รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ 6/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ผู้เข้าประชุม
1 นายสมศักดิ์
2 นส.เยาวลักษณ์
3 นายพิษณุ
4 นายสมจิตต์
5 นายชรินทร์
6 น.ส.นันทนา
7 นายกมล
8 นางอรุณี
9 น.ส.เฉลิมขวัญ
10 นางพรพิมล
11 นางกานดา
12 นางพัชรา
13 นางสุภาพ
14 นายมณูศิลป์
15 นายอานันต์
16 นายถนัด
17 นายสุทิน
18 นายธัญญา
19 นายจงจิต
20 นายสมชาย
21 นายอุดม
22 นายธวัช
23 นายบุญรวม
24 นายชัยวุฒิ
25 นายชาญวิทย์
26 นายศิลป์
27 นายกมล
28 นายชูชีพ
29 นางศรัจจันทร์
30 นายชุมพล
31 นายสุขสันต์
32 นายกิตตติศักดิ์

นุกูลอุดมพานิชย์
อนุรักษ์
ขันติพงษ์
ใจวิถี
ดีปินตา
ปรีดาสุวรรณ
เศรษฐชัยยันต์
ตั้งจิตนุสรณ์
ขัดขจร
หล้าปิงเมือง
ยุบล
ถาวระ
สมฤทธิ์
ศิริมาตย์
ศิริ
ใบยา
เขื่อนเป๊ก
วิเศษสุข
ปินศิริ
ศิริมาตร์
พานิช
สิทธิยศ
ยอดศรี
วันควร
มณีรัตน์
อายุยืน
ไชยอามิตร
ปัญญานะ
อุดมแก้วกาญจน์
สุทธิ
ยศอาลัย
เกษตรสินสมบัติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รก.นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
แทนหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สาธารณสุขอาเภอปัว
สาธารณสุขอาเภอท่าวังผา
สาธารณสุขอาเภอนาน้อย
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
สาธารณสุขอาเภอเมือง
สาธารณสุขอาเภอภูเพียง
สาธารณสุขอาเภอแม่จริม
สาธารณสุขอาเภอบ่อเกลือ
แทนสาธารณสุขอาเภอสันติสุข
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
สาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
สาธารณสุขอาเภอเชียงกลาง
สาธารณสุขอาเภอสองแคว
สาธารณสุขอาเภอนาหมื่น
แทนสาธารณสุขอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

นายภรณพงษ์
นายเกียรติศักดิ์
นายเทพวรวิทย์
นางสุรีพรรณ
นายนริศ
นายนิธิวัชร์
นายดิลก
น.ส.กัลยาณี
นายเฉลิมพล
นายสมัคร
ว่าที่ร.ต.สุรชาติ
นายพยุงศักดิ์
นางเวณิกา
นายอนุวัฒน์
นายสาคร
นางสาวนุชนารถ
นายมนตรี
นายนิคม
นางพิกุล
นายแชน
นายมนตรี
นายนันทมิตร
นายบรรจง
นายเขียนทอง
นายไสว
นายเอกชัย
นายสวิง
นางบุศรา

บัญญัติ
พรหมวังขวา
ใจจะดี
รังแสง
บุญธนภัทร
แสงเรือง
คูกิติรัตน์
อัครชิโนเรศ
ผลดีเจริญ
โอ้ทา
ดีพรมกุล
ตนะทิพย์
โนทา
ธนะวงศ์
ฑีฆาวงค์
อะทะ
ฉัตรมงคล
สุนทร
แซ่ปัง
อะทะไชย
ฉัตรมงคล
นันทเสน
จันทร์อินทร์
กันทา
เขยตุ้ย
คนกลาง
มณีรัตน์
ยอดเวียงไชย

ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาน้อย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสองแคว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่จริม
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันติสุข
แทนผู้อานวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๑๐.๕ จ.แพร่
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ ๑๐.๕.๒ จ.น่าน
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ห้วยโก๋น จ.น่าน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.เวียงสา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.ท่าวังผา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ รพ.สันติสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.สองแคว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.แม่จริม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.ท่าวังผา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.น่าน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสอ.เวียงสา
ตัวแทน ผอ.รพ.สต.
ผอ.รพ.สต.บ้านน้าโค้ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รพ.บ่อเกลือ
ผอ.รพ.สต.ปัว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ สสจ.น่าน

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
1
2
3
4

นายศุภชัย
นายวุฒิไกร
นายดิเรก
นายอภิชิต

ใหม่นิถะ
ดวงพิกุล
สุดแดน
สถาวรวิวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลฝายแก้ว
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ประธานทีป่ ระชุม กล่าวเปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระประชุมดังนี้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้ที่ได้รับคัดเลือกคนดี ศรีสาธารณสุข
ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๖
นายอานันต์ ศิริ ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้ทุกจังหวัดดาเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มี
ผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสรรหาบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจาปี
๒๕๕๖ โดยแยกเป็น ๑) กลุ่มระดับหน่วยงาน ๒) กลุ่มข้าราชการ ๓) กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจา/ลูกจ้าง
ชั่วคราว ทั้งนี้คณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก
ดังนี้
๑. หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่น ที่มีผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี
๒๕๕๖ ได้แก่ โรงพยาบาลนาน้อย
๒. บุคคลที่ได้รับคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข (กลุ่มข้าราชการ) ได้แก่ นายไสว เขยตุ้ย ตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ รพ.สต.บ้านน้าโค้ง ตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๓. บุคคลที่ได้รับคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข (กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว) ได้แก่
นางอุบล ไชยศรี ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ถืมตอง ตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
และขอเชิญประธาน มอบ เกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้ที่ได้รับคัดเลือก
คนดี ศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๖
ประธาน มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานและผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาผลงาน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาโดยตลอด
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. การประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดน่ าน ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ก ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีอายุบังคับใช้ _ 5 ปี (ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการบังคับใช้
ในเวปไซต์ จังหวัดน่าน
๒. โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ตาบลบ่อสวก อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
๓. กบข. จัดทาโครงการสมาชิก กบข.สัญจร โดยจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่สมาชิกทั่วไปที่
สนใจตลอดจนไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน กบข. และวิทยากรประจาหน่วยงาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับทราบโดยทั่วกัน
๔. การประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามตัวชี้วัด ของเครือข่ายบริการที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๕ ๖ ณ โรงแรมสวนบวกหาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๕๖ จะเป็นงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ได้รับ
มอบหมายเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดประมาณ ๗๐๐ คน แยกเป็นผู้เกษียณอายุราชการ
๒๐๐ คน โควตาจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม ๔๐ คน (สสจ.น่าน ๒๐ คน ,รพ.น่าน ๒๐ คน) ทั้งนี้สสจ.น่าน จะได้
จัดทาโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด รองรับกิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดและอาเภอไปร่วมงาน
๕. การตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง รอบที่ ๒/๒๕๕๖ จังหวัดน่าน ได้รับการ Comment
จากทีมนิเทศ โดยเฉพาะด้านการเงิน ซึ่งจะต้องตรวจสอบและดูแลอย่างเคร่งครัด ทุกหน่วยงานจะต้องมีวินัย
เนื่องจากจะนาเอาเงินจากจังหวัดอื่นมาใช้มากไม่ได้ โดยเฉพาะเครือข่ายบริการที่อยู่ระดับ ๗ จะต้องแก้ไขปัญหา
ร่วมกันทุกฝ่าย มีการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลแต่เพียงผู้เดียว สาหรับเครือข่ายบริการ ที่มีผลกระทบจะต้องเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหา
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๖. เขตตรวจราชการ เครือข่ายบริการที่ ๑ แจ้งเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน ฉบับที่ ๘
จานวน ๑๒๙ ล้านบาทเศษ และให้ทุกจังหวัดส่งข้อมูลค่าตอบแทน รอบ ๓ เดือน ( เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖)
ไปยังสสจ.ลาปาง ภายในวันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มอบให้งานการเงินดาเนินการ สาหรับค่าตอบแทนฉบับ
ที่ ๙ (P4P) อาจต้องใช้เงินบารุงจ่าย
๗. การใช้โปรแกรม Thai Refer พบว่าจังหวัดน่าน ลงบันทึกข้อมูลได้เพียงร้อยละ ๓๘ มอบให้กลุ่มงาน
ควบคุมโรค ติดตามและตรวจสอบปัญหาเป็นอย่างไร โดยให้นาเสนอที่ประชุมในเดือนต่อไป
๘. เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จะต้องมี Mr. ไข้เลือดออกทุกระดับ ทุกอาเภอ และให้ปรึกษาแพทย์ก่อนส่ง
ต่อผู้ป่วยทุกครั้ง, รพ.ทุกแห่ง ต้องมี Conner ไข้เลือดออก, ใช้โปรแกรม line ในการประชุม War Room เพื่อความ
สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และขอขอบคุณผู้บริหารทุกอาเภอ ที่รณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
๙. การจัด งานรวมพลังมวลชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย “สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข” ใน
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม อาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และ
งานกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และมอบนโยบาย “สติปัญญา สร้างชาติ คนไทยไม่ขาดไอโอดีน” ณ หอประชุม
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดย อดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว)
๑๐. โครงการ ๑ ตาบล/๑ อาเภอ ตามนโยบายตาบลจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง
ขอให้
ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานทุกอาเภอ
ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทน ฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๖
นายชรินทร์ ดีปินตา ตามที่สปสช. แจ้งจัดสรรงบเหมาจ่ายค้างจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖)
ให้จังหวัดน่าน จานวน 10,312,200 บาท ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ดาเนินการ
พิจารณาจัดสรรงบเหมาจ่ายค้างจ่าย ที่ได้รับให้กับเครือข่ายบริการและสสอ. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการ
จัดสรรและลงมติตามวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ รายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดสรรทั้ง ๒ วิธี ตามเอกสารแจกที่ประชุม
ที่ประชุม มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากทั้ง ๒ วิธี และเสนอแนะแนวทางการจัดสรรที่หลากหลาย
มติที่ประชุม ให้ผู้บริหารเครือข่ายบริการทุกแห่งประชุมพิจารณาการจัดสรรร่วมกันภายในช่วงบ่ายวันนี้ให้เสร็จ
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/255๖
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/255๖
ระเบียบวาระที่ ๔ ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/255๖
๔.๑ น.ส.นันทนา ปรีดาสุรรณ แจ้งข้อสรุปการประชุมและผลการดาเนินงาน ก ารประชุมครั้งที่ ๕/255๖ ซึ่งมี
ประเด็นสาคัญจากการประชุมประจาเดือนที่ผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ ภาพรวมทั้งจังหวัด เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ
๓๗.๔๓ (เป้าหมาย ร้อยละ ๖๒) สาหรับไตรมาส ๓ เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๗๓.๘๙ (เป้าหมาย ร้อยละ ๖๙)
ประเด็นที่ ๒ สรุปผลการประกวดสสอ. และ รพ.สต. ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๖ ชนะเลิศ สสอ.ดีเด่น
ได้แก่ สสอ.ปัว / ชนะเลิศ รพ.สต. ดีเด่นพื้นที่ปกติ ได้แก่ รพ.สต.สถาน อ.นาน้อย / ชนะเลิศ รพ.สต. ดีเด่นพื้นที่สูง
ได้แก่ รพ.สต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น และ สสอ.ปัว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด สสอ.ดีเด่น ระดับเขต
ประเด็นที่ ๓ การพิจารณายกระดับรพ.เวียงสา จากระดับ F๒ เป็น M๒ ซึ่งคงจะต้องส่งข้อมูลไปให้กระทรวง
สาธารณสุขในปี 2557 (เนื่องจากกระทรวงจะมีหนังสือแจ้งพร้อมกับขอข้อมูลมาอีกครั้งหนึ่ง)
ประเด็นที่ ๔ การดาเนินงานให้ บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ขณะนี้อยู่
ระหว่างดาเนินการของหน่วยบริการทุกแห่ง

-๕-

ประเด็นที่ ๕ การดาเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการTO BE NUMBER ONE) ข้อมูล ณ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จังหวัดน่าน มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จานวน ๖,๑๕๐ คน และมีจานวนที่
บริจาคสมทบกองทุน TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น ๘,๘๙๙.๗๕ บาท
ที่ประชุมรับทราบ
๔.๒ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ การเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวด ที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 73.89 (เป้าหมาย ร้อยละ 69) ซึ่งงบดาเนินงานมีการเบิกจ่ายดีขึ้น แต่ต่ากว่า
เป้าหมายเล็กน้อย หาก พิจารณาเฉพาะงบดาเนินงาน(ไม่รวมค่าตอบแทน) จาแนกหน่วยเบิกจ่าย พบว่าโครงการที่
จัดสรรเฉพาะมีการเบิกจ่าย ไม่ถึง ร้อยละ 50 (รพ.น่าน) ในส่วนระดับอาเภอ มีการเบิกจ่าย เพิ่มขึ้น ยกเว้น
อาเภอเมือง, เวียงสาและทุ่งช้าง สาเหตุเนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่มีการดาเนินการ และการส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง ปัญหาที่พบในอาเภออื่นๆ คือ หลักฐานมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างผิดปกติ / การบันทึก e-GP ไม่มเี ลข
ผู้ขาย/หลักฐานการเบิกไม่สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ/เขียนรหัสงบประมาณผิด/ไม่มีสลิปปะหน้าฎีกา และไม่
ระบุรหัสงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๕.๑ สถานการณ์ระบาดวิทยาประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
น.ส.คนึง คารังษี นาเสนอข้อมูลจานวนบัตรรายงาน 506/507 และ สถานการณ์ระบาดวิทยาประจาเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม – วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จาแนกตามระดับสถานบริการ ดังนี้
จานวนบัตรที่ส่งเดือนนี้
จานวน
สถานบริการ
จานวนบัตร ร้อยละของบัตรที่ จานวนบัตร
ร้อยละของ
(แห่ง)
ที่ส่งทั้งหมด
ส่งทั้งหมด
ที่ส่งทันเวลา ความทันเวลา
โรงพยาบาลทั่วไป
๑
๒๖๘
๑๐.๐๘
๑๙๗
๗๓.๕๑
โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
๑
๒๘
๑.๐๕
๑
๓.๕๗
โรงพยาบาลชุมชน
๑๓
๑,๖๙๒
๖๓.๖๖
๑,๓๒๘
๗๘.๔๙
รพ.สต./สสช.
๑๕๒
๖๗๐
๒๕.๒๑
๓๙๒
๕๘.๕๑
รวม
๑๖๗
๒,๖๕๘
๑๐๐.๐๐
๑,๙๑๘
๗๒.๑๖
รายละเอียดแยกสถานบริการและหน่วยงาน ตามเอกสารหมายเลข ๔
สถานการณ์ระบาดวิทยาประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
๑) โรคติดต่อที่มีความสาคัญสูงในประเทศไทย ๑๓ โรค และพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน จานวน ๗ โรคได้แก่
- Cholera จานวน ๕ ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
Measles จานวน ๓ ราย
Encephalitis จานวน ๑ ราย
Pneumonia จานวน ๗๐๑ ราย
AEFI พบผู้ป่วย ๑ราย
Leptospirosis จานวน ๒๓ ราย
- ไข้เลือดออก จานวน ๒๕๗ ราย
๒) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจาปี ๒๕๕๖ ในประเทศไทย จานวนผู้ป่วยทั้งหมด ๕๔,๐๔๒ ราย
อัตราป่วย ๘๕.๐๗ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๖๒ ราย อัตราตาย ๐.๑๐
๓) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่
1 มกราคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ พบผู้ป่วย
๒๕๔ ราย อัตราป่วย ๕๓.๖๕ ต่อแสนประชากร อาเภอนาหมื่นอัตราป่วยสูงสุด ๒๑๕.๘๘ ต่อแสนประชากร (๓๒
ราย) รองลงมาอาเภอบ้านหลวง อัตราป่วย ๑๕๗.๖๕ ต่อแสนประชากร (๑๙ ราย) และอาเภอนาน้อย อัตราป่วย

-๖-

๑๒๕.๘๗ ต่อแสนประชากร (๔๑ ราย) และจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทุกกลุ่มอาการใน
จังหวัดน่าน ที่ยังมีการระบาดเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้เร่งรัดการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคต่อเนื่องในทุกพื้นที่
๔) สถานการณ์โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ พบผู้ป่วย
๒๓ ราย อัตราป่วย ๔.๘๔ ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต
๕) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ พบผู้ป่วย
๒๓๗ ราย อัตราป่วย ๔๙.๘๑ ต่อแสนประชากร อาเภอภูเพียงอัตราป่วยสูงสุด ๑๙๓.๙๖ ต่อแสนประชากร (๖๙
ราย) รองลงมาคืออาเภอเมืองน่าน อัตราป่วย ๑๐๐.๖๘ ต่อแสนประชากร (๘๒ ราย) และอาเภอเวียงสา อัตราป่วย
๘๒.๔๑ ต่อแสนประชากร (๑๒ ราย) รายละเอียดตามเอกสารแจกที่ประชุม
และได้มอบให้ผู้บริหารแต่ละอาเภอที่มีสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออกในเดือนที่ผ่านมาได้นาเสนอการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
นายบรรจง จันทร์อินทร์ นาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อาเภอเวียงสา ซึ่ง
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก รกฎาคม ๒๕56 พบผู้ป่วย 85 ราย อัตราป่วย 118.88 ต่อแสนประชากร พบกระจายใน
13 ตาบล 28 หมู่บ้าน โดยได้มีการ ป้องกันและแผนปฏิบัติการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ
(ออกประกาศทีป่ ระชุมผู้ใหญ่บ้าน/กานัน , สนับสนุนเอกสารแผ่นพับ , ในชุมชน , หอกระจายข่าว , วิทยุชุมช น),
รณรงค์ตามมาตรการ 5 ป ในชุมชน โรงเรียน วัด ทุกวันศุกร์, รณรงค์พร้อมกันทั้งอาเภอ เดือนละ 1 ครั้ง และมี
มาตรการทางสังคม สาหรับการควบคุมโรค ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อดาเนินการ ภายใน 24 ชั่วโมง
(พ่นหมอกควัน Day 0, 1, 7 /พ่นฝอยละออง Day 1, 7 พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนกับ นคม.ที่ 10.5.2 ใน
พื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง รายละเอียดนาเสนอโดยโปรแกรมPower Point
นายศิลป์ อายุยืน นาเสนอสถานการณ์และการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ของอาเภอบ้านหลวง ตั้งแต่ วันที่ 1
๓ พฤษภาคม – ๑ กรกฎาคม 2556 พบผู้ป่วย ๑๙ รายกระจายในพื้นที่ ๓ ตาบล (ต.สวด,ป่าคาหลวง,บ้านฟ้า)
ซึ่งทีม SRRT คปสอ.บ้านหลวง ได้ดาเนินการควบคุมโรคและป้องกันโรค โดยขอรับการสนับสนุนกับหน่วยงาน
ภาครัฐ, กานัน/ผู้ใหญ่ และ อปท. ในพื้นที่ พร้อมกับมีมาตรการทางสังคม ดังนี้
๑. ทุกคนในหมู่บ้านต้องเข้าร่วมทาความสะอาดทั้งหมู่บ้านทุกวันศุกร์
๒. ทุกหลังคาเรือนต้องทาลายลูกน้ายุงในบ้านตนเอง ทุก ๓ วัน
๓. อสม.ออกประเมินสารวจตามละแวก ทุก ๕ วัน
๔. อบต. ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคพร้อมตลอดเวลา
๕. อสม.สารวจพบลูกน้า ที่บ้านหลังใด ผู้ใหญ่บ้าน จะปรับ ๑๐๐ บาท
๖. อสม. ตรวจพบลูกน้า บ้านของผู้นาหมู่บ้าน ให้ปรับ ๒๐๐ บาท
๗. หากเป็นสถานที่ราชการ ,รพสต., อบต. ตรวจพบลูกน้า ให้ ปรับ ๕๐๐ บาท แล้วนาเงินค่าปรับเข้า
หมู่บ้านที่ตั้งของสานักงาน
รายละเอียดนาเสนอโดยโปรแกรมPower Point
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร แจ้งข้อสั่งการจากที่ประชุม War Room ไข้เลือดออก โดยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. รพศ./รพท. กาหนดให้มีแพทย์ พยาบาล ให้คาปรึกษาแก่ รพช.
๒. รพ.ทุกแห่ง มี
Dengue Corner ดูแลไม่ให้ยุงกัดผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล และให้ค่า CI ใน รพ. เป็น
ศูนย์ รวมถึง รพ.สต. ทุกแห่ง
๓. มีทีม SRRT ควบคุมโรคถึงระดับตาบล
๔. มีทีมเฉพาะกิจควบคุมโรคไข้เลือดออก (๕ เสือ) ดังนี้
- เสือที่ 1 มอบให้ผู้เชี่ยวชาญเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัด
- เสือที่ 2 สคร. มอบให้มีผู้รับผิดชอบ 1 คน/จังหวัด เป็นผู้ประสานงานระหว่างเขตกับจังหวัด

-๗-

หัวหน้าหน่วยศตม. 10.5 จ.แพร่ (นายเหมราช ธรรมทอง มือถือ 081-8830371)
- เสือที่ ๓ รพศ./รพท. ให้มีแพทย์ประจาทาหน้าที่หัวหน้าทีมเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้คาแนะนาใน
การรักษาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็น Case manager บริหารจัดการระบบ Refer ผู้ป่วยภายในจังหวัด / ให้คา
ปรึกษาแก่โรงพยาบาลชุมชม: ด้านกุมารแพทย์ 1 คน (พญ.วราภรณ์ เตชะเสนา มือถือ 089-9510560 และ
ด้านอายุรกรรม 1 คน (พญ.เพชรดี โอฬาริกสุภัค มือถือ 081-7205053)
- เสือที่ 4 โรงพยาบาลชุมชน ให้มีแพทย์หรือพยาบาลอาวุโสประจา ทาหน้าที่หัวหน้าทีมเป็น
Case manager ทางานคู่กับ Disease manager ในระดับอาเภอรับผิดชอบ 1 คน
- เสือที่ 5 หัวหน้าทีม SRRT ระดับอาเภอ ผู้รับผิดชอบ 1 คน ให้เป็นสาธารณสุขอาเภอ
๕. มอบภารกิจ นายแพทย์เวชกรรมป้องกัน ดังนี้
- ติดตามประเมินผลอาเภอ
- รายงานผลการติดตามของอาเภอทีมมีจุดอ่อนให้ผู้ตรวจราชการ ประสานงานแจ้งเขตพื้นที่ทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ เรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายสมัคร โอทา แจ้งเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานที่ดาเนินการในพื้นที่ ดังนี้
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง (นคม.) ที่ ๑๐.๕.๒ ตั้งอยู่ที่อาเภอภูเพียง
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง (นคม.) ที่ ๑๐.๕.๓ ตั้งอยู่ที่อาเภอท่าวังผา
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง (ศตม.) ที่ ๑๐.๕ ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๓ สรุปผลการณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน
น.ส.เฉลิมขวัญ ขัดขจร สรุปผลการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดน่าน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
รายละเอียดนาเนอโดยโปรแกรมPower Point
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๔ สรุปการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ประจาปี ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน
นายแชน อะทะไชย ตามที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดให้มี
การประเมินผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ของหน่วยงานระดับอาเภอ รอบ
6 เดือน (ผลงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556) ในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลสาเร็จตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ประจาปี 2556 โดยใช้กระบวนการ รับ
ฟังการนาเสนอผลการจัดการแผนยุทธศาสตร์ของระดับอาเภอ และการประเมินผลสาเร็จ 14 ตัวชี้วัด จากเอกสาร/
หลักฐานการทางาน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การนาเสนอผลการบริหารของ คปสอ.และเอกสาร ผลการดาเนินงาน เกณฑ์คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ น้อยที่สุด/น้อย/ปานกลาง/มาก/มากที่สุด
2. ระดับความสาเร็จตาม Milestone 5 ขั้นตอน ให้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดใน Template รอบ
6 เดือน ในแต่ละตัวชี้วัด
ผลการประเมิน ๑๔ ตัวชี้วัด พบว่า
1. ตัวชี้วัดที่ดาเนินงานในระดับมาก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6/10 ในระดับปานกลาง ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2/14 ใน
ระดับน้อย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 7 /8 /11 /12 /13 ส่วนในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 /3 /4 /5 /9 ทั้งนี้ มี
13 ตัวชี้วัดที่ดาเนินงานได้ตามเกณฑ์ Template 6 เดือน และมีเพียงตัวชี้วัดที่ 3 ที่การดาเนินงานไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ 6 เดือน
2. การประเมินคะแนนเรียงจากมากไปน้อย พบว่า คปสอ.นาหมื่น มีคะแนนสูงสุด รองลงมาได้แก่
คปสอ.ท่าวังผา/ สองแคว ส่วน คปสอ.ที่มีคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ คปสอ.บ้านหลวง เวียงสา และเมือง
รายละเอียดนาเสนอโดยโปรแกรมPower Point (ศึกษาข้อมูลได้ที่WinSCP3 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)

-๘-

ที่ประชุมรับทราบ
๕.๕ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง จังหวัดน่าน รอบ ๒/๒๕๕๖
น.ส.นันทนา ปรีดาสุวรรณ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับกระทรวง จังหวัดน่าน รอบ ๒/๒๕๕๖
โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และทีมนิเทศงาน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งหน่วยงาน
ที่รับตรวจฯระดับจังหวัด คือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลน่าน ,ระดับอาเภอ คือ คปสอ.
เวียงสา และ รพ.สต.ส้าน อาเภอเวียงสา โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการฯและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ ๑
ให้จัดตั้ง Provincial Health Board เพื่อบริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด และให้โรงพยาบาลเวียงสา พัฒนา
ศักยภาพเป็น Node สายใต้ เพื่อรองรับสูติกรรม และอุบัติเหตุ โดยมีรายละเอียดของปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ทีมนิเทศงาน ตามเอกสารหมายเลข ๔ และขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้ปรับแผนดาเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของผู้นิเทศต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
๕.๖ ความก้าวหน้าการประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
นางอรุณี ตั้งจิตนุสรณ์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งรายงานปอ. และปย.๓ รอบ
๖ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พบว่ายังไม่มีโรงพยาบาลแห่งใดที่ส่งรายงาน จึงขอให้ผู้บริหารทุกท่าน
ได้ติดตามและเร่งรัดการส่งรายงานดังกล่าวตามหนังสือสั่งการที่ได้จัดส่งไปให้โรงพยาบาลทุกแห่ง สาหรับ ความก้าว
หน้าการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๗ และขอให้ทุกหน่วยงานได้ปรับปรุงแก้ไขงานตามประเด็นความเสี่ยงที่พบ
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๕ น.
นางพิกุล แซ่ปงั
นางสาวนันทนา ปรีดาสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จดรายงานประชุม
ตรวจรายงานประชุม

-๙-

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เรื่อง
๑. การตรวจราชการและนิเทศ
งาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง
รอบที่ ๒/๒๕๕๖ จังหวัดน่าน

๒. การจัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๘) จานวน
๑๒๙ ล้านบาทเศษ ของเขตฯ ๑

๓. การบันทึกข้อมูลโปรแกรม
Thai Refer จังหวัดน่าน มีเพียง
ร้อยละ ๓๘
๔. การจัดสรรค่าตอบแทน ฉบับ
ที่ ๔ และ ฉบับที่ ๖
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๓
ร้อยละ ๗๓.๘๙
(เป้าหมาย ร้อยละ ๖๙)

ข้อสรุปที่ประชุม
- ต้องมีวินัย ด้านการเงิน
โดยเฉพาะ รพ.ที่อยู่ระดับ ๗
ทุกฝ่าย ต้องวางแผนแก้ไข
ปัญหาร่วมกันและต้องกาหนด
ว่าเป็นปัญหาขององค์กรไม่ใช่
ของ ผอ.รพ.คนเดียว มีแผนการ
แก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว
- ให้ส่งรายละเอียดข้อมูล
ค่าตอบแทนของเจ้าเหน้าที่
รอบ ๓ เดือน (เม.ย. – มิ.ย.
๕๖) ไปยังสสจ.ลาปาง ภายใน
วันจันทร์ ที่ ๘ ก.ค. ๕๖

ผู้รับผิดชอบ
- งานการเงิน
- กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ
- รพ.ทุกแห่ง

- งานการเงิน
สสจ.น่าน

- ให้ติดตามและตรวจสอบ
- กลุ่มงานควบคุมโรค
ปัญหาการดาเนินงานและ
สาเหตุของปัญหามานาเสนอใน
การประชุมประจาเดือน ก.ค.
2556
- ให้มีการประชุมพิจารณาการ - ผอ.รพ.ทุกแห่ง
จัดสรรใหม่ร่วมกัน
- งานการเงิน
สสจ.น่าน
- ให้ตรวจสอบหลักฐานการเบิก - กลุ่มงานพัฒนา
จ่าย สอดคล้องกับกิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์ฯ
แผนงาน/โครงการ
- งานการเงิน
- รพ./สสอ./รพ.สต./
สสช. ทุกแห่ง

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการส่งข้อมูล
แล้ว ซึ่งจังหวัดน่าน
จะได้รับจัดสรรเงิน
๑๔ ล้านบาทเศษ
และ ยังไม่ได้รับเงิน
โอน
- แจ้งประสานรพช.ให้
บันทึกข้อมูลการส่งต่อ
ผู้ป่วยทุกครั้ง ใน
โปรแกรม Thai Refer
แล้ว
ผลการพิจารณา
ตามเอกสารแนบ ก
ผลการเบิกจ่าย ณ
กรกฎาคม ๒๕๕๖
รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1
(รอเอกสารจากงาน
การเงิน)

-๑๐-

เอกสารแนบ ก
ผลสรุปมติที่ประชุมกลุ่มผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
จัดสรรให้โรงพยาบาล ที่มีวิกฤตระดับ ๗ แห่งละ ๘๐% ยกเว้น รพร.ปัว จัดสรร ๙๐%
โรงพยาบาลที่เหลือ จัดสรรแห่งละ ๖๘.๑๓ % สาหรับ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จัดสรรตามมติเดิม ดังนี้
หน่วยงาน จานวนเงินที่จัดสรร (บาท)
1. รพ.เชียงกลาง
420,300.00
2. รพ.เฉลิมพระเกียรติ 525,600.00
3. รพ.สันติสุข
420,150.00
4. รพ.ท่าวังผา
650,000.00
5. รพร.ปัว
1,810,000.00
6. รพ.บ้านหลวง
970,000.00
7. รพ.นาหมื่น
620,400.00
8. รพ.แม่จริม
470,050.00
9. รพ.เวียงสา
938,850.00
10.รพ.สองแคว
670,000.00
11.รพ.บ่อเกลือ
500,000.00
12.รพ.ทุ่งช้าง
559,600.00
13.รพ.นาน้อย
620,000.00
14.รพ.ภูเพียง
25,000.00
รวม
9,199,950.00
1. สสอ.เฉลิมพระเกียรติ
2. สสอ.เวียงสา
328,950.00
3. สสอ.บ่อเกลือ
4. สสอ.นาน้อย
144,900.00
5. สสอ.บ้านหลวง
6. สสอ.สันติสุข
2,700.00
7. สสอ.ภูเพียง
179,100.00
8. สสอ.สองแคว
9. สสอ.ทุ่งช้าง
105,300.00
10.สสอ.นาหมื่น
51,300.00
11.สสอ.เมือง
194,400.00
12.สสอ.เชียงกลาง
151,950.00
13.สสอ.แม่จริม
130,500.00
14.สสอ.ปัว
164,400.00
15.สสอ.ท่าวังผา
รวม
1,453,500.00
รวมทั้งสิ้น
10,653,450.00
โดยงานการเงินจะได้แจ้งจัดสรรและเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยบริการต่อไป

-๑๑-

