
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 11 /2561  วันศุกร์ที ่ 30  พฤศจิกายน  2561  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ    พิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2562   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561   
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
                      
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              
 

          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา           
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ  

    
   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    

    
   5.3  หน่วยงานอ่ืน           
 
   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน     
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5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
                      เจา้หน้าทีส่าธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
                      ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561                                                       

                
5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข          

เรื่องท่ี 1  การใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)     
            เรื่องท่ี 2  แจ้งพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพท่ี1  

  รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  จังหวัดล าพูน  
เรื่องท่ี 3  สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562  
 

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                             
เรื่องท่ี 1  กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก  
เรื่องท่ี 2  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ จังหวัดล าพูน 
เรื่องท่ี 3  กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดล าพูน 
 

5.4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
   เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน        

                       ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
เรื่องท่ี 2  ความก้าวหน้าการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดล าพูน   
เรื่องท่ี 3  ผลการติดตามความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน จังหวัดล าพูน 
          

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                  
 

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข        
เรื่องท่ี 1  การต่ออายุใบอนุญาตของสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดล าพูน 

 
5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

       เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตาม  ด้านการเงิน 
                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน  
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5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง  
            

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข              ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 

5.4.11  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 
5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

 เรื่องท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดล าพูน 
             และการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล 
             ปีใหม่  2562 จังหวัดล าพูน  

 
5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง     

      
ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ        

     
Address URL Homepage ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
 

             
 
              http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamphunhealth.go.th/


         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 11/2561  ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
วันศุกร์ที ่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

 
ระเบียบวาระพิเศษ   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
                          ประจ าปีงบประมาณ  2562  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
       
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................     
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ     

   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 
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ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา            
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
                       

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน                                                                         
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ                                                                  
 

   5.3  หน่วยงานอ่ืน 

                 5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                            
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  เรื่องท่ี 1  แจ้งการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

   เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
                      เจา้หน้าทีส่าธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561      
                      ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561                                               
                          ( เอกสารหมายเลข 1 ) 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................
  

  5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
  เรื่องท่ี 1  การใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)     

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
            เรื่องท่ี 2  แจ้งพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม การตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพท่ี1  

  รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562  จังหวัดล าพูน  
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

เรื่องท่ี 3  สรุปตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562  
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
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5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                       
          เรื่องท่ี 1  กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 2  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บูรณาการ จังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 3  กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
  

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            
                                       เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน        

                      ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ( เอกสารหมายเลข 2) 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................  

               เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ( เอกสารหมายเลข 3 )                                                               
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   

         เรื่องท่ี 3  การติดตามความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน จังหวัดล าพูน  
                      ( เอกสารหมายเลข 4 )  

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
     

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง      
  
    5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข       

เรื่องท่ี 1  การต่ออายุใบอนุญาตของสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดล าพูน 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
          เรื่องท่ี 1 รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตามด้านการเงินการคลัง 

                                                      ของจังหวัดล าพูน เดือนตุลาคม 2561 ( เอกสารหมายเลข 5 )                                                    
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                

 

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง                   
 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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       5.4.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

              5.4.11  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

              5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
  เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณแ์ละผลการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
              และการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
              ปีใหม่  2562  จังหวัดล าพูน  ( เอกสารหมายเลข 6 )                                                     

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................... 
 

              5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
                                 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ   
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................                                                       
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................   
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................   
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................   
…............................................................................................................................................................................….................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................                                                       
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................    

................................................................... 
 


