
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที ่ 24  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมกฐินณรงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ  
                                                                                                       
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

    เรื่องท่ี 1 แจ้งเลื่อนกำหนดจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 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  การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
             นวมินทราชินี /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์กร  
             ปกครองส่วนท้องถิ่น    

 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1  กำหนดเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
             พระราชทานวโรกาส เปิดศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  และ  
             ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
             ในวันอังคารที่ 15  ธันวาคม 2563  ณ  จังหวดัลำพูน  
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน  
เรื่องท่ี 2  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน  
เรื่องท่ี 3  สถานการณ์ทางระบาดวิทยา จังหวัดลำพูน  

 
5.4.4 กลุ่มงานนิติการ                                             

                   
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    
  

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องท่ี 1  สภาวะวิกฤติการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดลำพูน  
เรื่องท่ี 2  ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 /และ 2563 
เรื่องท่ี 3  แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   
             (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 
เรื่องท่ี 4  การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบลปีงบประมาณ 2563 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนตุลาคม 2563  

 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข               
 

5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              
 
5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    

 เรื่องท่ี 1  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่   
              (Mammography) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส ในโอกาส 
              มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
              (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) จังหวัดลำพูน   
               (อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง) 
 เรื่องท่ี 2  สรุปสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
  

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
       

ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ       
Address URL Homepage ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

                
 
       http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 9 /2563 วันพฤหัสบดีที่  24 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมกฐินณรงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

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

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
          เรื่องท่ี 1 แจ้งเลื่อนกำหนดจัดประชุมทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 
 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน       
           
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน    
      

 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
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เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน  
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                                                  
    
   5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                            
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

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

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        
          เรื่องท่ี 1 การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
                      นวมินทราชินี /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์กร  
                      ปกครองส่วนท้องถิ่น    

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

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               
        เรื่องท่ี 1  กำหนดเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
                                          พระราชทานวโรกาส เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  และ  
                                          ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
                                          ในวันอังคารที่ 15  ธันวาคม 2563  ณ  จังหวัดลำพูน  

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

5.4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องท่ี 1 สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน เอกสารหมายเลข 1                                        

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน เอกสารหมายเลข 2                                        

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 3 สถานการณท์างระบาดวิทยา จังหวัดลำพูน เอกสารหมายเลข 3   

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
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5.4.4 กลุ่มงานนิติการ 
                                                           

5.4.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
  

5.4.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 ดังนี้      

            เรื่องท่ี 1 สภาวะวิกฤติการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดลำพูน  
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................ 
    เรื่องท่ี 2  ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 /และ 2563 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................ 

   เรื่องท่ี 3  แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   
                                           (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................ 
เรื่องท่ี 4  การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบลปีงบประมาณ 2563 

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนตุลาคม 2563  
             เอกสารหมายเลข 5                                        

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

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         
 

    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล           
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
            

     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       
                              เรื่องท่ี 1  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่   

   (Mammography) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส ในโอกาส 
                                          มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
                                          (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) จังหวัดลำพูน   
                                          (อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง)  เอกสารหมายเลข 6                                        

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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เรื่องท่ี 2  สรุปสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
   เดือนสิงหาคม 2563  เอกสารหมายเลข 7                                       

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
            

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


