
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 6/2561  วันอังคารที ่ 3 กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
                         ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน 
 
 

ระเบียบวาระพิเศษ    เรื่องท่ี 1  การมอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงานและบุคคล ที่มีผลงานดีเด่น 
                                                       ด้านคุณธรรม  ระดับจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2561 

เรื่องท่ี 2  การน าเสนอการด าเนินงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก   
2.1  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไข้เลือดออก อ.เมืองล าพูน              
2.2  การด าเนินงานควบคุมป้องกันไข้เลือดออก รพสต.ทากาศ และ   

 รพสต.นาทราย 
เรื่องท่ี 3  การน าเสนอผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรค จังหวัดล าพูน   
             ของอ าเภอบ้านโฮ่ง 
เรื่องท่ี 4  การน าเสนอผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟแูละลดอันตราบ 
            จากยาเสพติด จังหวัดล าพูน  ของอ าเภอแม่ทาและเวียงหนองล่อง 

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

     
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  
                      
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพูน                              
 

          นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา           
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ   
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             5.2  โรงพยาบาลชุมชน 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ    
    

   5.3  หน่วยงานอ่ืน            
              

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน     
5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
                      เจา้หน้าทีส่าธารณสุขจังหวัดล าพูน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  
                      ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561                                                       

                
5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   

เรื่องท่ี 1  แจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ระดับอ าเภอ  ใน 
             การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561    

   จากเดิมวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  ตรวจเยี่ยม คปสอ. ทุ่งหัวช้าง เป็น  
   วันที่ 4 กรกฎาคม 2561  ตรวจเยี่ยม คปสอ. เวียงหนองล่อง เวลา        
   13.30 น  เป็นต้นไป          

เรื่องท่ี 2  สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ตามแนวทางกอง 
             ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ครั้งที่1   
             ปีงบประมาณ 2561  
เรื่องท่ี 3   ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ PA   
              (Performance  Agreement) ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน 

 
5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                  
 
5.4.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

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

 
5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                  
 
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข      ไม่มีเรื่องแจ้ง                                         
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5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

       เรื่องท่ี 1  รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตาม   ด้านการเงิน 
                      การคลัง ของหน่วยบริการ จังหวัดล าพูน เดือนพฤษภาคม 2561                        
 
5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง     

 
          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 าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  

 
5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ        

     
Address URL Homepage ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
 

             
 
              http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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


          

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ครั้งที่ 6/2561  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
วันอังคารที่  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. 

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

ระเบียบวาระพิเศษ     
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เรื่องท่ี 1  การมอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงานและบุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม   
             ระดับจังหวัดล าพูน ประจ าปี พ.ศ. 2561 

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

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1 การน าเสนอการด าเนินงานป้องกันควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก   

1.1  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไข้เลือดออก อ.เมืองล าพูน              
2.1  การด าเนนิงานควบคุมป้องกันไข้เลือดออก รพสต.ทากาศ และรพสต.นาทราย    

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 2  การน าเสนอผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคระดับอ าเภอ ของอ าเภอบ้านโฮ่ง    

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

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   
เรื่องท่ี 1  การน าเสนอผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด 

                                จังหวัดล าพูน  ของอ าเภอแม่ทาและเวียงหนองล่อง 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่ส าคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รบัรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………......................................     
 
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  การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

         เรื่องท่ี 2  ความคืบหน้าการด าเนินการชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. และ             
                     เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561      
                     ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561                                               
                     ( เอกสารหมายเลข 1 ) 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................ 
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  5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข      
เรื่องท่ี 1  แจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการออกตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ระดับอ าเภอ  ใน 
             การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561    

   จากเดิมวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ตรวจเยี่ยม คปสอ. ทุ่งหัวช้าง    
   เป็นวันที่  4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ตรวจเยี่ยม คปสอ. เวียงหนองล่อง    
   เวลา  13.30 น  เป็นต้นไป          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................        
เรื่องท่ี 2  สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ตามแนวทางกอง 
             ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ครั้งที่1   
             ปีงบประมาณ 2561 ( เอกสารหมายเลข 2 ) 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………................................    
เรื่องท่ี 3   ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ PA   
              (Performance  Agreement) ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน 

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

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                                ไม่มีเรื่องแจ้ง                                              
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ            
  เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาจังหวัดล าพูน        

                      ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  ( เอกสารหมายเลข 3 ) 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….................................   

       
5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                           ไม่มีเรื่องแจ้ง                                              

 
       5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
      5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       

          เรื่องท่ี 1 รายงานสถานการณ์และการควบคุมก ากับติดตามด้านการเงินการคลัง 
  ของจังหวัดล าพูน เดือนพฤษภาคม 2561 ( เอกสารหมายเลข 4 )  

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

      5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  ไม่มีเรื่องแจ้ง
   

                      5.4.9   กลุ่มงานทันตสาธารณสุข        ไม่มีเรื่องแจ้ง 



          

-4- 
 

5.4.10  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

5.4.11  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
5.4.12  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
            เรื่องท่ี 1  สรุปสถานการณแ์ละการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  

    จังหวัดล าพูน ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  
     ( เอกสารหมายเลข 5 )                                                                                    

 

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ    

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

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


