
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 10/2563 

 วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3 

ผู้เข้าประชุม 

1 นายเอกชัย ค าลือ นายแพทย์สาธารณสุขจัหวัดแม่ฮ่องสอน 
2 นายชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 
3 นายทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
4 นายปฐม นวลค า รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
5 นายสุรพล วนาภรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหาร) 
6 นางภัทรา นวลค า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
7 นายบัณฑิต ดวงดี รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
8 นายวัฒนชัย วิเศษสมิต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย 
9 นายพิทยา  หล้าวงค์ รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม 

10 นายจักรี คมสาคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
11 นายสุพัฒน์ ใจงาม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า 
12 นายธนวัฒน ์ กาฬบุตร รก. หัวหน้า ศตม. 1.1 แม่ฮ่องสอน 
13 นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ สาธารณสุขอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
14 นางสาวพิมล เกิดมงคล สาธารณสุขอ าเภอปาย 
15 นายบุญสม เมืองน าโชค รก.สาธารณสุขอ าเภอขุนยวม 
16 นายแกล้วกล้า ฤทธาเกริกไกล รก. สาธารณสุขอ าเภอปางมะผ้า 
17 นายนิพนธ์ ปิ่นธิดา สาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน้อย 
18 นายด ารงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอ าเภอแม่สะเรียง 
19 นายบุญส่ง เขตต์มาส ผู้อ านวยการ รพ.สต.แม่ลาหลวง 
20 นายบดินทร์   ฉ่ ามณี ผู้อ านวยการ รพ.สต.ม่วงสร้อย  
21 นายชัยภัทร โพธิ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
22 นางกาญจนา อินต๊ะมา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
23 นางสาวหทัยรัตน์ ทองเขียว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
24 นายวิรุฬ หน่อแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
25 นางสาวกนกนาท พันธุ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
26 นายสมบัติ ดุลยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
27 นางทวีศรี ฉ่ ามณี แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
28 นางจันทร์เพ็ญ ตระกูลผิว หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
29 นายนฤทธิ์ชัย เมืองงาม หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
30 นางเพ็ญใจ สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
31 นางสาววรวรรณ ถนอมเกียรติ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
32 นายศักดา  หงษ์ใจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
33 นายวิเชียร สุวรรณามังกร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
34 นางสาวนริศา  ธนนภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
35 นางสาวจิราภา  แก้วสมศรี นักวิชาการสาธารณสุข 
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ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดราชการ 
1 นายชีวา มั่งมี รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ (ด้านการแพทย์) 
2 นายวีรวัต อุครานันท์ รก. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
3 นายทองค า แปงมูล สาธารณสุขอ าเภอสบเมย 
4 นายอดิศร ปันเซ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยโป่ง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายศุภชัย ธรรมวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
2 นางเนตรนภา สุกสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
3 นางกรรณิกา หงษ์ใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
4 นายอรรถพล รุ่งกมลวิฉาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
5 นางสาวปาวิตา เตียงศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
6 นางสาวจุฬาลักษณ์ เบ้าจันทึก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.แม่ฮ่องสอน 
7 นางจันทร์ทิพย์ มีชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปาย 
8 นายกมล ใจถา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แม่ลาน้อย 
9 นายอนุชา ตาสิติ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ขุนยวม 

10 นางสาวสุพรรษา ศรีชุ่มจิต นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รพ.แม่สะเรียง 
     

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม  
 

วาระก่อนการประชุม แนะน าตัวผู้บริหารใหม่ 

1. นายเอกชัย ค าลือ ต าแหน่งเดิม รองนายแพทย์สาธารณสุข (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จังหวัดเชียงราย มาด ารง
ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2. นายชาญชัย พจมานวิพุธ ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1. ประธาน แจ้งเรื่องส าคัญให้ท่ีประชุมรับทราบ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
  1) ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
  2) ระบบสุขภาพ 
   - มุ่งพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ และ อสม ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน 
   - พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ 
   - ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
 3) พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า 
   - New Normal care และ Digital Health เพ่ิมการเข้าถึง ลดแออัด ลดรอคอย 

             - ยกระดับ Innovative Health management 
   - สนับสนุน 30 บาทรักษาทุกที่: Sandbox ในเขตสุขภาพท่ี 9 และ กทม. 
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  4) เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ 
   - เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
   - ให้ความส าคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ 
   - เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงรักษา อย่างปลอดภัย 
 5) เสริมสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ 
   - เสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID - 19 

   - สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 3 อ. อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ 
   - ให้บุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% DMH : Social Distancing - Mask - Hand Washing 

      6) บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
        - บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

   - สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ (2P Safety) 
   - งานได้ผล คนเป็นสุข ให้บ้านสาธารณสุข มีความเป็นพ่ี เพ่ือน น้อง 
   - ร่วมสร้างผู้น ารุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า  
2. การด าเนินงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่จ าเป็นต้องเน้นตามนโยบายทั้งหมด แต่ให้ด าเนินการตามลักษณะ

บริบทพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการน านโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขบางส่วน และนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกัน 

3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนค่อนข้างเยอะ ให้ช่วยผลักดันให้เกิดกรอบ FTE และ
ก าหนดเป็นสถานบริการ  

    มอบหมาย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ด าเนินการ 

4. งดถ่ายทอด Tele conference การประชุม กวป. ลงสู่อ าเภอ 
     5. การพัฒนา smart office ภายในปี 2565 

6. การประชุม กวป. ให้แต่ละอ าเภอน าเสนอการด าเนินงาน การสะท้อนกลับ ปัญหา แนวทางแก้ไข ตาม
ประเด็นของผู้ตรวจฯ ในเวทีการประชุม กวป. และร่วมกันเสนอความคิดเห็น ครั้งละ 10 นาที  

   มอบหมาย กง.พัฒนายุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการจัดเตรียมอ าเภอน าเสนอในแต่ละเดือน 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

2. เรื่องแจ้งจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1)   

2.1 จากสถานการณ์โควิด – 19 เน้นย้ าจังหวัดติดชายแดน ขอให้มีการเฝ้าระวัง สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าว 
ทั้งนี้จังหวัดได้ส่งแนวทางการตรวจ PCR ให้ระดับอ าเภอแล้ว  

2.2 CFO วิกฤติการเงิน พบวิกฤติการเงินระดับ 6 ในอ าเภอแม่สะเรียง อาจมีการพูดคุยเรื่องแนวทางการ
บริหารจัดการภายในจังหวัดและร่วมหารือเรื่องการปรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด 

       2.3 การประชุมกรมการจังหวัด ผู้ว่าฯ เน้นเรื่องวาระก่อนการประชุม ควรมีการมอบของรางวัลเชิดชูเกียรติ
แก่คนแม่ฮ่องสอนที่ได้รับรางวัล 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3 เรื่องแจ้งจากศูนย์ควบคุมโรคน าโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน 
สถานการณ์ไข้มาลาเรีย เดือนตุลาคม 2563 พบผู้ป่วยจ านวน 11 ราย เป็นคนไทย 9 ราย  

ต่างชาติจร 2 ราย เป็นเชื้อ PV ทั้งหมด 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3  
  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีแก้ไข  
   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง    
3.1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1) สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 และความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ตารางที่ 1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563    

ล าดับ หน่วยงาน 
ได้รับการจัดสรร 
(ไตรมาส 1 – 4) 

เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

1 งบด าเนินงาน สสอ. 7 แห่ง 2,567,000.00 2,567,000.00 - 100.00 

2 จัดสรร รพ. 6 แห่ง (พ้ืนที่
ทุรกันดาร) 

238,530.00 238,530.00 - 100.00 

3 จัดสรร โครงการใน สสจ. 4,019,483.00 4,019,483.00 - 100.00 

4 ค่าสาธารณูปโภค  สสจ. 740,250.00 740,250.00 - 100.00 
5 บริหารจัดการ สสจ. 4,792,216.00 4,792,216.00 - 100.00 

6 งบบุคลากร 37,464,682.00 37,464,682.00 - 100.00 
7 ค่าชันสูตรพลิกศพ 24,000.00 24,000.00 - 100.00 
8 ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม หน่วยงานย่อย 
144,000.00 144,000.00 - 100.00 

 รวม 49,990,161.00 49,990,161.00 - 100.00 
           

ตารางที่ 2 งบลงทุนปีงบประมาณ 2563 (สิ่งก่อสร้าง) 
 

ล าดับ รายการ จ านวน รวมวงเงิน 
1 อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้นฯ รพ.แม่สะเรียง (บริหารสัญญา งวดที่ 1) 1 95,000,000 

2 อาคารที่ท าการสาธารณสุขอ าเภอฯ สสอ.แม่สะเรียง (เบิกจ่ายงวดที่ 3) 1 3,708,800 

 รวม 2 98,708,800 

            /ตารางที่ 3 งบลงทุน... 
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             ตารางที่ 3 งบลงทุนปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์) 
ล าดับ รายการ จ านวน รวมวงเงิน 

1 เครื่องซักผ้าฯ 200 ปอนด์ รพ.ศรีสังวาลย์ (เบิกจ่าย) 1 1,350,000 
2 เตียงผ่าตัดฯ รพ.ศรีสังวาลย์ (เบิกจ่าย) 1 1,724,800 
3 กล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หูคอจมูก ฯ รพ.ศรีสังวาลย์ (รอส่งมอบ) 1 4,704,000 
4 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ฯ รพ.ศรีสังวาลย์ (รอส่งมอบ) 1 6,420,000 
5 เครื่องเอกซ์เรย์ 1,000 mA. รพ.ศรีสังวาลย์ (เบิกจ่าย) 1 6,291,600 
6 ตู้เย็นเก็บศพฯ รพ.ศรีสังวาลย์ (เบิกจ่าย) 1 392,000 
7 เครื่องตรวจอวัยวะฯ  รพ.ศรีสังวาลย์ (เบิกจ่าย) 1 911,400 
8 เครื่องแปลงสัญญาณภาพฯ รพ.แม่ลาน้อย (เบิกจ่าย) 1 392,000 
9 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ รพ.แม่ลาน้อย (เบิกจ่าย) 1 823,200 

 รวม 9 23,009,000 
 

2) สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 และความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
2.1 รายจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2564 (งบลงทุน) ครุภัณฑ ์จ านวน 17,003,000 บาท 
2.2 รายจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 2564 (งบลงทุน) สิ่งก่อสร้าง จ านวน 17,157,800 บาท 
2.3 งบพัฒนาจังหวัด ประจ าปี ส าหรับ รพช.จ านวน 14,365,000 บาท 
 
ตารางที ่ 4 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 

 รับ จ่าย คงเหลือ 
งบบุคลากร    

- เงินเพ่ิมพิเศษ พตส. 3,228,600.00 1,098,062.00 2,130,538.00 
- ค่าตอบแทน ฉ 11 6,020,433.00 - 6,020,433.00 
- ประกันสังคม 197,148.00 13,143.00 184,005.00 
- เงินเพ่ิมเติมพิเศษ คตส. 13,500.00 7,500.00 6,000.00 

งบด าเนินงาน - - - 
งบลงทุน - - - 

  
มติที่ประชุม : รับทราบ  
3.2 สถานการณ์การเงินการคลัง  

ประธาน CFO จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รายงานสถานการณ์การเงินการคลังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เดือน
กันยายน 2563 พบว่า Risk Score อยู่ระหว่าง 1 - 6  

สภาพคล่องทางเงินสดเทียบเจ้าหนี้การค้า เดือนกันยายน 2563 พบว่า มีเงินสด จ านวน 150,459,003
บาท หนี้สิน จ านวน 204,123,559บาท เงินสดมากกว่าหนี้สิน - 53,664,556บาท 

เปรียบเทียบแผนประมาณการรายรับ – รายจ่าย เดือนกันยายน 2563 เป้าหมาย 100% พบว่ามีแผน
รายรับ-รายจ่ายอยู่ในแผนขาดดุล -12.97 ล้านบาท 

 
 
 

/ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลเจ้าหนี้... 
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ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลเจ้าหนี้การค้า ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
หน่วยบริการ ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

รพ.ศรีสังวาลย์ 14,623,853 14,521,283 11,817,031 
รพ.ขุนยวม 2,704,799 2,620,665 2,616,740 
รพ.ปาย 6,407,351 6,151,921 4,887,510 
รพ.แม่สะเรียง 7,134,529 7,740,974 7,478,030 
รพ.แม่ลาน้อย 2,463,505 2,241,314 1,909,386 
รพ.สบเมย 2,240,755 2,220,232 1,750,278 
รพ.ปางมะผ้า 1,626,259 1,410,754 1,597,172 

รวม 37,201,052 36,907,143 32,056,147 
 

 
ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลการส่งงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ 14 ก.ค. 63) 
หน่วยบริการ พ.ค. มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค.63 ก.ย.63 ประเด็นที่พบ 

(งวด ก.ย. 63) 
ศรีสังวาลย์ 100 100 100 100 100 ส่งครบ 
ขุนยวม 100 100 100 100 95 ค่าตอบแทนจ้างจ่าย 
ปาย 100 100 100 100 100 ส่งครบ 
แม่สะเรียง 100 100 100 100 100 ส่งครบ 
แม่ลาน้อย 100 100 100 100 100 ส่งครบ 
สบเมย 100 100 100 100 100 ส่งครบ 
ปางมะผ้า 100 100 100 100 100 ส่งครบ 
   การปรับเกลี่ยรายรับกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับหน่วยบริการ สังหัก สป.สธ. ปีงบประมาณ 
2564 เขตสุขภาพที่ 1 
 1. การปรับเกลี่ยเงินบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด จ านวน 177,776,420 บาท ด าเนินการปรับเกลี่ยใน
ระดับจังหวัด 
 2. การปรับเกลี่ยเงินค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับบริการพื้นฐาน กรณีสิทธิอื่น ๆ  
ด าเนินการปรับเกลี่ยระดับจังหวัด 
 3. การจัดเงินกัน เพื่อการส่งเต่อผู้ป่วยนอก-ใน/ข้ามจังหวัด  ทางเขตสุขภาพที่ 1 ไม่มีการกันเงิน  
 รายงานเงินเหลือจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 
2560 – 2562 รายงานครบ จ านวน 5 แห่ง (สบเมย/ขุนยวม/แม่สะเรียง/ปางมะผ้า/แม่ลาน้อย) ระหว่างด าเนินการ 
2 แห่ง (ปาย/ศรีสังวาลย์) 

 สรุปหนี้ รพ.กัลยาณิวัฒนาเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล รพ.ศรีสังวาลย์ ปีงบประมาณ 2563 ค่าใช้จ่ายจริง 
218,554.14 บาท จ่ายตามหลักเกณฑ์ 242,800.00 บาท 

ข้อเสนอแนะจากประธาน 

1. ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เขตรอยต่อ มอบหมายกลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นเจ้าภาพหารือกับ 
จ.เชียงใหม่ 

/2. ขอให้ปรับสไลด์... 
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2. ขอให้ปรับสไลด์ น าเสนอเรื่องสถานการณ์การเงินการคลัง ให้มีความชัดเจน เน้นประเด็น และเข้าใจง่าย 
3. เรื่องค่าตอนแทน ยกเลิกค าสั่งของกระทรวงฯ และใช้ค าสั่งของจังหวัดเป็นหลัก 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ เห็นชอบ มอบ กลุ่มงานประกันฯ /รพ.ทุกแห่ง ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
4.1 เรื่องแจ้งจากผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปาย แจ้งประเด็นผู้ป่วยโควิด - 19 เดินทางมากจากเมียนมาร์ นอนพักค่ายทหาร 
ขณะนี้กักตัวที่ฮาร์ท อินปาย ได้ท า PCR แล้ว อยู่ระหว่างขอประวัติเพิ่มเติมไปยัง รพ.สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

4.2 เรื่องแจ้งจากสาธารณสุขอ าเภอ 
 สาธารณสุขอ าเภอขุนยวม แจ้ง ความก้าวหน้าการอนุญาตเปิดจุดผ่อนปรนเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้า BP13  
ห้วยต้นนุ่น ดังนี้ 
 1. การเชื่อมความสัมพันธไมตรี เรื่องการค้าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นตามแนวทางลักษณะท้ายชนท้าย  

2. การประเมินความพร้อมการเปิดจุดผ่อนปรน โดยใช้ทางระบาดวิทยา 
      - Agent เน้นการคัดกรอง หากพบผู้ต้องสงสัยให้ท าการกักตัว และท าการสอบสวนโรค  
     - Host เน้นการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง 
     - Environment ยังขาดแคลนจุดล้างมือ ห้องน้ าไม่เพียงพอ จะมีการปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 

3. การสร้างความเข้าใจเรื่องการตรวจวัดไข้ ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ผู้ด าเนินการเอง 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

4.3 เรื่องแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงาน  
1) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ แจ้งการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

  1. เขตมีนโยบายมุ่งเน้น จ านวน 6 ประเด็น จังหวัดจะถ่ายทอดลงสู่ระดับอ าเภอ ในช่วงกลางเดือน    
                       พฤศจิกายน 2563 

2. ก าหนดให้อ าเภอ/กลุ่มงาน ส่งแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ              
             ภายในวันที่ 13 พ.ย. 63 เพ่ือเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติโครงการ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

2) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
1. การบรรจุ ข้าราชการอัตราตั้งใหม่กรณีพิเศษ ตามมติ ครมฯ รอบที่ 3 ด าเนินการในเดือน     

             พฤศจิกายน 2563  
2. ก าหนดการอบรมปฐมนิเทศ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” 
     2.1 รุ่นที่ 1 จ านวน 88 คน วันที่ 23 พ.ย. – 4 ธ.ค. 

   - ห้องประชุม รพ.ศรีสังวาลย์ (สสจ/รพ.ศว./เมือง/ขุนยวม/ปาย/ปางมะผ้า) 
   - ห้องประชุม รพ.แม่สะเรียง (แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย) 
2.2 รุ่นที่ 2 จ านวน 124 คน วันที่ 14 – 25 ธ.ค. 63 
   - ห้องประชุม รพ.ศรีสังวาลย์ (สสจ/รพ.ศว./เมือง/ขุนยวม/ปาย/ปางมะผ้า) 
   - ห้องประชุม รพ.แม่สะเรียง (แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย) 

/2.3 ค่าลงทะเบียน... 



8 

    2.3 ค่าลงทะเบียน 1,050 บาท/คน เบิกค่าลงทะเบียน ที่พัก เบี้ยเลี้ยง พาหนะ จากต้นสังกัด  
         (รุ่นที่ 1 ช าระภายในวันที่ 16 พ.ย. 63 รุ่นที่  2 ช าระภายในวันที่ 4 ธ.ค. 63) 

         ข้อเสนอแนะจากประธาน 
1. การฝึกภาคปฏิบัติ ให้ปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 
2. การคืนเลขต าแหน่งข้าราชการ เป็นพนักงานราชการ จ านวน 3 ราย เน้นนักวิชาการเงินและ
บัญชี และนักวิชาการพัสดุ เป็นหลัก 

 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
6.1 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ด้านบริหาร) มีเรื่องแจ้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุข ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รอบ 1 วันที่ 1 ต.ค – 25 ธ.ค. 63  
2) รับสมัครคณะกรรมการด าเนินการ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้         

       - กรรมการหน่วย สสจ.                    1 ต าแหน่ง  
        - กรรมการหน่วยอ าเภอปาย              1 ต าแหน่ง 
        - กรรมการหน่วยโรงพยาบาลปาย        1 ต าแหน่ง 
        - กรรมการหน่วยอ าเภอปางมะผ้า        1 ต าแหน่ง   
        - กรรมการหน่วยอ าเภอขุนยวม           1 ต าแหน่ง 
        - กรรมการหน่วยโรงพยาบาลแม่สะเรียง 1 ต าแหน่ง 
        - กรรมการทั่วไป                             2 ต าแหน่ง 

3. ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 วันที่  26 ธ.ค. 63 ณ เทศบาลต าบลแม่สะเรียง  
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

6.2 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านส่งเสริมพัฒนา) แจ้งการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญที่เร่งรัดจาก
เขตสุขภาพที่ 1 ดังนี้ 

1) เด็กเตี้ย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 ขึ้น ปัจจัยมาจากภาวะโภชนาการ จึงได้
ก าหนดเป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 5 โดยเน้น นม 2 กล่อง ไข่ 1 ฟอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ในโรงเรียน กพด. โดย
มี อปท. เข้ามามีส่วนร่วมทุกแห่ง 

2) พัฒนาการเด็ก เน้นความเข้าใจการใช้คู่มือ DSPM โดยผู้ปกครองเป็นหลัก 
3) เรื่องแม่ตาย ปีที่ผ่านมาไม่มีแม่ตาย ผลจากการพัฒนาศักยภาพทีมงานแม่และเด็ก การมีส่วนร่วมของชุมชน 

และทีม sky doctor 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
6.3 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านเภสัชสาธารณสุข) การเตรียมข้อมูลด้านสาธารณสุข เพ่ือผลักดัน

ให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่พิเศษด้านสาธารณสุข ประกอบการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 6.4 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ แจ้งก าหนดการเสด็จเยี่ยมหน่วย พอ.สว. 
 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
มีก าหนดการเสด็จเยี่ยมหน่วย พอ.สว. วันที่ 12 ม.ค.64 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ าเภอแม่ลาน้อย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

ปิดการประชุมเวลา  12.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

(นางสาวนริศา  ธนนภา) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(นายวิเชียร  สุวรรณามังกร) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 



 

 


