
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่  4  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
 

 

ระเบียบวาระพิเศษ    

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ    
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
 

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  แจ้งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  

     
5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข              

เรื่องที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพวิถีใหม่ 
เรื่องท่ี 2 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ 
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5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1  สรุปผลการดำเนินงาน PPA ระดับเขตและจังหวัด ตามโครงการ 
     ป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563        
 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย  
 

5.4.5  กลุ่มงานนิติการ                                             
 

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    
 เรื่องท่ี 1  สรุปผลการดำเนินการคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผน    
                       ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จังหวัดลำพูน 
 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์การเงินการคลัง (CFO) 
เรื่องท่ี 2  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)           
             ปีงบประมาณ 2562 - 2563   
เรื่องท่ี 3  การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
             (กองทุนสุขภาพตำบล) ปีงบประมาณ 2563 
เรื่องท่ี 4  งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 1 เชียงใหม่ 
             ปีงบประมาณ 2563 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
เรื่องท่ี 1  โครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ โดย อสม.ปี2563 
เรื่องท่ี 2  การจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนตามแบบสำรวจออนไลน์ ตาม  
             มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 5 
เรื่องท่ี 3  ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนา  
             คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563 
เรื่องท่ี 4  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนสิงหาคม 2563 

 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข                
 เรื่องที่ 1  ผลการสำรวจการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้อง 
                         ทันตกรรม การจัดบริการทันตกรรมใน รพ.สต. เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะ 
                         ปกติใหม่ ( New Normal) จังหวัดลำพูน ปี 2563 
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5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล   

 
5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              

 เรื่องท่ี 1 แจ้งผลการดำเนินงาน Thai stop covid -19 จังหวัดลำพูน 
    

5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด    
 เรื่องท่ี 1 ทบทวนมาตรการ เพ่ือรักษาความปลอกภัยในหน่วยบริการ  
             สาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน  
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
      เรื่องท่ี 1 โครงการปลูกกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ใน รพ.สต. 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ       

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 7/2563 วันอังคารที่  4  สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

 
 

ระเบียบวาระพิเศษ    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่สำคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติทีป่ระชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
      
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ    
 

   5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกนั       
           
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน 



         

 
 

 

        -2- 
   
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 

 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ          
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน  
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                                                  
    
   5.3  หน่วยงานอ่ืน 
 

   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน                                                            
          5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   

  เรื่องท่ี 1  แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

 5.4.2  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข        
  เรื่องท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพวิถีใหม่ 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                             เรื่องท่ี 2 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ผ่านบทเรยีนออนไลน์ 

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

5.4.3  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ               
        เรื่องท่ี 1 สรุปผลการดำเนินงาน PPA ระดับเขตและจังหวัด ตามโครงการ 
                                           ป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 

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

5.4.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องท่ี 1 สถานการณ์โรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย เอกสารหมายเลข 1                                          

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

5.4.4 กลุ่มงานนิติการ          
         

5.4.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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เรื่องท่ี 1  สรุปผลการดำเนินการคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผน    
             ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย จังหวัดลำพูน  
 

 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ       
            เรื่องท่ี 1 สถานการณ์การเงินการคลัง (CFO)  เอกสารหมายเลข 2                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................ 
เรื่องท่ี 2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม)           

                                                   ปีงบประมาณ 2562 - 2563  เอกสารหมายเลข 3 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 

เรื่องท่ี 3 การใช้จ่ายเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
                                                     (กองทุนสุขภาพตำบล) ปีงบประมาณ 2563 เอกสารหมายเลข 4 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 

เรื่องท่ี 4 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เขต 1 เชียงใหม่ 
             ปีงบประมาณ 2563  เอกสารหมายเลข 5 

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

    5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ            
เรื่องท่ี 1  โครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ โดย อสม.ปี2563 
              เอกสารหมายเลข 6                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 2  การจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนตามแบบสำรวจออนไลน์ ตาม  
             มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะท่ี 5 

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 3  ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนา  
             คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปี 2563  เอกสารหมายเลข 7                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
เรื่องท่ี 4  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
             ปงีบประมาณ ๒๕๖3  เอกสารหมายเลข 8                                          

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................. 
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5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         

เรื่องท่ี 1  ผลการสำรวจการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   
             สำหรับห้องทันตกรรมในรพ.สต.เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะปกติใหม่   
             ( New Normal) จังหวัดลำพูน ปี 2563 เอกสารหมายเลข 9                                         

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

    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล           
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
           เรื่องท่ี 1 แจ้งผลการดำเนินงาน Thai stop covid -19 จังหวัดลำพูน          
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………...................................... 

 
     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       

    เรื่องท่ี 1  ทบทวนมาตรการ เพ่ือรักษาความปลอกภัยในหน่วยบริการ  
                                             สาธารณสุข กรณีเหตุรุนแรงในโรงพยาบาลและห้องฉุกเฉิน                                          

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
           เรื่องท่ี 1 โครงการปลูกกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ใน รพ.สต. 
                       เอกสารหมายเลข 10 

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


