
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 12/2563 วันอังคารที ่ 29  ธันวาคม  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ เรื่องท่ี 1  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement :PA) 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                     เรื่องที่ 2  (ร่าง) กำหนดการ KICK OFF กิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 
                                            กระทรวงสาธารณสุข “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
     

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
   
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                       
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน                              
 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา    
 

สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
                                                                   

   5.3  หน่วยงานอ่ืน     
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน  



         

 
 

 

-2- 
 

5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เรื่องท่ี 1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

 

5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข              
เรื่องท่ี 1  แจ้งแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพท่ี1             
             จังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ 2564  
               

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1  มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดลำพูน                            
             ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564 
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  
             จังหวัดลำพูน  
เรื่องท่ี 2  สรุปสถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน             
 

5.4.5 กลุ่มงานนิติการ 
                                                    

    5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    

    เรื่องท่ี 1 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนฯ (กัญชา) 
 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องท่ี 1  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  

หรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2563 และการจัดการสรรงบประมาณ  
กองทุนท้องถิ่น ปี 2564  

เรื่องท่ี 2  การอนุมัติแผนและรายการงบค่าเสื่อม ปี 2564 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนมกราคม 2564   

 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
   
5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
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5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              
 เรื่องท่ี 1  สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จังหวัดลำพูน 
 

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด                      
            เรื่องที ่1 งบ PPA ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม Pre DM และ Pre HT 
                         เขตสุขภาพที่1  จังหวัดลำพูน 

 
5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
       

ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ       
 

Address URL Homepage ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
                
 
       http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 12/2563 วันอังคารที ่ 29  ธันวาคม  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ   เรื่องท่ี 1   พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement :PA) 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  

                     เรื่องที ่2  (ร่าง) กำหนดการ KICK OFF กิจกรรมส่งมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2564 
                                  กระทรวงสาธารณสุข “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่สำคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 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  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        
เรื่องท่ี 1  แจ้งแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพท่ี1             
             จังหวัดลำพูน  ประจำปีงบประมาณ 2564  

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               

        เรื่องท่ี 1  มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดลำพูน                        
                                          ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2564   

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
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5.4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  
            จังหวัดลำพูน  เอกสารหมายเลข 1                                                     

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 2  สรุปสถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน   เอกสารหมายเลข 2                                                                              

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

5.4.5 กลุ่มงานนิติการ 
 

5.4.6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
     เรื่องท่ี 1 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนฯ (กัญชา) เอกสารหมายเลข 3 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

5.4.7 กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
            เรื่องท่ี 1  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
                                หรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2563 และการจัดการสรรงบประมาณ  
                                กองทุนท้องถิ่น ปี 2564   เอกสารหมายเลข 4 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………........................................ 
เรื่องท่ี 2  การอนุมัติแผนและรายการงบค่าเสื่อม ปี 2564 เอกสารหมายเลข5 

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

  5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนมกราคม 2563  
             เอกสารหมายเลข 6                                      

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

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         
 

5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล          
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
           เรื่องท่ี 1  สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 จังหวัดลำพูน 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................... 
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   5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       
           เรื่องที ่1  งบ PPA ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม Pre DM และ Pre HT 
                        เขตสุขภาพท่ี1  จังหวัดลำพูน     เอกสารหมายเลข 7                                                                             

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

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


