
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 5 /2562 วันอังคารที ่ 28  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ    พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรงานวิจัย R2R และนวัตกรรม จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2562
    
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  

    เรื่องท่ี 1 เทคนิคการตรวจ Loop–mediated Isothermal Amplification   
                         (LAMP)  เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อวัณโรค 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
                      
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              

 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
 

   5.3  หน่วยงานอ่ืน        
 
   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน     

5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  



         

 
 

 

-2- 
 

เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
   เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562       

 

5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 เรื่องท่ี 1  การทบทวนค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงานสาธารณสุข    
                      จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          เรื่องท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน                
                      กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  

เรื่องท่ี 1  แจ้งโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต 
             เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

                  
5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคติดต่อทางระบาดวิทยา  
เรื่องท่ี 2  สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน  
เรื่องท่ี 3  สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน  

   เรื่องท่ี 4  ผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรค จังหวัดล าพูน 

 
5.4.4 กลุ่มงานนิติการ                                                     

เรื่องท่ี 1  ค าสั่งจังหวัดล าพูน ที่ 907/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
    เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ในส่วน 
                           ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

เรื่องท่ี 2  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล 
             เป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2562 
เรื่องท่ี 3  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ 
             ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 

 
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข              

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

       ประจ าเดือนเมษายน 2562 
          เรื่องท่ี 2  ผลการด าเนินงาน QOF จังหวัดล าพูน 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
เรื่องท่ี 1  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และการ  
             พัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2562  
เรื่องท่ี 2  ติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน 

  2.1 การรายงานขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  
            2.2 การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ 4.0 
 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข               
          เรื่องท่ี 1  สรุปประชุมติดตามและสนับสนุนการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปาก   
                      ที่มีปัญหาในระดับอ าเภอ (อ.เมืองล าพูน /เวียงหนองล่อง และ อ.ลี้ ) 

 

5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย               
 เรื่องท่ี 1 การด าเนินงาน Green & Clean hospital ปีงบประมาณ 2562  

                                          จังหวัดล าพูนมีเป้าหมาย การด าเนินงาน ในโรงพยาบาลสังกัด     
                                          กระทรวงธารณสุข ตาม PA ของสสจ. ล าพูน 
 

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด      
 เรื่องท่ี 1  แจ้งการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน  
            การแพทย์ และรถพยาบาล 

 

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 5 /2562 วันอังคารที ่ 28 พฤษภาคม  2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรงานวิจัย R2R และนวัตกรรม จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2562    

  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

    เรื่องท่ี 1 เทคนิคการตรวจ Loop–mediated Isothermal Amplification   
                         (LAMP)  เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อวัณโรค 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ     
   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
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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             

                 จนท.สาธารณสุข จ.ล าพูน เดือนพฤษภาคม 2562 (เอกสารหมายเลข1)                                           
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
เรื่องท่ี 1  การทบทวนค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงานสาธารณสุข    

                    จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

          เรื่องท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน                
                     กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ           

เรื่องท่ี 1  แจ้งโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต 
             เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            

   เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคติดต่อทางระบาดวิทยา (เอกสารหมายเลข 2) 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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 เรื่องท่ี 2  สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดล าพูน (เอกสารหมายเลข 3) 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….............................  

เรื่องท่ี 3  สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ จังหวัดล าพูน (เอกสารหมายเลข 4) 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 

  เรื่องท่ี 4  ผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรควัณโรค จังหวัดล าพูน 
              (เอกสารหมายเลข 5)           

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

5.4.5 กลุ่มงานนิติการ                                             
          เรื่องท่ี 1  ค าสั่งจังหวัดล าพูน ที่ 907/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
    เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ในส่วน 
                           ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 2  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล 
             เป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 2562 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
 
เรื่องท่ี 3  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการ 
             ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 

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

                            5.4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      
                             เรื่องท่ี 1  ความก้าวหน้าการด าเนินงานเรื่องกัญชา 

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

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
         เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตามด้านการเงินการคลัง 

          หนว่ยบริการในจังหวัดล าพูน เดือนมีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 6)                                                         
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   
              

เรื่องท่ี 2 ผลการด าเนินงาน QOF  จังหวัดล าพูน   (เอกสารหมายเลข 7)            
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                
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    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
เรื่องท่ี 1  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และการ  

   พัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2562     
      (เอกสารหมายเลข 8)             

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                
เรื่องท่ี 2  ติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน 

  2.1 การรายงานขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  
            2.2 การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ 4.0 

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

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         
           เรื่องท่ี 1  สรุปประชุมติดตามและสนับสนุนการจัดการข้อมูลสุขภาพช่องปาก   

                      ที่มีปัญหาในระดับอ าเภอ 3 อ าเภอ ( อ.เมืองล าพูน /เวียงหนองล่อง  
                       และ อ.ลี้ ) 
 

5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล     ไม่มีเรื่อง
  

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         
เรื่องท่ี 1  การด าเนินงาน Green & Clean hospital ปีงบประมาณ 2562  
            จังหวัดล าพูน มีเป้าหมายการด าเนินงาน Green & Clean hospital            
            ในรพ.สังกัดกระทรวงธารณสุข ตาม PA ของ สสจ. ล าพูน 

    (เอกสารหมายเลข 9)            
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                

 

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด  
เรื่องท่ี 1  แจ้งการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติการฉุกเฉิน  
            การแพทย์และรถพยาบาล 

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

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



         

 
 

 

 


