
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที ่ 2  ธันวาคม  2563  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
 

 

ระเบียบวาระพิเศษ เรื่องท่ี 1  พิธีมอบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศการนำเสนอพ้ืนที่ต้นแบบด้าน  
                                           การแพทย์แผนไทย ของสำนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 ในระดับโรงพยาบาลทั่วไป     
                                           และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่1 ประจำปี 2563   
                                           ให้แก่โรงพยาบาลลำพูน และรพ.สต.แม่ตืน  
                                เรือ่งท่ี 2  พิธีมอบประกาศนีบัตร ให้หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ปี 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
     

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                        
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
             5.1  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน                                       
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน                              
 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ด้านส่งเสริมพัฒนา    
 

สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ 
 

เภสัชกรเชี่ยวชาญ  
 

   5.2  โรงพยาบาลชุมชน 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
                                                                   

   5.3  หน่วยงานอ่ืน     
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   5.4  เรื่องของกลุ่มงาน  

5.4.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
เรื่องท่ี 1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

 

5.4.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข              
เรื่องท่ี 1  สรุปผลการประชุมนโยบายการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ     
             (Service plan) ทุกระดับของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564  
              ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

 

5.4.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                    
เรื่องท่ี 1  กิจกรรมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  

   สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE      
  จังหวัดลำพูน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  

เรื่องท่ี 2  แจ้งกำหนดการ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข (นางรัจริน วงศ์รจิต)  
                                                          เยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

เรื่องท่ี 3  การขับเคลื่อน OKR  1) เด็กเตี้ย  2) การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  
                                                          3) การป้องกันการฆ่าตัวตาย  

 

5.4.4  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน             
เรื่องท่ี 2  สรุปสถานการณ์ RSV  
เรื่องท่ี 3  สถานการณ์โรคนำโดยยุงลาย  จังหวัดลำพูน   

               เรื่องท่ี 4  การจัดอบรมหลักสูตร CDCU 
 

5.4.5 กลุ่มงานนิติการ 
                                                    

5.4.6  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    

    เรื่องท่ี 1 การต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท 
    เรื่องท่ี 2 การเฝ้าระวังหน่วยให้บริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ ที่ยังไม่ได้รับ 

            อนุญาตและไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ 
 

5.4.7  กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
เรื่องท่ี 1  การโอนเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564   
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เรื่องท่ี 2 งบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 
 

5.4.8  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ        
เรื่องท่ี 1  แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนธันวาคม 2563  

 

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข               
 
5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย              
 
5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด                      
            เรื่องที ่1 แนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเฝ้าระวัง  
                       วันหยุดราชการพิเศษและหยุดปีใหม่ 2564 จังหวัดลำพูน   

           วันหยุดราชการพิเศษระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 
 

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
       

ระเบียบวาระท่ี 6  อ่ืน ๆ       
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 



         

 
 

 

รายละเอียดการประชุม 
คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 

ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที ่ 2  ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

 

 

ระเบียบวาระพิเศษ   เรื่องท่ี 1 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร  
                                         รางวัลชนะเลิศการนำเสนอพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย ของสำนักงาน         
                                         เขตสุขภาพท่ี 1 ในระดับโรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงพยาบาลทั่วไป /ระดับรพ.สต. 
                                         ประจำปี 2563 ให้แก่โรงพยาบาลลำพูน และรพ.สต.แม่ตืน  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                                เรือ่งท่ี 2  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้หน่วยงานที่ผ่านการ 
                                             ประเมิน ITA ปี 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
                        เรื่องท่ี 2  นโยบายเร่งรัดที่สำคัญ                                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................                 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................   
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

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

      
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  สรุปผลการประชุมนโยบายการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ     
             (Service plan) ทุกระดับของจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2564  
              ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

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

        เรื่องท่ี 1  กิจกรรมเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
   สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE      
  จังหวัดลำพูน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  

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

เรื่องท่ี 2  แจ้งกำหนดการ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข (นางรัจริน วงศ์รจิต)  
                                                    เยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

เรื่องท่ี 3  การขับเคลื่อน OKR  1) เด็กเตี้ย  2) การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  
                                                    3) การป้องกันการฆ่าตัวตาย  
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
 

5.4.6 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
เรื่องท่ี 1  สถานการณ์โรควัณโรค จังหวัดลำพูน    เอกสารหมายเลข 1                                                     

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 2  สรุปสถานการณ์ RSV  เอกสารหมายเลข 2                                        

มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
เรื่องท่ี 3  สถานการณ์โรคนำโดยยุงลาย จังหวัดลำพูน  เอกสารหมายเลข 3                                       

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………….......................................  
               เรื่องท่ี 4  การจัดอบรมหลักสูตร CDCU 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
  

5.4.7 กลุ่มงานนิติการ 
                                                           
5.4.8 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

     เรื่องท่ี 1 การต่ออายุใบอนุญาตทุกประเภท 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 

เรื่องท่ี 2 การเฝ้าระวังหน่วยให้บริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ ที่ยังไม่ได้รับ 
                                                    อนุญาตและไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………....................................... 
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5.4.9 กลุ่มงานประกันสุขภาพ      
            เรื่องท่ี 1  การโอนเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2564   

  เอกสารหมายเลข 4 
มติที่ประชุม……………………………………………………………………………………………………............................ 

เรื่องท่ี 2 งบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 
                                           เอกสารหมายเลข 5 

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

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

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

5.4.9  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข         
 

    5.4.10 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล           
 

5.4.11 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย             
            

     5.4.12 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด       
           เรื่องที ่1  แนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเฝ้าระวัง  
                        วันหยุดราชการพิเศษและวันหยุดปีใหม่ 2564 จังหวัดลำพูน   

                                            วันหยุดราชการพิเศษระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 
                                            เอกสารหมายเลข 7                                        

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

5.4.13  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     อยู่ในวาระพิเศษ  
            

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


