
            
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที ่2 / 2562  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

วันพุธที ่ 27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

……………………………………. 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายวิทยา  พลสีลา   รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
2.นายสุริยพงณช์         สุริยะพงฑากุล             นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 
3. นายสุธิต  คุณประดิษฐิ์  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
4. นายสมาน               พรวิเศษศิริกุล               นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ 
5. นายธวชัชัย  ฉันทวุฒินันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าซาง 
6. นายเผ่าพงศ์  สุนทร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
7. นายสัจพจน์   เกตุวัฒนาธร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
8. นายสันทัด  ทองพรรณ  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
9. นางสาวสุมิตรา ถานะสม  (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านธิ  
10. นางอรทัย   ดวงอินทร์   (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
11.นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 
12.นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   รก. สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
13.นายโรม  ชนะเดช    สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 
14.นายศรีพรหม  กาสกุล   รก. สาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 
15.นายธวชัชัย        รัตนไพบูลย์วิทย์  รก. สาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
16.นางบัณฑิตา  ศรีวิชัย   (แทน) สาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 
17.นายจ าลอง  ปัญจะบุรี  (แทน) สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
18.นายวันชัย  รัตนพรม  รก. สาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 
19.นายพงศกร ตันติวรางกูร                 รก.สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
20.นายสุรพงศ์  ออประยูร  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ล าพูน 
21.นางบุษบา  อนุศักดิ์   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
22.นางณัฐดา         วิเศษสรรค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
23.นางพวงผกา  สุริวรรณ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24.นายสาธิต  เจริญพงษ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
25.นางบุญทิน  จิตร์สบาย  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
26.นายเจริญ   สิทธิโรจน ์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ 
27.นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น   (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
28.นางดาราวรรณ สกุลวงค ์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ   
29.นางปรานอม   ทมวงค์   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
30.นางสาวชรินดา สุธาวา      (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
31.นางผ่องศรี  อุปละ   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
32.นางกุลรภัส      สิทธรรถโกวิท  (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
33.นายเกรียงไกร ยังฉิม   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1.นายจิระ  วิภาสวงศ ์  เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธีรพงษ์  ตติยพรกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (รพ.ล าพูน) 
2. นายธาน ี  ศรีวงค์วรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นายมนตรี  อินแสง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายสุรสิทธิ์            ธนปารวงค์       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางสุวิมล  ทิพย์ชมภู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นายณรงค์เดช  นันตาเวียง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสุรางค์  หมื่นกัณฑ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสาวกาญจนา ศรีไว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
10.นายณรงค์ฤทธิ์ สายมณี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
12.นางกรรณิกา          มะโนวรณ์               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
13.นางสมพิศ              อ่ินอ้าย                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
14.นายกฤษฏา            ญาณพันธุ์     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  

เรื่องท่ี 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
“กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต  (MOPH Zero Tolerance)” โดยมีการกล่าวถวายสัจวาจาของ
ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และได้บันทึกภาพการประกาศตามเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริต ร่วมกัน  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน จังหวัดล าพูน ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานมหกรรม 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน   ระหว่างวันที่ 14 - 18 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์  จังหวัด 
 

เรื่องท่ี 2  ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ า ดีเด่น (ครุฑทองค า) จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561  ตามคู่มือหลักเกณฑ์
กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขได้คัดเลือกและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิจารณาระดับจังหวัดล าพูน 
จ านวน 4 กลุ่ม  และได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจ า ดีเด่น ประจ าปี 2561 
จ านวน 3 กลุ่ม  ดังนี้ 
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กลุ่มที ่1  ระดับเชี่ยวชาญ    ได้แก่ นายเผ่าพงศ์  สุนทร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้   
กลุ่มที ่2  ระดับประเภทวิชาการ    ได้แก่ นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล     นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
            และระดับช านาญการ                                                   ด้านบริการวิชาการ สสจ.ล าพูน 
กลุ่มที ่4  ระดับลูกจา้งประจ า   ได้แก่ นายถวิล   ชัยยา   ลูกจ้างประจ า โรงพยาบาลลี้ 
 

    เรื่องแจ้งจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าพูน 
เรื่องท่ี 1  การมอบเกียรติบัตรให้แก ่อสม.ดีเด่น จังหวัดล าพูน จ านวน 11 ราย จาก 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ขอแสดงความยินดีกับอสม.ที่ได้รับรางวัล 
 เรื่องท่ี 2  กิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ รวมพลังประชารัฐอย่างยั่งยืน ในวันที่ 6--7  

มีนาคม  2562 ณ อบจ.ล าพูน  ซึ่งทางกระทรวงแรงงาน  โดยกรมการจัดหางานร่วมกับจังหวัดล าพูน เป็นผู้จัด
กิจกรรม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงาน ในงานจะมีการสาธิตอาชีพอิสระ การจัด
นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ภายในงานจะมีการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน  ส่วนหน่วยงานสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสุขภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานฟรี 

           เรื่องที ่3 การจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา " The Princess Maha Chakri 
Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2018 "  โดยมีพล.อ.เดชา  เหมกระศรี  นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าว ซึ่งมีเส้นทางการปั่นจักรยานทางไกลจากจังหวัดล าปาง 
– จังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุขรับผิดชอบการให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล โดยจัดเตรียม
รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลให้บริการตามจุดต่างๆบนเส้นทางการปั่นจักรยาน 
 เรื่องท่ี 4 วันที่ 7 มีนาคม 2562 จังหวัดล าพูนจะมีการจัดประชุมทุกหน่วยงาน เพ่ือ
เตรียมงานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่10 ในวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2562 ตามท่ีกลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดขอให้โรงพยาบาลล าพูนรับผิดชอบด้านการ
ให้บริการจัดรถพยาบาลและด้านการแพทย์  ในงานพิธีอภิเษกน้ าศักดิ์สิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้ 
- วันที่ 6 เมษายน  2562  เวลา 11.52-12.58 น.    มีรถขบวน  กิจกรรมพิธีตักน้ าศักดิ์สิทธิ จากบ่อน้ า 
     ดอยขะม้อ  ต าบลมะเขือแจ้   จังหวัดล าพูน 
          ทั้งนี ้ข้าราชการทีร่่วมกิจกรรมพิธีตักน้ าศักดิ์สิทธิ  ให้สวมใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาว ส่วน
ประชาชนให้สวมใส่เสื้อสีขาวหรือสีครีม 
-วันที่ 8 - 9  เมษายน 2562  เวลา 17.10 -22.00 น.  พิธีท าน้ าอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์  ณ วัดพระ  
                                                                         ธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  จังหวัดล าพูน 
 ทั้งนีก้ารแต่งกาย ข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี  ให้ใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาวเต็มยศ   
ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนก าชับให้ข้าราชการที่มีสายสะพาย เข้าร่วมพิธีท าน้ าราชาอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์  
และให้มีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
-วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.  พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ของรัชกาลที่10 ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วกันทั้งประเทศ 
 ทั้งนี้ การแต่งกาย ข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้ใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก  



 
 

4 

 เรื่องท่ี 5  ปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนได้จัดพิธี
รับมอบถวายครัวตาน ต้านเผา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30-15.30 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย 
วรมหาวิหาร จังหวัดล าพูน 
 

 เรื่องท่ี 6 การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 ภาพรวม ของ
จังหวัดล าพูนจัดอยู่ล าดับที่ 74 ของประเทศ  ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนจ านวน 299,000 บาท  และมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ไม่ถึง 10 %  จึงขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่าย 
 

 เรื่องที่ 7 สายการบิน Thai Smile ได้จัดบริการท าบัตรโดยสารพิเศษส าหรับข้าราชการ
ของรัฐบาล โดยสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการได้ 2 ชื่อต่อหน่วยงาน  เครื่องบินลงสู่สนามบินสุวรรณภูมิและ
สนามบินภูเก็ต มอบให้กลุ่มงานบริหารท าหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทุกหน่วยงานทราบ 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1  ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562                    
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562                   
 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่อง         
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา  
 
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        ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 
5.2 เรื่องของนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ  
      เรื่องท่ี 1  กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) เป็นการวางแผนการเงินยามเกษียณกับ 

กอช.  จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พรบ.แห่งชาติ พ.ศ. 2554 ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง  ขอให้หน่วย
บริการทุกแห่งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้อสม.และประชาชนในพ้ืนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามแบบฟอร์ม 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
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      เรื่องที ่2 การกระจายอ านาจในหลักการจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการถ่ายโอน 
ภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซ่ึงจังหวัดล าพูนมีรพ.สต.ต้นธง 
และรพ.สต.สันมะนะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอย้ายถ่ายโอนไปยังอปท. ต้นธง  ทั้งนี้จะต้อง
ผ่านการประเมินความพร้อมและประชาพิจารณข์องประชาชนในพื้นท่ี  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
     
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.3 เรื่องโรงพยาบาลล าพูน      
สรุปจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลงั เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2562     

      เรื่องที ่1 รายการ“ส่งตรวจพิเศษ” จ านวน 12 รายการ ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
ชุมชน ภายในจังหวัด ทีส่ามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ตามจริง นอกเหนือการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ โดย
จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2563  ตามรายการตรวจพิเศษ ดังนี้ 
 

1. CT 
2. MRI 
3. Mammogram 
4. U/S 
5. IVP 
6. Barium enema 
7. Angiogram 
8. Echocardiogram (ECHO)   
9. การตรวจวัดความเร็วของเส้นประสาท NCV 
10. การตรวจกล้ามเนื้อและประสาท EMG 
11. Exercised Stress Test 
12. การตรวจระบบกล้ามเนื้อและประสาทโดยการกระตุ้นประสาทรับความรู้สึก 
      (SOMATO-SENSORY EVOKED POTENTIAL)  

 
 

     เรื่องท่ี 2 การก าหนดรูปแบบการจัดการหนี้ระหว่างโรงยาบาลล าพูนกับโรงพยาบาล 
ชุมชน ในปีงบประมาณ 2562 กรณีส่งต่อ/ฉุกเฉิน/เขตรอยต่อ  ระหว่างอ าเภอ  โดยให้โรงพยาบาลชุมชนช าระหนี้
ที่ค้างให้โรงยาบาลล าพูนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน  2562 ตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ  
ด้านการเงินการคลังระดับจังหวัด (CFO) จังหวัดล าพูน   
 

ประธาน ให้ชะลอการช าระหนี้ของปีงบประมาณ 2562 ไว้ก่อน และให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ
รวบรวมข้อมูลการเรียกเก็บรายเดือนและประสานงาน สปสช.เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ 
เพ่ือประกอบการกันเงินแบบบัญชีเสมือน ( Virtual account ) ส าหรับการหักล้างบัญชี
ระหว่างกัน (Clearing house) ในปีงบประมาณ 2563  

 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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5.4 เรื่องของเภสัชกร เชี่ยวชาญ            ไม่มีเรื่องแจ้ง                
 

4.5 เรื่องของโรงพยาบาลชุมชน            
      โรงพยาบาลป่าซาง สรุปผลการประชุมกลุ่มโรงพยาบาล   
      เรื่องที่ 1 การผลิตยาสุมนไพรจังหวัดล าพูน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งจังหวัดล าพูนได้มอบหมายให้โรงพยาบาลป่าซาง เป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรตามแผนที่ก าหนด  เพ่ือบริการให้แก่
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดล าพูน  และจะมีการหักหนี้ค่าใช้จ่ายในการผลิตยาสมุนไพร  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.6 เรื่องของสาธารณสุขอ าเภอ            
      สาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 
      เรื่องท่ี 1 ขอสอบถามการพิจารณาการขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทน จ านวน 1 เท่า ใน 

การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน รายละเอียดตามหนังสือที่ได้ขออนุมัติ  
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป   ชี้แจง ได้มีการด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการรอลงนามอนุมัติจากผู้บริหาร 
 

ประธาน   มอบใหก้ลุ่มงานบริหารทั่วไป  และงานนิติการตรวจสอบเอกสาร 
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

5.7 เรื่องของหน่วยงานอ่ืน           ไม่มีเรื่องแจ้ง           
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องแจ้งของกลุ่มงาน   

6.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
       เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ข้อมูล ณ วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2562  รวมเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 45,978,447.-บาท มีการ
เบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน  27,594,103.42.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.02  คงเหลือเงินงบประมาณ จ านวน 
18,384,343.58.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.98  ส่วนการเบิกจ่ายงบด าเนินงานที่จัดสรรให้สาธารณสุขอ าเภอ มี
การเบิกจ่ายจ านวน 25,067,852.-บาท คิดเป็นร้อยละ  60.47  คงเหลือรอการเบิกจ่าย 9,908,987.58.-บาท  
คิดเป็นร้อยละ 39.53  ขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่าย 
 

ประธาน   ขอให้อ าเภอที่มีการเบิกจ่ายเงินต่ ากว่าเป้าหมาย เร่งด าเนินการเบิกจ่าย 

      เรื่องท่ี 2 การขออนุมัติงบประมาณ (Pay for Performance : P4P)   การจ่าย 
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลล าพูน ในวงเงิน 40 ล้านบาท โดยการน าเสนอ
ข้อมูล ของนายแพทยธ์ีรพงษ์  ตติยพรกุล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลล าพูน 
 

ประธาน   ให้จัดท าเอกสารรายละเอียดน าเสนอที่ประชุมกวป.ครั้งต่อไป 
 



 
 

7 

       เรื่องท่ี 3  เอกสารแจ้งความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.  
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนกุมภาพันธ์  2562 (วันที ่22 ม.ค. – 18 ก.พ. 62) ดังนี้  
1. สมาชิก                                          
- ยอดยกมาจากเดือนก่อน      11,304  ราย           2. เงินด าเนินการและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า                                               
- สมาชิกเสียชีวิต                               6  ราย           - ยอดยกมาจากเดือนก่อน     3,188,348.18  บาท              
- สมาชิกเข้า                                     -  ราย           - รับเพิ่ม           57,688.25  บาท 
- ลาออก                                         -  ราย           - จ่ายไป                              346,326.00  บาท        
  สมาชิกคงเหลือยกไป           11,298  ราย            คงเหลือยกไป                   2,899,710.43  บาท 
   
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข           
       เรื่องท่ี 1  การใช้ TOT Cloud Conference  เดือนมกราคม 2562 ของ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และของหน่วยบริการจังหวัดล าพูน  พบว่าในหน่วยบริการจังหวัดล าพูน  ยังไม่มี
การใช้บริการ ส่วนของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้มีการใช้บริการ ทั้งหมด 7 ครั้ง 

จึงขอความร่วมมือหน่วยบริการทุกแห่ง  ในการใช้  Cloud Conference ปีงบประมาณ 2562  
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  โดยได้เปิดใหบ้ริการแล้ว 5 เดือน เหลืออีก 7 เดือน ซ่ึงมีหน่วยงาน สสอ.ลี้ 
ได้ใช้บริการแล้ว แจ้งพบปัญหาการใช้งาน Cloud Conference  มีการเชื่อมต่อไม่ได้  บางแห่งไม่เสถียร ดังนั้นจึง
ขอให้ช่วยกันใช้บริการและแจ้งปัญหาเข้ามาให้จังหวัดทราบเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป 
 

ประธาน   ขอให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
 

                 เรื่องท่ี 2  ขอขอบคุณผู้บริหารทุกหน่วยงาน ในการเข้าร่วมรับการตรวจ 
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 
20- 22 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งจังหวัดไดม้ีการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 และไดท้ า
หนังสือแจ้งให้พ้ืนทีท่ราบแล้ว เพ่ือใช้ติดตามบันทึกข้อเสนอแนะและข้อสรุปผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของ
ทีมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน  รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ    

 
6.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                   
       เรื่องท่ี 1 เรื่องแอลกอฮอล์ จังหวัดล าพูน จากการทีห่น่วยบริการมีความจ าเป็นต้อง 

ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย  ซึ่งทางจังหวัดจะมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดชื้อเครื่องตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ให้หน่วยบริการเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานในให้มีประสิทธิภาพ  และอยู่ระหว่างด าเนินการ
สอบถามราคา  จะแจ้งให้หน่วยบริการทราบอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ               
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6.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
      เรื่องที่ 1  สรุปผลการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนในเด็กอายุครบ  

1 ปี ที่ได้รับวัคซีน จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2562  สรุปยังมีหน่วยบริการที่มีผลการให้บริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ต่ ากว่าเป้าหมาย  จึงขอให้หน่วยบริการเร่งด าเนินการตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลและประมวลข้อมูลที่ส่งทุกครั้งด้วยระบบ HDC ผ่านระบบปการประชุม Cloud conference ทุกเดือน   
    

       เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค จังหวัดล าพูน ประจ าปี 
งบประมาณ 2562  เป้าหมายการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 156 รายต่อแสนประชากร จ านวน 633 คน  
ขอให้ทุกโรงพยาบาลมีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคแยกตามกลุ่มเสี่ยง ให้ได้ 90% ภายในเดือนมีนาคม 2562     
กิจกรรมที่เน้น คือ การท าระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( Cloud  Conference ) อย่างต่อเนื่อง  และขอให้
พ้ืนทีม่ีการขับเคลื่อนการคัดกรองผู้ป่วยและบันทึกข้อมูลติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าลังรักษาอยู่  ตามทีจ่ังหวัดได้
จัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ IT ของทุกโรงพยาบาลไป เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  

 

มติที่ประชุม             รับทราบ               
                                        

6.5  กลุ่มงานนิติการ                                          
  เรื่องท่ี 1 แจ้งวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 จะมีจัดประชุมเรื่องการอบรม 

ความรู้การจัดการคดีความทางการแพทย์   โดยจะมีวิทยากรจากกลุ่มกฎหมายและอัยการ  ของจังหวัดล าพูน มาให้
ความรู ้  เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ รพท./รพช./สสอ. ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานประกัน
สุขภาพสสจ.ล าพูน  จึงขอความร่วมมือส่งตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 

  เรื่องท่ี 2 การขอรับบริจาคหรือบริจาคทรัพย์สินที่ดินและเงิน  จังหวัดขอให้ทุก 
หน่วยงานศึกษาข้อมูลรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับบริจาคของส่วนกลาง  ตามพรบ.ประกาศใช้เมื่อปีพ.ศ. 2561  
ทีไ่ดก้ าหนดไว้ให้ชัดเจน  เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา 
 

มติที่ประชุม             รับทราบ               
 

6.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข                     
       เรื่องท่ี 1 แจ้งเรื่องกัญชา ตามท่ีทางส านักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ได้ประกาศ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  สามารถใช้กัญชาได้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์  มีผลการใช้ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และมี
หน่วยงาน 7 กลุ่ม ทีจ่ะได้รับอนุญาตให้ผลิต น าเข้า ส่งออก ครอบครอง หรือจ าหน่ายกัญชาได้ (มาตรา 26/5) ซึ่งผู้
ขออนุญาตเป็นหรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ด าเนินงานร่วมกัน ในระยะเวลา5 ปีแรกนับแต่พรบ.ใช้บังคับการขอรับ
ใบอนุญาต  โดยแจ้งการครอบครอง ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 กรณีฝ่าฝืนมีโทษเปรียบเทียบบัญญัติ  และ
ร่างประกาศฯ นิรโทษกรรม จึงขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ รายละเอียดตามหนังสือทีแ่จ้งแล้ว   
 

มติที่ประชุม             รบัทราบ              
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6.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
           เรื่องท่ี 1 การวิเคราะห์สภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน 
จากการวิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูนประจ าเดือนมกราคม  2562 ปีงบประมาณ 2562  
ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นข้อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลงบทดลองแล้ว ยังไม่มีสภาวะวิกฤติ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

                    

       เรื่องที่ 2  แจ้งสรุปจากการประชุมคณะอนุกรรมการ อปสข.เขต 1 เชียงใหม่ เมื่อ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีเงินงบประมาณ PPA ที่เหลือจ่ายต้นปีงบประมาณ 2562 คงเหลือจ านวน 
4,877,065.09 ล้านบาท และตามมติทีป่ระชุมจะโอนเงินค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ส าหรับบริการพ้ืนที่ (P&P basic service) ให้หน่วยบริการประจ าทุกแห่งในพ้ืนที่ สปสช.เขต1 เชียงใหม่ ตาม
จ านวนผู้ลงทะเบียนสิทธิ ณ 1 เมษายน 2561 จ านวน 4,066,459 คน  ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการภายใต้เงื่อนไข
ของอปสช.เขต1 และทางจังหวัดจะท าหนังสือแจ้งรายละเอียดให้ทุกแห่งทราบอีกครั้ง 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ   
  
        6.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ           

       เรื่องท่ี 1 การติดตามการใช้เงินค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม ส าหรับบริการระดับ 
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ของโรงพยาบาลทุกแห่ง จังหวัดล าพูน ประจ างวดที่1 ปีงบประมาณ 2562 
สรุปมีการใช้ไปแล้ว 62. 69 %  คงเหลือรอการใช้  37.31 % จึงขอให้ทุกโรงพยาบาลเร่งด าเนินการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบเงินบ ารุงของหน่วยบริการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562  ส่วนของงวดที่2 ขอให้
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  2562 โดยจัดท าโครงการและให้ผ่านมติเห็นชอบจาก คปสอ.
หรือพชอ.ของแต่ละอ าเภอ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกโรงพยาบาลแล้ว                                
 

ประธาน  ขอให้ผอก.โรงพยาบาลเร่งด าเนินการ 
 

            เรื่องที่ 2 Palliative care จากผลการด าเนินงาน Services Plan สาขาการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง  Palliative care ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค 2 กลุ่มอายุ ปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัด
ล าพูนมีผู้ป่วย ทั้งหมด จ านวน 3,361 ราย  พบผู้ป่วย Palliative care ทุกกลุ่มโรค จ านวน  253 ราย คิดเป็น
ร้อยละ  7.53 และผู้ป่วยที่ได้รับ Strong Opioid ทุกกลุ่มโรค จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.51  มีผู้ป่วย
โรคมะเร็ง จ านวน 1,263  ราย และผู้ป่วย Palliative care 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.55 และผู้ป่วยที่ได้รับ 
Strong Opioid จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.48  สรุปพบปัญหาในการดูแลและติดตามผู้ป่วยระยะสุดท้าย
แบบประคับประคองในอ าเภอเมือง ไม่มีการวางระบบการดูแลผู้ป่วย  ขาดทีมสหสาขา  และการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Thai COC ใช้ฐานข้อมูลไม่เหมือนกัน รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ 
 

ประธาน  ให้ผู้รับผิดชอบงานรวบรวมข้อมูลและปัญหา น าเสนอที่ประชุมกวป.ครั้งต่อไป 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                
 

6.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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6.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง                                                          

6.11 กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
                                     เรื่องที่  1 สถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2562  พบค่า PM 10 = 113  ไมโครกรัม และค่า PM 2.5 = 88 ไมโครกรัม เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน  จึงขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และพ้ืนที่หรือห้อง
สะอาด  เพ่ือรองรับผู้ป่วยตามแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

        เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใน 
หน่วยงาน/หน่วยบริการทุกแห่ง จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้มีแผนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ให้
ประชาชน  ทุกหลังคาเรือน /ทุกชมชน / ทุกหน่วยงาน คัดแยกประเภทขยะ ทิ้งและก าจัดให้ถูกต้อง ส่วนการจัดการ
ขยะอันตรายได้ให้ทุกงานเก็บรวบรวมใส่ถุงบิ๊กแบ็ค แยกเป็น 2 กลุ่ม  ส่งบริษัทเอกชนน าไปก าจัด โดยทางอบจ.
ล าพูน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าขนส่งก าจัดให้ อปท. ทุกแห่ง ตามข้อตกลงร่วมกัน ในเดือนมีนาคม 2562 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ   
              

6.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด ไม่มีเรื่องแจ้ง                                                                     
         

             6.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ไม่มีเรื่องแจ้ง                                                                             
   
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ             
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 
   เรื่องท่ี 1 แจ้งการกู้เงินปันผลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด โดย
สมาชิกฯ สามารถยื่นกู้เงินได้ไม่เกิน 5 % ของวงเงินปันผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และยื่นเอกสารกูเ้งิน
ปันผลได ้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
มติที่ประชุม             รับทราบ                
 
เลิกประชุมเวลา   16.30  น.  

 
(ลงช่ือ) ……………………….....        (ลงช่ือ) ……………………………              
         (นางกรรณิกา  มะโนวรณ์)                (นางบุษบา  อนุศักดิ์)                      
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                                 

ผู้จดบันทึกการประชุม                    ผู้ตรวจรายงานประชุม                                                                   
   

 
   


