
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที ่ 28  ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
 

 

ระเบียบวาระพิเศษ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จัดพิธีมอบใบประกาศงานกรมควบคุมโรค 
ปี 2562 - 2563  ในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

ให้แก่สถาน ประกอบการในจังหวัดลำพูน/สสจ.ลำพูนและโรงพยาบาลลำพูน  
2. งานมาตรฐานการจัดบริการชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ให้แก่ โรงพยาบาลป่าซาง 
                              และพิธีมอบใบประกาศ งานของกรมอนามัย ปี 2563 ในการดำเนินงาน 

ส้วมสาธารณะดีเด่น ระดับจังหวัด ให้แก่สถานที่บริการ ในจังหวัดลำพูน      
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

     
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                       
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน                              
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ  

 
   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
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   5.3  หน่วยงานอ่ืน      
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน  
5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   เรื่องท่ี 1 การเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข              

เรื่องท่ี 1  การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ระดับเครือข่าย จังหวัดลำพูน   
             ประจำปีงบประมาณ 2564 
เรื่องท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  แผนงานเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2564 
             จังหวัดลำพูน  

 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                             
                   

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    
 เรื่องท่ี 1  การต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท 
 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องที่ 1  สรุปโครงการเพ่ือของบประมาณสนบัสนนุการดำเนนิงาน PPA ปี 2564  
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข               
เรื่องท่ี 1  แนวทางการดำเนินงาน Fee schedule ทันตกรรม ปี 2564 
 

5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 



         

 
 

 

     -3-         
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    
 

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    
 เรื่องท่ี 1 รายงานความก้าวหน้า ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการคัดกรอง 
             มะเร็งเต้านม เคลื่อนที่ (Mammography) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อย    
             โอกาส ในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
             (อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง) 
เรื่องที่ 2  โครงการ SCG SMART LOGISTICS  AmbuLance  Safety Solution 
            (การบริหารรถโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
       

ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ       
Address URL Homepage ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

                
 
       http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่  28  ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  จัดพิธีมอบใบประกาศ งานกรมควบคุมโรค 
ปี 2562-2563  ในการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข  

ให้แก่สถาน ประกอบการในจังหวัดลำพูน/สสจ.ลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน  
2. งานมาตรฐานการจัดบริการชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงพยาบาลป่าซาง 

                              และพิธีมอบใบประกาศ งานของกรมอนามัย ปี 2563 ในการดำเนินงาน 
ส้วมสาธารณะดีเด่น ระดับจังหวัด ให้แก่สถานที่บริการในจังหวัดลำพูน         

 

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

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                       
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................  
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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 การเตรียมการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  

 

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        
          เรื่องท่ี 1  การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ระดับเครือข่าย จังหวัดลำพูน   
                       ประจำปีงบประมาณ 2564 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
เรื่องท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 

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

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               
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5.4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องท่ี 1  แผนงานเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ปี 2564 
             จังหวัดลำพูน  เอกสารหมายเลข 1                                        

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

5.4.5 กลุ่มงานนิติการ 
                                                       

5.4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
เรื่องท่ี 1  การต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท 

 

5.4.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องที่ 1  สรุปโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน PPA ปี 2564 

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนตุลาคม 2563  
             เอกสารหมายเลข 3                                       

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

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         
เรื่องท่ี 1  แนวทางการดำเนินงาน Fee schedule ทันตกรรม ปี 2564 

 

    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล           
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
            

     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       
                              เรื่องท่ี 1  รายงานความก้าวหน้า ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการคัดกรอง 
                   มะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mammography) ในสตรีเสี่ยงและด้อยโอกาส 
                                                ในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562          
                                             (อำเภอป่าซางและอำเภอบ้านโฮ่ง) เอกสารหมายเลข 4                                                                                                   

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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เรื่องท่ี 2 โครงการ SCG SMART LOGISTICS AmbuLance Safety Solution 
            (การบริหารรถโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) 
    เอกสารหมายเลข 5                                      

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                 
 

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


