
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 3 /2562 วันพฤหัสบดีที ่ 28  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

ระเบียบวาระพิเศษ   การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ พชอ.แม่ทา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น  
                           ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ในระดับเขตสุขภาพที่ 1 
    
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
      
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
                      
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              
 

          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา           
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ  

          เรื่องท่ี 1 การจัดชื้อยาของแพทย์แผนไทย 
 
   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
                                    

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

เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
   เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562       
   ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562                                                       

                
5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข          

เรื่องท่ี 1 ขอความร่วมมือการด าเนินการ HAIT และ Digital Transformation 
เรื่องท่ี 2  การปรับระดับสถานบริการสาธารณสุขและแผนงบลงทุนรายการ     
             สิ่งก่อสร้าง ปี 2564-2568 

 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                   

 เรื่องท่ี 1  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน PNC  
                        เพ่ือลดการตายของมารดา 

เรื่องท่ี 2  แจ้งโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวช 
             และครอบครัว 
 

5.4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
   เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดล าพูน 

    เรื่องท่ี 2  สถานการณ์ไข้หวัดหวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน 
   เรื่องท่ี 3  สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน 
 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                  
 
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ในวาระเภสัชกรเชี่ยวชาญ                                  

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

       ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
เรื่องท่ี 2  สรุปผลงานบริการ QOF ปีงบประมาณ 2562 
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5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
                                        เรื่องที่ 1  รายงานการเบิกค่าใช้จ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม คลินิก   
                                                    หมอครอบครัวปี 2559 - 2560 และปี 2561 จังหวัดล าพูน                                                 
                       เรื่องที่ 2  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานสาธารณสุข  
                                                     จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2562 
                       เรื่องที่ 3  การพัฒนาคุณภาพระบบการบริการด้านคุณภาพห้อง LAB  
                                                       และคุณภาพนักกายภาพ ของโรงพยาบาล 

  
5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข              ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง    

 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์การด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
             จากภาวะหมอกควัน จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 

 เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานขับเคลื่อน Green & Clean Hospital  
              จังหวัดล าพูน  ปีงบประมาณ 2562 
 

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด           
 เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณแ์ละการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และการป้องกันอุบัติเหตุ    
   ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดล าพูน  

 
5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       ไม่มีเรื่องแจ้ง    

 
ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ        

     
Address URL Homepage ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
 

             
              http://www.lamphunhealth.go.th 

 
รายละเอียดการประชุม 

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


         

 
 

 

คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
ครั้งที่ 3 /2562  วันพฤหัสบดีที ่ 28  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

 

ระเบียบวาระพิเศษ   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดพิธีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ        
                          พชอ.แม่ทา ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ     
   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา            
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นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
                      เรื่องท่ี 1 การจัดชื้อยาของแพทย์แผนไทย  
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

   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 จ.ล าพูน เดือนมีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1)                                           
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
เรื่องท่ี 1 ขอความร่วมมือการด าเนินการ HAIT และ Digital Transformation 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 2  การปรับระดับสถานบริการสาธารณสุขและแผนงบลงทุนรายการ     
             สิ่งก่อสร้าง ปี 2564-2568 

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

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               
          เรื่องท่ี 1  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน PNC  
                       เพ่ือลดการตายของมารดา 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................... 
เรื่องท่ี 2 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................... 
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5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            
          เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดล าพูน                       

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
   เรื่องท่ี 2  สถานการณ์ไข้หวัดหวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….............................  
  เรื่องท่ี 3  สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน 

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

                     5.4.5 กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง      
  

                            5.4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
     

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
         เรื่องท่ี 1 รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตามด้านการเงินการคลัง 

           หน่วยบริการในจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562          
             ( เอกสารหมายเลข 2 )                                                     

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                
         เรื่องท่ี 2 สรุปผลงานบริการ QOF ปีงบประมาณ 2562(เอกสารหมายเลข 3)                                                                  

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                
                             เรื่องท่ี 3 งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562   ( เอกสารหมายเลข 4 )                                                     

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
          เรื่องท่ี 1  รายงานการเบิกค่าใช้จ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม คลินิก   
                      หมอครอบครัวปี 2559 - 2560 และปี 2561 จังหวัดล าพูน 
                       ( เอกสารหมายเลข 5 )                 

 มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                
               เรื่องท่ี 2  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานสาธารณสุข  
                                                     จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2562 ( เอกสารหมายเลข 6 )                 
 มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                

เรื่องท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพระบบการบริการด้านคุณภาพห้อง LAB  
                                                       และคุณภาพนักกายภาพ ของโรงพยาบาล (เอกสารหมายเลข 7 )                 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                
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5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

       5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย        
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์การด าเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 
             จากภาวะหมอกควัน จังหวัดล าพูน ( เอกสารหมายเลข 8 )                 

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

 เรื่องท่ี 2  การด าเนินงานขับเคลื่อน Green & Clean Hospital  
             จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 ( เอกสารหมายเลข 9 )   

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

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณแ์ละการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

   ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และการเตรียมพร้อมป้องกัน  
   อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดล าพูน  
   เอกสารหมายเลข 10 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                
 
5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

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