
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 11/2560  วันพฤหัสบดีที ่ 7  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. 
                         ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 
 

 
ระเบียบวาระพิเศษ  การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ดีเด่น ระดับจังหวัด  
                        ปีงบประมาณ 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2560   
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2560  
      เรื่องท่ี 1  แนวทางการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข  

      ( MoPH - Code of Conduct )  
    เรื่องท่ี 2  ผลการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
                      
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              
 

          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา           
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ   
 

             5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
 

             5.3  หน่วยงานอ่ืน          
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             5.4  เรื่องของกลุ่มงาน           

 5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
    เรื่องท่ี 1  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
                เจา้หน้าทีส่าธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนธันวาคม 2560      
                ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560                                                       
 

    5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
    เรื่องท่ี 1  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปี 2561 - 2564  
 

    เรื่องท่ี 2  การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 
                การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารรณสุข 
    เรื่องท่ี 3  การจัดกิจกรรมด าเนินงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
    เรื่องท่ี 4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ 
    เรื่องท่ี 5  การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    เรื่องท่ี 6  ขอความร่วมมือบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ 
                สุขภาพทุกแห่ง 
 

    5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                           ไม่มีเรื่องแจ้ง 

           
    5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            

    เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน   
                ( เดือนพฤศจิกายน  2560 ) 
    เรื่องท่ี 2  แจ้งเรื่องมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือการบรรลุผลส าเร็จ 
                ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561                             

 
    5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                                ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
    5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 

                    
    5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

      เรื่องท่ี 1  ประมาณการรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วน  
                ค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป , ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  
                ส าหรับบริการพ้ืนฐาน และค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 
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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 

      เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
         ทางถนน จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  

         เรื่องที่ 2  สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ ปี 2560 
 

    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 11/2560 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
วันพฤหัสบดีที่  7  ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ระเบียบวาระพิเศษ  การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ดีเด่น ระดับจังหวัด  
                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   เรื่องท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมจังหวัด 

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

                                 เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

    เรื่องท่ี 1  แนวทางการด าเนินงานตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข  
      ( MoPH - Code of Conduct )  

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

    เรื่องท่ี 2  ผลการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................     
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  

 
อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 

    
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา            

 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน                           
 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

   5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 

                 5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                                                           
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

เรื่องท่ี 1  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
                      เจา้หน้าทีส่าธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560      
                      ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560                                                      

       ( เอกสารหมายเลข 1 ) 

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

5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
          เรื่องท่ี 1  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปี 2561 - 2564  

                                            ( เอกสารหมายเลข 2 ) 
 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………...............................       
เรื่องท่ี 2  การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 

                    การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
                     ( เอกสารหมายเลข 3 ) 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….............................. 
เรื่องท่ี 3  การจัดกิจกรรมด าเนินงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

     ( เอกสารหมายเลข 4 ) 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………...............................      
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เรื่องท่ี 4  สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ 
 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………...............................      
เรื่องท่ี 5  การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน           
            ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………...............................       
เรื่องท่ี 6  ขอความร่วมมือบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วย  
            บริการสุขภาพทุกแห่ง 

 

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

         5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                 ไม่มีเรื่องแจ้ง                                              
                 

         5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            
         เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน        
                   ประจ าเดือนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ( เอกสารหมายเลข 5 ) 

 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………...............................      
        เรื่องท่ี 2 แจ้งเรื่องมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือการบรรลุผลส าเร็จ  
                  ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561                             

 ( เอกสารหมายเลข 6) 
 

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

         5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                              
 
         5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     ไม่มีเรื่องแจ้ง                                              
 
         5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

         เรื่องท่ี 1  ประมาณการรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วน  
                   ค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป , ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  
                   ส าหรับบริการพ้ืนฐาน และค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป  
                   ปีงบประมาณ 2561   ( เอกสารหมายเลข 7 )                                                                                    

 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….............................      
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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 
                    เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน  

                      จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  
                       ( เอกสารหมายเลข 8 )                                                                                      

 

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

           เรื่องที่ 2  สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานโรคไม่ติดต่อ ที่ส าคัญ ปี 2560 
  ( เอกสารหมายเลข 9 )                                                                                      

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

 
         5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
 

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

................................................................... 


