
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสขุจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีท่ี  28 พฤษภาคม  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ    

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ    
   

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                       
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน                              
 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   
 

  5.3  หน่วยงานอ่ืน        
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน    
5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  เรื่องที่ 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  

     
5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข              

เรือ่งที่ 1 แจ้งการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่1 รอบที2่   
            ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน 
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เรือ่งที่ 2 การขอขยายเตียงฟอกไต โรงพยาบาลล้ี   
 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องที่ 1 การเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ของสถานศึกษา จังหวัดลำพูน 
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องที่ 1 การเฝ้าระวังในกลุ่มเส่ียง  พื้นที่เส่ียง COVID-19 
เรื่องที่ 2 การควบคุมป้องกันโรคนำโดยยุงลาย จังหวัดลำพูน 
เรื่องที่ 3 การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 
 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                             

 
5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    

เรื่องที่ 1  ตัวช้ีวัด งาน คบส. ปี 2563  
เรื่องที่ 2  สรุปผลการดำเนินงาน logistic จังหวัดลำพูน 
  

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องที่ 1 การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2563 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
          เรื่องที่ 1  รายงานการสมัครสมาชิก ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย 
          เรื่องที่ 2  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานอสม.เคาะประตูบ้าน จังหวัดลำพูน 
          เรื่องที่ 3  แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 
5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสขุ                
 เรื่องท่ี 1  แจ้งแนวทางปฏบิัติการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์การแพร่ 

                                                         ระบาดของโรค COVID-19  ของกระทรวงสาธารณสุข  
 

5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล      
เรื่องที่ 1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.สต.  
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              



         

 
 

 

-3- 
เรื่องท่ี 1 สถานการณ์การดำเนินงานThai stop covid -19 จังหวัดลำพูน 

 
5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    

 เรื่องที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง   
             จังหวัดลำพูน  
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
      เรื่องที่ 1  ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการให้บริการ  
                         การแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพือ่ป้องกัน               
                         ควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19  
 

ระเบียบวาระที่ 6  อ่ืน ๆ       
Address URL Homepage ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

                
 
       http://www.lamphunhealth.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสขุจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 5 /2563 วันrพฤหัสบดีที่  28 พฤษภาคม  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที ่1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
                        เรื่องที่ 2  นโยบายเร่งรัดที่สำคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
      
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
 

   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน       
           
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 



         

 
 

 

     -2- 
   
 นักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 
เภสัชกรเชี่ยวชาญ          

 
   5.2  โรงพยาบาลชุมชน  

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                                                  

    
   5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 
   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                            
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  เรื่องที่ 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   (เอกสารหมายเลข 1)                                          

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

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        
  เรื่องที่ 1 แจ้งการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่1 รอบที่2   
                     ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำพูน  (เอกสารหมายเลข 2)      

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
 เรื่องที่ 2  การขอขยายเตียงฟอกไต โรงพยาบาลล้ี   

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

        เรื่องที่ 1 การเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ของสถานศึกษา จังหวัดลำพูน     
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

5.4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องที่ 1  การเฝ้าระวังในกลุ่มเส่ียง  พื้นที่เส่ียง COVID-19 จังหวัดลำพูน     
             (เอกสารหมายเลข 3)                                          

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



         

 
 

 

-3- 
 

เรื่องที่ 2 การควบคุมป้องกันโรคนำโดยยุงลาย จังหวัดลำพูน 
             (เอกสารหมายเลข 4)                                          

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

เรื่องที่ 3 การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2563  (เอกสารหมายเลข 5)                                          
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
 

5.4.4 กลุ่มงานนิติการ                                      
              

5.4.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข     
เรื่องที่ 1  ตัวช้ีวัด งาน คบส. ปี 2563 (เอกสารหมายเลข 6)                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องที่ 2  สรุปผลการดำเนินงาน logistic จังหวัดลำพูน 
             (เอกสารหมายเลข 7)                                          

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

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
           เรื่องที่ 1 การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพตำบล ปีงบประมาณ 2563  
                               (เอกสารหมายเลข 8)                                          

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            
เรื่องที่ 1  รายงานการสมัครสมาชิก ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย 
             (เอกสารหมายเลข 9)                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
          เรื่องที่ 2  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานอสม.เคาะประตูบ้าน จังหวัดลำพูน 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องที่ 3  แนวทางการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสขุ         
   เรื่องที่ 1 แจ้งแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรม ในสถานการณ์การแพร่ 

                                                      ระบาดของโรค COVID-19  ของกระทรวงสาธารณสุข 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 

 

    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล         
เรื่องที่ 1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.รพ.สต. (เอกสารหมายเลข 10)                                          

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

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
           เรื่องที่ 1 สถานการณ์การดำเนินงานThai stop covid -19 จังหวัดลำพูน  
                 (เอกสารหมายเลข 11)                                          
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………...................................... 

 
     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       

    เรื่องที่ 1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง   
                                           จังหวัดลำพูน (เอกสารหมายเลข 12)                                          

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
       เรื่องที่ 1  ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการให้บริการ  
                               การแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกัน               

                                                        ควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรอื โรคโควิด 19 
            (เอกสารหมายเลข 13)                                          
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ   
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................                                                       
…............................................................................................................................................................................….................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................                                                       
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................   
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................…
............................................................................................................................................................................…....................................................................................                                                       
…............................................................................................................................................................................…....................................................................................                                                                                                       


