
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่  30 มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ    

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 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  

     
5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข              

เรื่องท่ี 1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติเขตสุขภาพท่ี1  
            รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน 
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เรื่องท่ี 2 แจ้งความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรื่องท่ี 3 การจัดทำแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1 การดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี  
            เปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                             

 เรื่องท่ี 1 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได ้    
                       ส่วนเสียภายใน) 
 
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    

เรื่องท่ี 1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
เรื่องท่ี 2  การตรวจเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างสารปนเปื้อน โดย mobile Unit 
เรื่องท่ี 3  อย. แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้เพื่อฉีดพ่นในตู้หรืออุโมงค์ 
  

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องท่ี 1 การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2563 
เรื่องท่ี 2 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
เรื่องท่ี 1  แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
             ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ประจำปี  
             งบประมาณ ๒๕๖3            

 
5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข                
 เรื่องที่ 1 แนวทางการจัดบริการและปรับปรุงห้องทันตกรรมในรูปแบบ  New Normal 
  
5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   
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5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              
เรื่องที่ 1 แจ้งผลการดำเนินงาน Thai stop covid -19 จังหวัดลำพูน 

 

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    
 เรื่องท่ี 1 การเบิกจ่ายงบประมาณแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และ  
             บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดลำพูน  
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
       

ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ       
Address URL Homepage ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

                
 
       http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 6/2563 วันอังคารที่  30 มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่สำคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
      
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
 

   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน       
           
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 



         

 
 

 

        -2- 
   
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน  
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                                                  
    
   5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 
   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                            
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   (เอกสารหมายเลข 1)                                          

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

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        
  เรื่องท่ี 1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพท่ี1  
                     รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน  

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                                        เรื่องท่ี 2 แจ้งความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

เรื่องท่ี 3 การจัดทำแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               

        เรื่องท่ี 1 การดำเนินมาตรการเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                                         กรณี เปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

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

5.4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
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5.4.4 กลุ่มงานนิติการ                                      
เรื่องท่ี 1 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ IIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้     
            ส่วนเสียภายใน)   

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

5.4.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     
เรื่องท่ี 1  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ    
               (เอกสารหมายเลข 2)                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 2  การตรวจเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างสารปนเปื้อน โดย mobile Unit  

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 3  อย. แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้เพื่อฉีดพ่นในตู้หรืออุโมงค์ 

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

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
           เรื่องท่ี 1 การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2563  
                               เอกสารหมายเลข 3                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 2 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม 
            เอกสารหมายเลข 4 

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            
เรื่องท่ี 1  แจ้งกำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
             ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ประจำปี  
             งบประมาณ ๒๕๖3  เอกสารหมายเลข 5                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
 
5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         

เรื่องท่ี 1  แจ้งแนวทางการจัดบริการและปรับปรุงห้องทันตกรรม ในรูปแบบ 
             New Normal                                                       

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
           เรื่องท่ี 1 แจ้งผลการดำเนินงาน Thai stop covid -19 จังหวัดลำพูน          
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………...................................... 

 
     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       

    เรื่องท่ี 1  การเบิกจ่ายงบประมาณแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และ  
                                           บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดลำพูน 

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
 

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


