
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 1 /2562 วันพฤหัสบดีที ่ 31  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ   เรื่องท่ี 1  การประชาสัมพันธ์การท าประกันสังคม ม. 40 ให้กับ อสม.และประชาชนทั่วไป  
            โดยนางลักขณา แทบท้าว หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและประสานงานการแพทย์  
            ส านักงานประกันสังคม จังหวัดล าพูน 
เรื่องท่ี 2  การมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA  
            ประจ าปี 2562  

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  
     เรื่องท่ี 1 สถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดล าพูน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
                      
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              
 

          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา           
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ  

    
   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
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   5.3  หน่วยงานอ่ืน        
                               
   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน     

5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  

เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
   เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนมกราคม พ.ศ. 2562       
   ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562                                                       

                
5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข          

เรื่องท่ี 1  ผลการด าเนินงานการส ารวจด้าน Smart Hospital จังหวัดล าพูน 
เรื่องท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานด้าน HAIT ไตรมาสที่1 จังหวัดล าพูน 

 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                   

 เรื่องท่ี 1  งานมหกรรมรวมพลคนหละปูน ต้านภัยยาเสพติด 
 
5.4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

   เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน        
                       ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  

เรื่องท่ี 2  ผลการติดตามความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน  
เรื่องท่ี 3  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค 
       

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                  
 

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                  
 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
       เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตาม ด้านการเงิน 
                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 

       ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง  
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5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข              ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง    
  

5.4.11  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย            อยู่ในวาระสืบเนื่อง     
 
5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

  เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   
             จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือนธันวาคม 2561  
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      
       เรื่องท่ี 1  งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย  

           ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ        

     
Address URL Homepage ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
 

             
              http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 1 /2562  วันศุกร์ที ่ 31  มกราคม  2562 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  แจ้งประชาสัมพันธ์การท าประกันสังคม ม. 40  
                         ให้กับ อสม.และประชาชนทั่วไป  โดยนางลักขณา  แทบท้าว  หัวหน้าส่วนงานทะเบียนและ  
                         ประสานงานการแพทย์  ส านักงานประกันสังคม จังหวัดล าพูน 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  

เรื่องท่ี 2 การมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA  
           ประจ าปี 2562 จังหวัดล าพูน ได้แก่  

1. โรงพยาบาลบ้านธิ 
2. โรงพยาบาลแม่ทา 
3. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 

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

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

    เรื่องท่ี 1  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  แจ้งสถานการณ์การแก้ไข  
                ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า จังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................     
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ     
   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

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 
                        ( เอกสารหมายเลข 1 ) 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
                                       เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             

                      เจา้หน้าทีส่าธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือน,มกราคม 2562      
                      ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที ่21 มกราคม 2562                                              

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

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
เรื่องท่ี 1  ผลการด าเนินงานการส ารวจด้าน Smart Hospital จังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
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เรื่องท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานด้าน HAIT ไตรมาสที่1 จังหวัดล าพูน 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ             
 เรื่องท่ี 1  งานมหกรรมรวมพลคนหละปูน ต้านภัยยาเสพติด 

   ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อบจ. ล าพูน 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

   
5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            

                                       เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน        
                      ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ( เอกสารหมายเลข 2) 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................  
      เรื่องท่ี 2  การติดตามความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน จังหวัดล าพูน  

                                ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   

          เรื่องท่ี 3  ผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค จังหวัดล าพูน 
                      ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562   

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

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง      
  
    5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     ไม่มีเรื่องแจ้ง                     

 
5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
          เรื่องท่ี 1 รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตามด้านการเงินการคลัง 

                                 ของหน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน  
                                 ธนัวาคม 2561 ( เอกสารหมายเลข 3 )                                                     

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 
5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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       5.4.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
               

5.4.11  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย       อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
            

5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
  เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   
              จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
               ( เอกสารหมายเลข 4 )                                                     

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
                               เรื่องท่ี 1  งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านไทย  

          ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดล าพูน 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ   
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................                                                       
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................   
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................   
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................   
…............................................................................................................................................................................….................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................                                                       
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................    

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


