
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 10 /2562 วันพุธที ่ 30 ตุลาคม  2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

 
ระเบียบวาระพิเศษ   

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
   

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                       
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ   
 

  5.3  หน่วยงานอ่ืน        
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน    
 

5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562  

เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
   เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562     
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5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ         ไม่มีเรื่องแจ้ง

        
5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคดจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาสัปดาห์ที่ 41  
            จังหวัดล าพูน  

 
5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง 

          
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
       เรื่องท่ี 1  แนวทางการจัดสรรเงินกองทุน UC ปีงบประมาณ 2563 

เรื่องท่ี 2  รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตาม ด้านการเงิน 
                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 

       ประจ าเดือนกันยายน 2562 
เรื่องท่ี 3  การจัดท าแผน Planfin หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 
เรื่องท่ี 4  แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
             (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   
เรื่องท่ี 1  การพิจารณาอนุมัติสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม   

 และปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศ ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน     
     สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีการศึกษา 2563 
 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข               
เรื่องท่ี 1  รายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก  

   ที่จ่ายตามรายารบริการ (fee schedule) และแนวทางการ 
   ชดเชยค่าบริการ 
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5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย                ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด      
     เรื่องที่ 1  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563 

 เรื่องท่ี 2 ความก้าวหน้าโครงการส ารวจสภาวะสุขภาพคนไทย 
 

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 10 /2562 วันพุธที ่ 30 ตุลาคม  2562  เวลา 13.00 น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

 
ระเบียบวาระพิเศษ        

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................     
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
    

   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                            
 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
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นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ          

                       
   5.2  โรงพยาบาลชุมชน                                                                         

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ                                                                  

    
   5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 
   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                            
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  เรื่องท่ี 1  แจ้งการจัดสรรและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
                                        เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             

                      เจา้หน้าทีส่าธารณสุข จงัหวัดล าพูน ประจ าเดือนตุลาคม 2562  
                        (เอกสารหมายเลข 1)                                           

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

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            ไม่มีเรื่องแจ้ง  

                                       
5.4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  

เรื่องท่ี 1   สถานการณโ์รคดจากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สัปดาห์ที่ 41  
   จังหวัดล าพูน ( เอกสารหมายเลข 2 )                     

 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
 
5.4.5 กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง

   
                            5.4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    ไม่มีเรื่องแจ้ง  
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5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
         เรื่องท่ี 1  แนวทางการจัดสรรเงินกองทุน UC ปีงบประมาณ 2563 
                     ( เอกสารหมายเลข 3 )                     

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   
เรื่องท่ี 2  รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตาม ด้านการเงิน 

                      การคลังของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2562 
       ประจ าเดือนกันยายน 2562  ( เอกสารหมายเลข 4 )                     
 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   
เรื่องท่ี 3  การจัดท าแผน Planfin หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 
             ( เอกสารหมายเลข 5 )                     

 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   
เรื่องท่ี 4  แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
             (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563  ( เอกสารหมายเลข 6 )                     

 

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ          
เรื่องท่ี 1  การพิจารณาอนุมัติสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม   

 และปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศ ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน     
 สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ปีการศึกษา 2563 (เอกสารหมายเลข 7)                                                    

 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   
เรื่องท่ี 2  ข้อมูลการสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของหน่วยงาน 
             ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน(เอกสารหมายเลข 8)                                                    

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   
เรื่องท่ี 3  แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดล าพูน   
             ปีงบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 9)                                                    

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

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         
เรื่องท่ี 1  รายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก  

   ที่จ่ายตามรายการบริการ (fee schedule) และแนวทางการ 



         

 
 

 

   ชดเชยค่าบริการ  ( เอกสารหมายเลข 9 )                     
 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................  
 
    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล        ไม่มีเรื่องแจ้ง 
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5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

     5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       
        เรื่องที่ 1  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดล าพูน ป ี2563 
      ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดล าพูน ได้ก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของปัญหาในพ้ืนที่ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  โดยก าหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการและน าแนวทาง”ประชารัฐ” เป็น
กลไกในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................  
  เรื่องท่ี 2  ความก้าวหน้าโครงการส ารวจสภาวะสุขภาพคนไทย 

 

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

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


