
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 12/2560  วันศุกร์ที่  29  ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. 
                         ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 
 
ระเบียบวาระพิเศษ   การมอบประกาศนียบัตร มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital   
   
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560   
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560  
      3.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

    เรื่องท่ี 1 การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
                      
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              
 

          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา           
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ   
 

             5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
 

             5.3  หน่วยงานอ่ืน            
 

             5.4  เรื่องของกลุ่มงาน     
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5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป    
เรื่องท่ี 1  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             

                      เจา้หน้าทีส่าธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนธันวาคม 2560      
                      ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560                                                       
 

5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
เรื่องท่ี 1  การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายส าคัญและ   
             ผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media) 
เรื่องท่ี 2  ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.   
             2561 รอบที่1 พื้นที่จังหวัดล าพูน วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561    
             สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการได้ที่เว็บไซต์  
             ส านักกองตรวจราชการ http: //bie.moph.go.th หรือ 
              http//203.157.240.30/bie/home 

 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                          ไม่มีเรื่องแจ้ง 

           
5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            
          เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน   
                      ( เดือนธันวาคม 2560 ) 

เรื่องท่ี 2  รายงานผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค จังหวัดล าพูน  
   ปีงบประมาณ 2561 
 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง
                                              

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
                                                                    
5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

       เรื่องท่ี 1  รายงานการควบคุมแผนทางการเงิน ( PLANFIN )  
                      เดือนพฤศจิกายน 2560 
          เรื่องท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สภาวะวิกฤตด้านการเงินของหน่วยบริการ  
                      ในจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ปีงบประมาณ 2560 
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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 สรุปสถานการณแ์ละการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
             ปีงบประมาณ 2560 และการเตรียมความพร้อมการป้องกัน 
             และลดอุบัติเหตุทางถนน  จังหวัดล าพูน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
             ปี 2561  

 
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 12/2560  ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
วันศุกร์ที ่ 29  ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น. 

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

 

ระเบียบวาระพิเศษ   การมอบประกาศนียบัตร มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital   
             

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   เรื่องท่ี ๑  เรื่องแจ้งจากที่ประชุมจังหวัด 

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

                                 เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ 

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

    เรื่องท่ี 1 การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

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

   
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 

   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
 
อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
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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 าเดือนตุลาคม 2560      
                      ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560                                                

        ( เอกสารหมายเลข 1 ) 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................ 

         

        5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
                           เรื่องท่ี 1  การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายส าคัญและ   

          ผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media) 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................       

 

        เรื่องท่ี 2  ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ.   
           2561 รอบที่1 พื้นที่จังหวัดล าพูน วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561    
           สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการได้ที่เว็บไซต์  
           ส านักกองตรวจราชการ http: //bie.moph.go.th หรือ 
           http//203.157.240.30/bie/home 

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

     
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                 ไม่มีเรื่องแจ้ง                                                   

        
         5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            

เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน        
                   ประจ าเดือนเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ( เอกสารหมายเลข 2 ) 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….............................      
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       เรื่องท่ี 2  รายงานผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค จังหวัดล าพูน  

                                      ปีงบประมาณ 2561 ( เอกสารหมายเลข 3 ) 
 

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

       5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                              
 
       5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   อยู่ในวาระเภสัชเชี่ยวชาญ 
 
       5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

       เรื่องท่ี 1  รายงานการควบคุมแผนทางการเงิน ( PLANFIN )  
                   เดือนพฤศจิกายน 2560  ( เอกสารหมายเลข 4 ) 

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

       เรื่องท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สภาวะวิกฤตด้านการเงินของหน่วยบริการ  
                   ในจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ปีงบประมาณ 2560 

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

 
       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  สรุปสถานการณแ์ละการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  
           ปีงบประมาณ 2560 และการเตรียมความพร้อมการป้องกัน 
           และลดอุบัติเหตุทางถนน  จังหวัดล าพูน ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
           ปี 2561  ( เอกสารหมายเลข 6 )                                                                                      

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

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

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


