
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที ่ 3  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ พิธีมอบโล่การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ   
                                และองค์กร อสม. ลดเสี่ยงลดโรค ปี 2563 
                                                                                                         
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
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  แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  
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5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข              

เรื่องท่ี 1  แจ้งกำหนดการจัดประชุม สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
                                         สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563  และการจัดทำแผนปฏิบัติการ    
                                         สาธารณสุข ระดับเครือข่าย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564   

เรื่องท่ี 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดลำพูน 
 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1  สรุปความก้าวหน้าของโครงการ ก้าวท้าใจ Season 2 
         ในพ้ืนทีจ่ังหวัดลำพูน  
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย จังหวัดลำพูน 
เรื่องท่ี 2  สถานการณโ์รควัณโรค จังหวัดลำพูน 

 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                             

 เรื่องท่ี 1 การมอบอำนาจ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการ  
                    พิจารณาอนุมัติการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย การ   
                  คำนวณค่าปรับ และค่าเสียหายจากการผิดสัญญาและเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
                      
 เรื่องท่ี 2  การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยบริการปฏิบัติ  
                       ราชการแทน ในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค 
 

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    
  

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องท่ี 1  สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563  
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนกันยายน 2563 
เรื่องท่ี 2  แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย   
             และเสี่ยงภัย สำหรบัการปฏิบัติงาน ของ อสม.ประจำหมู่บ้าน ในการ  
             เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชน    
             ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
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5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข                

เรื่องที่ 1  ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน fee schedule ทันตกรรม   
             ปีงบประมาณ 2563             

 
5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

 
5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              
 
5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    

  
5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
       

ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ       
Address URL Homepage ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

                
 
       http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 8 /2563 วันพฤหัสบดีที่  3 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ   กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และมอบโล่การ
ประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  และองค์กร 
อสม.ลดเสี่ยงลดโรค ปีงบประมาณ 2563  เอกสารหมายเลข 1                                        

 

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

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนกรกกาคม พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
      
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

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  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        
          เรื่องท่ี 1 แจ้งกำหนดการจัดประชุม สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
                    สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563  และการจัดทำแผนปฏิบัติการ    
                    สาธารณสุข ระดับเครือข่าย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                             เรื่องท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดลำพูน 

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

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               
        เรื่องท่ี 1  สรุปความก้าวหน้าของโครงการก้าวท้าใจ Season 2 
                                       ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน  

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

5.4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องท่ี 1 สถานการณ์โรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย เอกสารหมายเลข 2                                        

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 2 สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน เอกสารหมายเลข 3                                        

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
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5.4.4 กลุ่มงานนิติการ   
เรื่องท่ี 1 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ว่าราชการจังหวัด   
            ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ การพิจารณาอนมุัติการลาไปศึกษา     
            ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  การคำนวณค่าปรับ และ  
            ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
            เอกสารหมายเลข 4                                          

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

เรื่องท่ี 2  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
             และหัวหน้าหน่วยบริการ ปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติจ่ายเงิน  
             บำรุง และการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค  เอกสารหมายเลข 5                                         

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

5.4.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
  

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
            เรื่องท่ี 1 สภาวะวิกฤติของหน่วยบริการในจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563 

  เอกสารหมายเลข 6 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................ 
 

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนกันยายน 2563  
             ปีงบประมาณ ๒๕๖3  เอกสารหมายเลข 7                                        

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

เรื่องท่ี 2  แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย   
             และเสี่ยงภัย สำหรบัการปฏิบัติงาน ของ อสม.ประจำหมู่บ้าน ในการ  
             เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในชุมชน    
             ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) 
    เอกสารหมายเลข 8                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         
เรื่องท่ี 1  ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน fee schedule ทันตกรรม   
             ปีงบประมาณ 2563                                            

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

    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล           
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
            

     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
            

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


