
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 4/2561  วันจันทร์ที ่ 30  เมษายน  2561  เวลา 09.00 น. 
                         ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 
 

ระเบียบวาระพิเศษ   
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561   
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  
      
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
                      
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              
 

          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา           
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ   
 

             5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
 

             5.3  หน่วยงานอ่ืน            
 

             5.4  เรื่องของกลุ่มงาน     
5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     เรื่องท่ี 1  แจ้งการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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  เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
                      เจา้หน้าทีส่าธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2561 
                      ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561                                                       

                
5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   

เรื่องท่ี 1  ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดล าพูน รอบ2/1561  
      วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
เรื่องท่ี 2  การเชื่อมโยงและบูรณาการแผน ในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ. 2563 
เรื่องท่ี 3  ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (Cloud Conference)  
             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   
เรื่องท่ี 4  สรุปผลการพิจารณาระบบคอมพิวเตอร์  ของคณะกรรมการบริหาร  

   และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ประจ าส านักงานสาธารณสุข  
   จังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2 / 2561 

 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                            

เรื่องท่ี 1  โครงการหมอชวนวิ่ง 
 
5.4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

   เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดล าพูน        
                       ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  

เรื่องท่ี 2  แจ้งแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการควบคุมโรคติดต่อส าคัญ  
             ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ปี 2561 ในระดับอ าเภอ 
เรื่องท่ี 3  ผลการด าเนินงานควบคุถมป้องกันวัณโรคระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ   
             (อ าเภอที่น าเสนอ คืออ าเภอลี้) 
เรื่องท่ี 4  ผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด  
เรื่องท่ี 5  สรุปผลการติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค 
             พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
              เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยผู้ตรวจราชการ  
              ส านักนายกฯ ครั้งที่1/2561  
              

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                  
 



          

                     -3- 
 
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                          
 
5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

       เรื่องท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สภาวะวิกฤตด้านการเงินของหน่วยบริการ  
                      ในจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
          เรื่องท่ี 2  การปรับแผนทางการเงิน ( PLANFIN ) ครึ่งปีหลัง        
                  
5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
          เรื่องท่ี 1  แผนและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการของ   
                      อสม. ผ่านระบบ e-Payment (ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข) 

 
   5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข              ไม่มีเรื่องแจ้ง                             
     

5.4.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล    ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 

5.4.11  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              ไม่มีเรื่องแจ้ง     
 

5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
  เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณแ์ละการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

     ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และสรุปผลการด าเนินงาน   
     ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดล าพูน  

  เรื่องท่ี 2  ข้อสั่งการการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูและลดอันตราย 
               จากยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ        

     
Address URL Homepage ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
 

             
 
              http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 

http://www.lamphunhealth.go.th/


          

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 4/2561  ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
วันจันทร์ที่  30  เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ระเบียบวาระพิเศษ      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
     
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

                                  เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................     
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

    
   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  

       
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน 
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นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา            
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
 

  5.2   โรงพยาบาลชุมชน                           
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

  5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 

                5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                                                           
         5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
           เรื่องท่ี 1 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

         เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
                     เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนเมษายน 2561      

                               ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561                                                 
      ( เอกสารหมายเลข 1 ) 

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

  5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
เรื่องท่ี 1  ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดล าพูน รอบ2/1561  
      วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ( เอกสารหมายเลข 2 ) 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................        
เรื่องท่ี 2  การเชื่อมโยงและบูรณาการแผน ในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ   
             พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................         
เรื่องท่ี 3  ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ (Cloud Conference)  
             ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................        
เรื่องท่ี 4  สรุปผลการพิจารณาระบบคอมพิวเตอร์  ของคณะกรรมการบริหาร  

   และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ประจ าส านักงานสาธารณสุข  
   จังหวัดล าพูน ครั้งที่ 2 / 2561 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................        
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5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                
          เรื่องท่ี 1  โครงการหมอชวนวิ่ง     ( เอกสารหมายเลข 3 ) 

 

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

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            
  เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน        

                      ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  ( เอกสารหมายเลข 4 ) 
 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................           
เรื่องที่ 2  แจ้งแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการควบคุมโรคติดต่อส าคัญ 

                       พ้ืนที่จังหวัดล าพูน ปี 2561 ในระดับอ าเภอ (เอกสารหมายเลข 5)  
 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................. 
        เรื่องท่ี 3  ผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ    

                                 อ าเภอที่น าเสนอ คืออ าเภอลี้ (เอกสารหมายเลข 6) 
 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................. 
    เรื่องท่ี 4  ผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก    
                              ระดับจังหวัด ( เอกสารหมายเลข 7 ) 

 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................. 
เรื่องท่ี 5  สรุปผลการติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก 
             โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า 

   ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยท่านผู้ตรวจ 
   ราชการ ส านักนายกฯ ครั้งที่ 1 /2561 ( เอกสารหมายเลข 8 ) 

 

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

      5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                              
 

       5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

      5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
          เรื่องท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สภาวะวิกฤตด้านการเงินของหน่วยบริการ  
                      ในจังหวัดล าพูน ประจ าเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                        ( เอกสารหมายเลข 9  )  

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   
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          เรื่องท่ี 2  การปรับแผนทางการเงิน ( PLANFIN ) ครึง่ปีหลัง                         

 

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

      5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ    
          เรื่องท่ี 1  แผนและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการของ   
                      อสม. ผ่านระบบ e-Payment  ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 

     ( เอกสารหมายเลข 10 ) 
 

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

     
      5.4.9   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข       ไม่มีเรื่องแจ้ง 
  

5.4.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

      5.4.11  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

      5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
            เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณแ์ละการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

    จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และสรุปผลการ  
    ด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
    จังหวัดล าพนู  ( เอกสารหมายเลข 11 )                                                                                    

 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................ 
 เรื่องท่ี 2  ข้อสั่งการการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูและลดอันตราย 
               จากยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ    

…........................................................................................... ................................................................................. 
…............................................................................................................................ ................................................ 
…............................................................................................................................ ................................................ 
…................................................................................. ........................................................................................... 

................................................................... 


