
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 1/2563 วันศุกรท์ี ่ 31  มกราคม  2563   
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ   

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
    เรื่องท่ี 1  สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน     
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
 

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  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563  

เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการดำเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
   เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขจังหวัดลำพูน เดือนมกราคม พ.ศ. 2563     
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5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
          เรื่องท่ี 1  แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบท่ี 1 
                      ประจำปี 2563           

 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1 กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรและอสม. เข้าร่วมกิจกรรม   
            วิ่งสะสมระยะ VIRTUAL RUN “ก้าวท้าใจ Season 1” 
เรื่องท่ี 2  โครงการป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จังหวัดลำพูน  

    ( PPA ปี 2563 ) 
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  ตัวชี้วัดการดำเนินงานวัณโรค (PA –TB) 
 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    
เรื่องท่ี 1  การใช้กัญชาทางการแพทย์  
เรื่องท่ี 2  การรับยาที่ร้านขายยา เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล 
เรื่องท่ี 3  การดำเนินงานอาหารปลอดภัย 
เรื่องท่ี 4  การดำเนินงาน RDU   
 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมกำกับติดตาม ด้านการเงิน 

                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 
       ประจำเดือนธันวาคม 2562 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ         
เรื่องท่ี 1  แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน  
             ครั้งที่ 3  ปีงบประมาณ 2563 
 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข              ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย               อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
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5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   

 เรื่องท่ี 1  การสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ให้แก่ รพ.สต. 
              ในจังหวัดลำพูน   
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง   
 
ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ    
    

 Address URL Homepage ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

                                            http://www.lamphunhealth.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 1 /2563 วันศุกรท์ี ่ 31 มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ระเบียบวาระพิเศษ                                                                                                        
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่สำคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
    เรื่องท่ี 1  สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำพูน  ( เอกสารหมายเลข 4 ) 

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                            
 

          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 
   
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
 

5.2  โรงพยาบาลชุมชน  



         

 
 

 

           -2-                                                                 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                                                  
    
   5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                            
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  เรื่องท่ี 1  แจ้งการจัดสรรและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
                                        เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการดำเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             

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

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
  เรื่องท่ี 1 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพท่ี1 

                     ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบท่ี 1 จังหวัดลำพูน 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
  

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ              
เรื่องท่ี 1 กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรและอสม. เข้าร่วมกิจกรรม   
            วิ่งสะสมระยะ VIRTUAL RUN “ก้าวท้าใจ Season 1” 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 2  โครงการป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จังหวัดลำพูน  
             ( PPA ปี 2563 )   

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

5.4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องท่ี 1  ตัวชี้วัดการดำเนินงานวัณโรค (PA –TB) ( เอกสารหมายเลข 2 )                                          

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

5.4.4 กลุ่มงานนิติการ                                          ไม่มีเรื่องแจ้ง  
              

5.4.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     
เรื่องท่ี 1  การใช้กัญชาทางการแพทย์  

มติประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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เรื่องท่ี 2  การรับยาที่ร้านขายยา เพือ่ลดความแออัดในโรงพยาบาล 

มติประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 3   การดำเนินงานอาหารปลอดภัย 

มติประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 4   การดำเนินงาน RDU   

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

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
                             เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมกำกับติดตาม ด้านการเงิน 

                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2562 
       ประจำเดือนธันวาคม 2562  ( เอกสารหมายเลข 3 )                     
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................. 

 

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ       
เรื่องท่ี 2  แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดลำพูน                   
             ครั้งที่ 3  ประจำปีงบประมาณ 2563  

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

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย      อยู่ในวาระสืบเนื่อง 
        

     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       
 เรื่องท่ี 1  การสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ให้แก ่รพ.สต. 

                   จังหวัดลำพูน  ( เอกสารหมายเลข 5 )                 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................  
    

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

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


