
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 12 /2562 วันจันทร์ที ่ 23  ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยงานสสจ.ลำพูน และ 21 รพ.สต. ของจังหวัดลำพูน     
                         ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. จากสถาบันฮิวแมน เทรนนิ่ง  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

     เรื่องท่ี 1  ความก้าวหน้าการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของหน่วยงาน 
                            ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือนธันวาคม 2562 
              เรื่องที่ 2  กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 /2563 

    เรื่องท่ี 3  สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน     
    เรื่องท่ี 4  การจัดการขยะ จังหวัดลำพูน     
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                       
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน                              
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ  

 
   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   

 
  5.3  หน่วยงานอ่ืน        
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   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน    
5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563  

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

 
5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
          เรื่องท่ี 1  แจ้งโครงการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
                      นวมินทราชินี  ปี 2563  
          เรื่องท่ี 2  แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี1 
                      ประจำปี 2563 

 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1  ท้าไทย ก้าวไกล แนวทางปฏิบัติ Health Literacy ออกกำลังกาย 

               ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน      
 
5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

เรื่องท่ี 1  บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ กับ สำนักงาน         
             พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ในการดูแลผู้ป่วย 
             วัณโรค ประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ยากจน และด้อยโอกาส   
             ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๑ 
 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง
  

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    
เรื่องท่ี 1  ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลดำเนินงานเรื่อง คลินิกกัญชาทาง  
             ทางการแพทย์ 
เรื่องท่ี 2  การดำเนินงานเกี่ยวกับ 3 สารพิษ 
เรื่องท่ี 3  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ 
              ปีใหม่  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผลิต  
              โดยกลุ่มชุมชน  
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5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมกำกับติดตาม ด้านการเงิน 
                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 

       ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 
เรื่องท่ี 2  สรุปแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
             (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 

 
5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ         
 เรื่องท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) จังหวัดลำพูน ปี 2563 
 
5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข              ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 
5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             อยู่ในวาระสืบเนื่อง 

 
5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   

 เรื่องท่ี 1 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน                      
             ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563     
 

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 

ครั้งที่ 12 /2562 วันจันทรท์ี ่ 23 ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 
ระเบียบวาระพิเศษ  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่หน่วยงานสสจ.ลำพูน และ 21 รพ.สต. ของจังหวัดลำพูน     
                         ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ในการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. จากสถาบันฮิวแมน เทรนนิ่ง  

    

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

    เรื่องท่ี 1  ความก้าวหน้าการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของหน่วยงาน 
                            ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำเดือนธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                  
              เรื่องที่ 2  กำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 /2563 
         ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                  
    เรื่องท่ี 3  สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
          เรื่องท่ี 4  การจัดการขยะ จังหวัดลำพูน     
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
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ระเบียบวาระท่ี 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. 2563 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
                                         เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการดำเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             

          เจา้หน้าทีส่าธารณสุข จ.ลำพูน ประจำเดือน ธ.ค. 62 (เอกสารหมายเลข 1)                                           
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
  เรื่องท่ี 1 แจ้งโครงการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
                     นวมินทราชินี  ประจำปี 2563 จากมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัย 
                     เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี   
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มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
  เรื่องท่ี 2 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพท่ี1 
                     ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบท่ี 1 จังหวัดลำพูน 

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

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ              
เรื่องท่ี 1  ท้าไทย ก้าวไกล แนวทางปฏิบัติ Health Literacy ออกกำลังกาย 
             ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สาธารณสุข 
             จังหวัดลำพูน   (เอกสารหมายเลข 2)                                           

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

5.4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องท่ี 1  บันทึกความร่วมมือการพัฒนาระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ กับ สำนักงาน         
             พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการดูแลผู้ป่วย 
             วัณโรค ประสบปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ยากจน และด้อยโอกาส   
             ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๑ 

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

5.4.4 กลุ่มงานนิติการ                                          ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     

เรื่องท่ี 1  ขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลดำเนินงานเรื่อง คลินิกกัญชาทาง  
             การแพทย ์และส่งสรุปผลการดำเนินงาน ( การจัดตั้งคลินิก เพ่ือ  

   การรักษา หรือการให้คำปรึกษา หรือให้ความรู้แนะนำการใช้กัญชา     
   ทางการแพทย์ ที่มีข้อบ่งชี้ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย)   
   มาท่ี สสจ.ลำพูน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2563  เพ่ือนำเสนอ   
   ทีมตรวจราชการต่อไป 

มติประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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เรื่องท่ี 2  การดำเนินงานเกี่ยวกับ 3 สารพิษ  
             2.1 ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2563 ทุกโรงพยาบาลจะต้องใช้ผัก 
                   ปลอดสารพิษและให้มีการตรวจหาสารพิษในพืชผักท่ีนำมาใช้           
                   เป็นอาหารของผู้ป่วยเป็นประจำ 
             2.2 ให้มีการขยายผลโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนอาหาร  
                   ปลอดภัย  เปา้หมาย 1 โรงพยาบาล :  1 โรงเรียน   

 
มาตรการ   
1. สุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารจากแหล่งที่มา  
     โดยสสจ.ลำพูน จะนัดวันส่งตัวอย่างกับทางโรงพยาบาล และจะประสาน    
     กับ Mobile Unit สสจ.เชียงใหม่ เพื่อนำส่งตัวอย่างต่อไป ( ส่งตรวจที่ 
     กรมวิทย์ฯ ตัวอย่างละ 4500 บาท) 
2. ให้ผู้ปรุงอาหาร ให้โรงพยาบาล/โรงเรียน หาแหล่งปลูกหรือแหล่งซื้อผัก

ผลไม ้ที่ได้รับการรับรอง GAP หรือทีไ่ม่ใช้สารเคมี 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 

เรื่องท่ี 3 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใช้ผลิตภัณฑ์OTOPเป็นของขวัญปีใหม่      
         ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตโดยกลุ่มชุมชน 
         รายละเอียดตาม QR code 

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

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
                             เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมกำกับติดตาม ด้านการเงิน 

                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 
       ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ( เอกสารหมายเลข 3 )                     
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................. 
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เรื่องท่ี 2  สรุปแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
             (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563  ( เอกสารหมายเลข 4 )                     

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       
เรื่องท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) จังหวัดลำพูน ปี 2563 
            ( เอกสารหมายเลข 5 )        

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................                
 
5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       ไม่มีเรื่องแจ้ง  

 
    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
       

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย      อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
 (เอกสารหมายเลข 6 , 7 )       
               

     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       
 เรื่องท่ี 1  การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

                                                 จังหวัดลำพูน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (เอกสารหมายเลข 8)                    
   

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ   
….................................................................................. ..........................................................................................…..  
…...................................................................................................................................................... ......................….. 
…................................................................................................................................................... .........................…..  
…...................................................................... ......................................................................................................…..   
…............................................................................................................................ ................................................…..  
…............................................................................................................................ ................................................….. 


