจักษุ เพ่ิมเติม  จึงสามารถเปิดให้บริการด้านจักษุแพทย์
และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ิมมากขึ้น 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

4.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ         ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน  
     โรงพยาบาลป่าซาง    
      เรื่องที่ 1 ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ร่วมกับโรงพยาบาลป่าซาง  ก าหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุสงฆ์ จังหวัดล าพูน 
ประมาณ  500 รูป  ณ มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน    ซึ่งจะมีการตรวจ 
X - Ray และวัดความดันโลหิต พระภิกษุสงฆ์  โดยอาสาสมัครวัฒนธรรม  ทั้งนี้สามารถเบิกจ่ายค่าบริการตรวจและ
รักษาพยาบาลได้ตามสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง  ซึ่งส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดล าพูน จะท าหนังสือแจ้งให้
วัดทุกแห่งจังหวัดล าพูนทราบ   
 

ประธาน  มอบให้งาน IT ด าเนินการ Cloud  Conference  ระหว่างหน่วยงานรพท.และรพช.  
                                                                                                                                            
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ         ไม่มีเรื่องแจ้ง      
       
5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน     ไม่มีเรื่องแจ้ง     

         
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   
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6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องที่ 1  แจ้งการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรวม  ปี 2561 ของส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด จ านวน 13.8 ล้าน ก่อหนี้ผูกพัน 22 %  และมี
การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น  61.9 %  คงเหลือ 15.16 %  ส่วนงบของสาธารณสุขอ าเภอที่ได้จัดสรรให้ทุก
อ าเภอ  ขอให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการ  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  
 

ประธาน   ให้งานการเงินสรุปการเบิกจ่าย ของทุกหน่วยงานที่ชัดเจน และน าเสนอที่ประชุมกวป.  
                              เดือนทุกเดือน  
 

       เรื่องท่ี 2  แจ้งเอกสารสรุป ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จังหวัดล าพูน  ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  
23  มิถุนายน  2561  ถึงวันที่  19  กรกฎาคม  2561  สรุปรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  ดังนี้ 
1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,006   ราย           2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                               6   ราย           - ยกมาจากเดือนก่อน         2,616,204.13   บาท              
- สมาชิกเข้า                                103   ราย           - รับเพิ่ม                                109,279   บาท 
- ลาออก                                        1   ราย           - จ่ายไป                                 338,435   บาท        
  สมาชิกคงเหลือยกไป      11,102   ราย            คงเหลือยกไป               2,387,048.73   บาท                                                     
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
            เรื่องที่ 1  สรุปภาพรวมการเสนอค าของบลงทุน ปี 2563  ส านักงานธารณสุข 
จังหวัดล าพูน  ประกอบด้วย อาคารก่อสร้างหน่วยบริการ จ านวน  45  รายการ / ครุภัณฑ์บริการ  จ านวน  210 
รายการ  /อาคารก่อสร้างหน่วยบริหาร จ านวน  8  รายการ และครุภัณฑ์บริหาร จ านวน  26 รายการ  คิดเป็นเงิน
งบประมาณ  รายละเอียดตามรายการดังนี้ 

ก่อสร้าง  ครุภัณฑ์   รวมงบประมาณ  
หน่วยบริการ หน่วยบริหาร หน่วยบริการ หน่วยบริหาร   

428,016,969.00  7,939,551.40  56,190,465.00    1,514,400.00  493,661,385.40 
 

                  

                        เรื่องท่ี 2  ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562  และการ 
ประเมินผลงานสาธารณสุข  ปีงบประมาณ  2561  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  โดยจังหวัดมีก าหนดการ
แนวทางการด าเนินงานประเมินผลงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมและน าเสนอ  ระดับจังหวัด ของปีงบประมาณ  
2561  ระหว่างวันที่ 20 – 21  กันยายน 2561  ส าหรับสถานที่จัดประชุมอยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณ จะแจ้ง
ให้ทุกหน่วยบริการทราบอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                         
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6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ             
       เรื่องท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ช่วงวัย   

ปีงบประมาณ 2561  จังหวัดล าพูน  ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม  2561  มีการคัดกรองครบตามเป้าหมาย 
ครอบคลุม 100% โดยจะมีการออกติดตาม ภายใน 30 วัน  เป้าหมาย 90 %  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 
 

ประธาน   ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการคัดกรอง 
 

       เรื่องท่ี 2   ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี  จะเสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดิน  บ้านดอยก้อม อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน  ขอให้
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  เตรียมความพร้อมรับการถวายงาน พร้อมจัดรถพยาบาล จ านวน 1 คัน  พร้อมทีมอายุแพทย์
และศัลยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการ  ส่วนการแต่งกายให้สวมเครื่องแบบชุดกากีแขนยาว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ                                                                                          
 

6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
       เรื่องที่ 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน  

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
1. โรคที่มีรายงานสูงสุด  ( วันที่ ๑ - ๒5  กรกฎาคม พ.ศ. 2๕61 )   
 โรคอุจจาระร่วง พบผู้ป่วย จ านวน 230 ราย อัตราป่วย 56.73  ต่อแสนประชากร อัตราป่วย   

สูงสุดได้แก่ อ.บ้านธิ  อัตราป่วย 208.43  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.แม่ทา และอ.ทุ่งหัวช้าง  อัตราป่วย 
117.38  และ 104.24  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี  อัตราป่วย 259.84  ต่อแสนประชากร 

 โรคอาหารเป็นพิษ พบผู้ป่วย จ านวน 77 ราย อัตราป่วย 18.99 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วย 
สูงสุด ได้แก ่อ.บ้านโฮ่ง  อัตราป่วย 30.51  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และ อ.เมืองล าพูน อัตราป่วย  29.69  
และ 27.47  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในเด็ก กลุ่มอายุ 0- 4 ปี  อัตราป่วย 53.03 ต่อแสนประชากร 

 โรคมือ เท้า ปาก  พบผู้ป่วย จ านวน 81 ราย  อัตราป่วย 19.98 ต่อแสนประชากร อัตราป่วย 
สูงสุดได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  199.87  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ลี้ และ อ.บ้านธิ อัตราป่วย  
60.87  และ 11.27  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 334.08  ต่อแสนประชากร 
 

2.โรคที่มีความส าคัญ (วันที่ ๑ – ๒5  กรกฎาคม พ.ศ. 2๕61)   
     โรคปอดบวม พบผู้ป่วย จ านวน  55ราย อัตราป่วย 13.57 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด 
ได้แก่ อ.ทุ่งหัวช้าง อัตราป่วย  41.69  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ.บ้านธิ  และอ.บ้านโฮ่ง   อัตราป่วย 28.17  
และ 21.12  ต่อแสนประชากร  พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี  อัตราป่วย 74.24  ต่อแสนประชากร 

 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบผู้ป่วย จ านวน  52 ราย  อัตราป่วย 12.83  ต่อแสนประชากร   
อัตราป่วยสูงสุด  ได้แก่ อ.เมือง อัตราป่วย 27.47  ต่อแสนประชากร  รองลงมา คือ อ.ทุ่งหัวช้าง และอ.แม่ทา 
อัตราป่วย 26.06 และ 14.99  ต่อแสนประชากร  พบมากในลุ่มอายุ 5-9  ปี  อัตราป่วย 46.48  ต่อแสนประชากร 
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 โรคตาแดง พบผู้ป่วย จ านวน 44 ราย อัตราป่วย 10.85 ต่อแสนประชากร  อัตราป่วยสูงสุด   
ได้แก่ อ.บ้านธิ  อัตราป่วย  84.50  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคือ อ.ทุ่งหัวช้าง และอ.เวียงหนองล่อง อัตราป่วย 
26.06 และ 10.90  ต่อแสนประชากร  พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 0- 4 ปี  อัตราป่วย 26.51  ต่อแสนประชากร 
 

ขอความร่วมมือ  เฝ้าระวังและรายงาน ILI อย่างต่อเนื่อง  เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก  ในผู้ป่วย  
Pneumonia/Severe  ควรซักประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย  การเฝ้าระวัง  ป้องกันควบคุมโรค  
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค  การรักษาตามแนวทางของกรมการแพทย์  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
 

เตือนภัย เฝ้าระวังโรคป้องกันโรค เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
การป้องกันโรคที่มักเกิดในฤดูฝน เช่นโรคมือเท้าปาก  โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้หวัดนก  โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ 
และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 
 

       เรื่องท่ี 2  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  ในระดับประเทศ พบผู้ป่วยทั้งหมด  
จ านวน  35,754  ราย  อัตราป่วย 54.65 ต่อแสนประชากร  และเสียชีวิต  จ านวน 44 ราย  อัตราตาย 0.07 
ต่อแสนประชากร  จังหวัดล าพูนจัดเป็นล าดับที่ 52 ของประเทศและเป็นล าดับที่ 5 ของเขตสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 
34.47  ต่อแสนประชากร  พบอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ าเภอทุ่งหัวช้าง  รองลงมาคืออ าเภอแม่ทา  อ าเภอลี้ และ
อ าเภอบ้านธิ  ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อม  ซึ่งจังหวัดให้ทุกอ าเภอน าเสนอผลการด าเนินงานควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก ที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข  จังหวัดล าพูน เป็นรายอ าเภอทุกเดือน 
โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

- การน าเสนอผลการด าเนินงานของรพสต.บ้านหล่ายแก้ว  อ าเภอบ้านโฮ่ง  พบผู้ป่วยจ านวน  
10 ราย  อัตราป่วย 23.94 ต่อแสนประชากร  พบผู้ป่วยสูงสุดที่ต าบลศรีเตี้ย บ้านหนองสลิง  ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ SRRT ระดับอ าเภอ โดยมีผอก.รพ.บ้านโฮ่ง  เป็นประธาน และมีสาธารณสุขอ าเภอ  เป็นรองประธาน   
และมีการด าเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 

1 .มีกิจกรรม เปิดศูนย์ EOC อ าเภอ  โดยมีนายอ าเภอบ้านโฮ่ง  บัญชาการเหตุการณ์  ประชาคม 
หมู่บ้าน  ชี้แจง  ท าความเข้าใจ   สร้างความตระหนัก  ทบทวนมาตรการชุมชนแก่ประชาชน ในหมู่บ้าน   

2. บริหารจัดการทรัพยากรและก าลังคน ข้ามต าบล  ให้ความรู้เรื่องโรค  การป้องกัน /สถานการณ์โรค 
อย่างต่อเนื่อง  มีการออกสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลายและพ่นหมอกควันในพ้ืนที่เกิดการระบาดโรค 

3. จัดประชุมทีมงาน  ผู้น าชุมชน สนบัสนนุการด าเนนิการก าจดัขยะแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และลกูน้ ายุงลาย 
4. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก แก่ประชาชน ในพ้ืนทีเ่สี่ยง พร้อมกับด าเนินการเฝ้า 

ระวังท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง อย่างต่อเนื่อง 
 

       เรื่องที่ 3  การด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค  จังหวัดล าพูน  พบผู้ป่วยขึ้น 
ทะเบียน ทั้งหมดจ านวน 283 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 40.54  และอัตราเสียชีวิต 15.17 โดยมีการ X-Ray ผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 70 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง  คิดเป็นร้อยละ 53.08  ซ่ึงทาง
จังหวัดมีก าหนดการ  VDO Conference ในวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2561  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
ให้ผู้บริหารโรงพยาบาลทุกแห่ง ท าการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาในโรงพยาบาล  

 

ประธาน   ให้แยกกลุ่มผู้ป่วยให้ชัดเจน เพื่อปรับปรุงเรื่องการจัดเก็บข้อมูล 
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                  เรื่องที่  4 ขอให้ติดตามเรื่องความครอบคลุมของวัคซีนในพื้นที่  (แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ จากส านักระบาด กรมควบคุมโรค, ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๑ เชียงใหม่ และ จาก รพ.ล าพูน ไม่
แนะน าให้เลื่อนการให้วัคซีนให้เร็วขึ้น ) การส่งสิ่งตรวจเพ่ือยืนยันการเกิดโรค ปกติส่งตรวจทางศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์โดยใช้สิทธิการสนับสนุนงบประมาณจาก ส่วนกลาง  โดยมีเอกสารประกอบดังนี้  

1. รายงานการสอบสวนโรค 

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจตัวอย่าง 

3. ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจตามแนวทางการตรวจห้องปฏิบัติการในแต่ละโรค 

4. ก่อนส่งให้ประสานงาน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ก่อนทุกครั้ง เนื่องจาก ระบบนี้ สสจ. จะ
ประสานส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 (กลุ่มงานระบาด) และประสาน ศูนย์วิทย์ฯ เพ่ือก าหนดเวลารับตัวอย่าง 
ซึ่งงบประมาณของปีนี้ ถูกตัดงบประมาณแล้ว  ดังนั้นการส่งสิ่งส่งตรวจ สามารถส่งได้แต่มีค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการ
ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

4.๑  ในกรณีส่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม ่หน่วยบริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4.๒  ในกรณีที ่ส่งกรมวิทยาสาสตร์การแพทย์ กรุงเทพ หน่วยบริการรับผิดชอบค่าขนส่ง (ค่าตรวจฟรี ) 
 

ประธาน       ให้ส่งข้อมูลเข้ากลุ่มไลน์ผู้บริหาร  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
                          ประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ทุกเดือน  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561  
 
มติที่ประชุม             รับทราบ      
                                                       

6.5  กลุ่มงานนิติการ      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                    
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
       เรื่องที่ 1 แจ้งเรื่องไขมันทรานส์  ที่มีฤทธิ์ส่งผลต่อระบบหลอดเลือด  ซึ่งทาง 

ส านักงานอาหารและยา ได้แจ้งประกาศห้ามผลิตน าเข้าจ าหน่ายประเภทน้ ามันที่ผ่านการต้มด้วยไฮรโตรเจน  เช่น 
เนย / ครีมเทียม  จึงขอความร่วมมือทุกพ้ืนที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 

       เรื่องที่ 2 เรื่องผลิตภัณฑ์กระเทียมด า ทางส านักงานอาหารและยา ยังไม่ได้รับ 
การข้ึนทะเบียนเป็นอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ  จึงขอความร่วมมือทุกพ้ืนที่แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 

ประธาน   ให้ทุกพ้ืนที่เฝ้าระมัดระวัง 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ      
 

6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
 เรื่องท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานะการเงินของหน่วยบริการ  จากข้อมูลงบทดลอง 

เดือนมิถุนายน 2561  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4  พบว่าหน่วยบริการทุกแห่งไม่ประสบภาวะวิกฤติระดับ 7    
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แต่มีข้อสังเกต ทีต่้องเฝ้าระวัง ดังนี้ 
- รพ ลี้ / ป่าซาง / บ้านธิ / รพ เวียงหนองล่อง   มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อ หนี้สินหมุนเวียนหมุนเวียน 
(Current  Ratio) ต่ ากว่าเกณฑ์  แสดงถึง สถานการณ์ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการเริ่มมีปัญหา ความ  
สามารถในการช าระหนี้ลดลงควรเพ่ิมรายได้เข้ามาและชะลอการก่อหนี้ผูกพันหรือก่อหนี้ผูกพันเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
- รพ.ลี้ /รพ.บ้านธิ  มีเงินสดและลูกหนี้ต่อหนี้สินหมุนเวียน (Quick Ratio) ต่ ากว่าเกณฑ์ แสดงถึงอัตราการหมุนเวียน
ลูกหนี้เป็นเงินสดเริ่มช้าลง ไม่สัมพันธ์กับการก่อหนี้ผูกพัน ควรเร่งรัดการเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เพ่ือให้หน่วย
บริการมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น และชะลอการการก่อหนี้ผูกพัน   หรือก่อหนี้ผูกพันเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 
-รพ ล าพูน / รพ.ลี้ / รพ.บ้านธิ  มีสัดส่วนของเงินสด ต่อหนี้สินหมุนเวียน ( Cash  Ratio ) ต่ ากว่าเกณฑ์  แสดงถึง 
สภาพคล่องทางการเงินเริ่มฝืดเคือง  เงินสดเหลือน้อย  ต้องเพ่ิมรายได้ เช่นจากผลงานการบริการ หรือการเรียกเก็บ
จากลูกหนี้ที่ค้างช าระ  
ส่วน ก าไรสะสม( NI ) ณ เดือนมิถุนายน 2561 ของ รพ.แม่ทา / รพ. ทุ่งหัวช้าง  อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ในอนาคต  หากไม่สามารถ ท าก าไรจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนเงินบ ารุงคงเหลือหลังหักหนี้สิน ณ เดือนมีนาคม 2561 
-รพ. ล าพูน  รพ. ลี้ และรพ. บ้านธิ  ที่มีเงินบ ารุงคงเหลือติดลบโดยรายการหนี้สิน    สว่นใหญ่จะเป็นหนี้ค่ายา   
ค่าวัสดุการแพทย์   หนี้ตามจ่ายค่ารักษา ทั้งในส่วน รพ นอกสังกัด  และ หนี้ระหว่างกันภายในจังหวัด         
ในด้านการวัดสถานะการเงินจากเกณฑ์ 7 Plus  พบว่า ในภาพรวมของจังหวัด  ไม่มีหน่วยบริการผ่านเกณฑ์
ประเมินในจ านวน  5 ใน 7 ข้อ  รายการที่ไม่ผ่านมากท่ีสุด  3 อันดับแรก คือ 

1. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการเรียกเก็บหนี้ประกันสังคมใช้เวลา  มากกว่า 60 วัน ( นับจากวันตั้งหนี้จนถึงวันที่
ได้รับเงินโอน )   

2. ประสิทธิภาพการท าก าไร และประสิทธิภาพการท าก าไร จากสินทรัพย์หน่วยบริการ เทียบจากค่ากลาง
ระดับประเทศ  

3. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยการช าระหนี้การค้า ใช้เวลา มากกว่า 90 วัน ( นับจากวันก่อหนี้ จนถึงสั่งจ่ายเช็ค ) 
 

สิ่งท่ีควรด าเนินการ คือ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียกเก็บลูกหนี้  ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา  รวมทั้งมี

การช าระหนี้ระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด /  การจัดสรรเงินประกันสังคมภายใน 60 วัน 
เป็นต้น ก็จะท าให้หน่วยบริการมีสภาพคล่องทางการเงิน    

2. เพ่ิมรายรับ  ลดรายจ่าย   ได้แก่  เพ่ิมรายได้จากผลงานการบริการ ในที่นี้ควรค านึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุน  
และลดรายจ่ายในส่วนของรายการที่ไม่จ าเป็น   หรือไม่เร่งด่วน ให้ลดลง 

3. จ่ายช าระหนี้การค้าตามก าหนดระยะเวลาเรียกเก็บ (กรณี รพ.ที่ไม่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน) และให้
ชะลอการก่อหนี้ผูกพัน หรือก่อหนี้ผูกพันในรายการที่จ าเป็น/เร่งด่วนเท่านั้น 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการวัสดุคงคลังในหมวดยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่อยู่ในคลัง ให้มีปริมาณที่เหมาะสม 
  

มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                         
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6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           
          เรื่องที่ 1 การลงทะเบียน PCC จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2561 มีหน่วย
บริการที่ลงทะเบียนแล้ว  จ านวน 12 แห่ง และได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ส าหรับปีงบประมาณ 
2560 มีหน่วยบริการที่ลงทะเบียน จ านวน 8 แห่ง  ซึ่งการจัดสรรงบประมาณจะใช้เกณฑ์ของผลงานเป็นหลัก  
โดยจะมีการโอนงบประมาณให้หน่วยบริการที่ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ขอให้เร่งด าเนินการ 
 

           
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                            
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                                        

6.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย            อยู่ในวาระสืบเนื่อง 

 
6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด              
        เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จังหวัดล าพูน   

ปีงบประมาณ  2561 ( ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 )  พบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2561  เท่ากับ 29.06  ต่อแสนประชากร  อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด  ได้แก่
อ าเภอบ้านธิ   อัตราตาย  45.20 ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออ าเภอเมือง  เวียงหนองล่อง  บ้านโฮ่ง  ป่าซาง  
แม่ทา  ลี้  และทุ่งหัวช้าง  อัตราตาย 41.75 , 34.25 , 27.36 , 21.69 , 20.45 , 14.32  และ 9.91  ต่อแสน
ประชากร ตามล าดับ  โดยผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร สูงกว่าตายที่เกิดเหตุ แสดงถึงอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงส่งผล
ท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา  จ าแนกตามสถานที่เสียชีวิต ดังนี้  

 

- เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ  ร้อยละ  46.61   
- เสียชีวิตที่โรงพยาบาล  ร้อยละ  53.39                                                    

        เรื่องท่ี 2  การน าเสนอผลการด าเนินงานของสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง  ด้านการ 
บ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด  จังหวัดล าพูน  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ   2561   
พบผู้ป่วยทั้งหมด จ านวน 104 ราย มีผู้ป่วยสมัครใจและบังคับบ าบัดรักษา คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือบ าบัดรักษายาเสพติด
ให้แก่ผู้สมัครใจและบังคับบ าบัดรักษา  ซึ่งพบผู้ติดสารเสพติดที่รับการบ าบัดรักษา และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มวัยท างาน  จึงมีการด าเนินงานในพ้ืนที่ดังนี้ 
 

1. จัดตั้งศูนย์คัดกรอง ที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
2. เปิดคัดกรอง ในวันและเวลาราชการ   (เวลา 08.00 – 16.00 น.) 
3. ให้บริการคลินิกยาเสพติด ทุกวันศุกร์ 
4. ติดตามดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบ าบัดรักษา 
5. บันทึกและจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

 
 



 
 

 

11 

ปัญหาที่พบ 
1.  บุคลากรไม่เพียงพอ 
2.  สถานที่ให้การบ าบัดคับแคบไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด 
3.  การลงข้อมูลซ้ าซ้อนหลายระบบ 
4.  ขวัญและก าลังใจคนท างานยาเสพติ 

 

                 เรื่องที่ 3  การน าเสนอผลการด าเนินงานของสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง  ด้านการ
บ าบัดฟ้ืนฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด จังหวัดล าพูน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ปีงบประมาณ   2561 

- พบผู้ป่วยทั้งหมด จ านวน  125  ราย  มีผู้สมัครใจ  55  ราย และบังคับบ าบัด  70 ราย  ร้อยละ 90  
ของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน ระบบสมัครใจหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา   โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และได้ด าเนินการจัดกิจกรรม  เพ่ือบ าบัดรักษายาเสพติด  
งานยาเสพติดให้แก่ ซึ่งพบผู้ติดสารเสพติดที่รับการบ าบัดรักษา มีโรคจิตเวชร่วมด้วย  
 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนา ดังนี้ 
1. ประชุมอบรมให้ความรู้เรื่อง Harm reduction ก าหนดแนวทางให้สอดคล้องกับบริบท 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหา 

 

ปัญหาที่พบ 
1. บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดนักจิตวิทยา Harm reduction  บุคลากรขาดองค์ความรู้และขาดแนวปฏิบัติ 
      ที่ถูกต้อง 
2. จดัประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก้ไขปัญหา 

 
มติที่ประชุม             รับทราบ                                                                                          

6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                            

ระเบียบวาระท่ี 7        เรื่องอ่ืน ๆ                                              ไม่มีเรื่องแจ้ง                         
 

เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  

              (ลงช่ือ) ……………………….....                      
         (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                                   
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน                           

ผู้ตรวจรายงานประชุม 

                         
(ลงช่ือ) ……………………………     

                 (นางดารา  เรือนเป็ง)    
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
            ผู้จดบันทึกการประชุม                                                                                                                                         
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