
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที ่ 25  กันยายน  2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตำบล ชมรม และบุคคล ดีเด่น 
                          ระดับจงัหวัดลำพูน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

    1.พิธีมอบโล่ดีเด่นการดำเนินงานกลุ่มวัยสูงอาย ุจังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2562 
1. ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น 
2. ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด 
3. ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ ( Care manager) ดีเด่น ระดับจังหวัด 
4. ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ(Care giver) ดีเด่น ระดับจังหวัด 

 

     2. พิธีมอบเกียรติบัตร การนำเสนอผลการดำเนินงาน 
1. ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  จำนวน 8 ตำบล 
2. ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  จำนวน 8  ชมรม 
3. ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) จำนวน 8 คน 
4. ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ(Care giver)  จำนวน 8  คน 

     กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
                          1. พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิ   

        ปัญญาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ    
        ตอนบน  

1. โล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนบ้านทากู่ ต.ทาปลาดุก แม่ทา 
2. ใบประกาศเกียรติคุณ แกนนำในการพัฒนา จำนวน ๕ คน 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                       
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน                              
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นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
 

   5.3  หน่วยงานอ่ืน        
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน    
 

5.4.1  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562  

เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการดำเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
   เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือนกันยายน พ.ศ. 2562     

 
5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                   ไม่มีเรื่องแจ้ง
                  

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1   สถานการณไ์ขเ้ลือดออก จังหวัดลำพูน  

   เรื่องท่ี 2  ผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จังหวัดลำพูน  
   เรื่องท่ี 3  ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูน 

 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง 

          
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
       เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมกำกับติดตาม ด้านการเงิน 
                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 

       ประจำเดือนสิงหาคม 2562 
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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     ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ        
 

Address URL Homepage ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
 
 

                                            http://www.lamphunhealth.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้ง 9 /2562 วันพุธที่  25  กันยายน 2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตำบล ชมรม และบุคคล ดีเด่น 
                          ระดับจงัหวัดลำพูน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

    1.พิธีมอบโล่ดีเด่นการดำเนินงานกลุ่มวัยสูงอาย ุจังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2562 
1. ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น 
2. ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด 
3. ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ ( Care manager) ดีเด่น ระดับจังหวัด 
4. ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ(Care giver) ดีเด่น ระดับจังหวัด 

 

     2. พิธีมอบเกียรติบัตร การนำเสนอผลการดำเนินงาน 
1. ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  จำนวน 8 ตำบล 
2. ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  จำนวน 8  ชมรม 
3. ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) จำนวน 8 คน 
4. ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ(Care giver)  จำนวน 8  คน 

     กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
                          1. พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิ   

        ปัญญาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ    
        ตอนบน  

1. โล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนบ้านทากู่ ต.ทาปลาดุก แม่ทา 
2. ใบประกาศเกียรติคุณ แกนนำในการพัฒนา จำนวน ๕ คน 

      

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

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่สำคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                  
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................     
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ     
   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                            
 

          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
                       

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน                                                                         
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                                                  
    

   5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                            
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  เรื่องท่ี 1  แจ้งการจัดสรรและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
                                        เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการดำเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             

                 จนท.สาธารณสุข จ.ลำพูน เดือนกันยายน 2562 (เอกสารหมายเลข 1)                                           



         

 
 

 

-3- 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
           
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
             
5.4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  

 

เรื่องท่ี 1   สถานการณไ์ข้เลือดออก จังหวัดลำพูน ( เอกสารหมายเลข 2 )                     
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 

เรื่องท่ี 2  ผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จังหวัดลำพูน                                               
              ( เอกสารหมายเลข 3 ) 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
  เรื่องท่ี 3  ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดลำพูน 

    ( เอกสารหมายเลข 4 ) 
 

5.4.5 กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง
   

                            5.4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
          เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมกำกับติดตาม ด้านการเงิน 
                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 

       ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ( เอกสารหมายเลข 5 )                                                          
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   
 

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 

5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล       ไม่มีเรื่องแจ้ง
  

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย         ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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       5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

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


