
 

 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสบปราบ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ อ.สบปราบ จ.ล าปาง โทร.๐ ๕๔๒๙ ๖๒๕๓ 

ที ่  ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/45                           วันที ่8 ตุลาคม 2564 

เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการจัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจ
หลักท่ีเลือกของโรงพยาบาลสบปราบ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

   ตามที่ รัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประเด็น
ให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
โดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมจัดท าแผนงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน  นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ ดังกล่าว เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ จึงขออนุมัติจัดประชุมผู้มีส่วน
ได้เสียเพ่ือด าเนินการคัดเลือกภารกิจหลัก และรวมทั้งร่วมจัดท าแผนตามภารกิจที่เลือก ในวันที่ 14 ตุลมคม 2564      
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสบปราบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 

( นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร ) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
รับทราบ / อนุมัติ 

 
 
 

( นางสาวนฤนาท จอมภาปิน ) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

โรงพยาบาลสบปราบ 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

ที่ ลป 0032.301/ว103      โรงพยาบาลสบปราบ 
         อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
         52170 
                     8 ตุลาคม 2564 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
 
เรียน   (รายชื่อตามแนบ) 

  ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment: MOPH ITA) 
ประเด็นให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยมีส่วนแสดงความคิดเห็น และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้ด าเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วม
แสดงความคิดเห็นและร่วมจัดท าแผนตามภารกิจหลักท่ีเลือกของโรงพยาบาลสบปราบ ของปีงบประมาณ 2565 ใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสบปราบ 

  จังเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วยจัก
ขอบคุณยิ่ง 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

( นางสาวนฤนาท จอมภาปิน ) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

โรงพยาบาลสบปราบ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมจัดท าแผนตามภารกิจหลักที่เลือก 

ของโรงพยาบาลสบปราบ ปีงบประมาณ 2565 
วันที่  15 ตุลาคม  2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสบปราบ 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.ผู้เข้าประชุม 
1. นางสาวนฤนาท จอมภาปิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
2. นายถวิล  สกุลวรรณวงศ ์ สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  
3. นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
4. นายนิคม  ศรีจันทร์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ  
5. นายวัชรพงษ์  บุญจูบุตร   จพ.สาธารณสุขอาวุโส  
6. นางกัลยา  ถาวงค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7. น.ส.ดวงฤทัย  ขอบค า  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
8. นายวีรวัฒน ์  ตันติบริรักษ์ นายแพทย์ช านาญการ 
9. นส.นันทพร  ศรีสุทธะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10. น.ส.มัณฑนา  อุเทน  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
11. น.ส.พิณญาดา   ดวงสาร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
12. นส.พนิดา  พิสุทธิ์มณี เภสัชกรช านาญการ  
13.  นส.อารีวรรณ          ค าภิโล  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน  
14. นายไพศาล  พินทิสืบ  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
15. นายสมศักดิ์  สวนพลาย ประธานผู้สูงอายุต าบลสบปราบ 
16. นางพิมพา  อุ่นแก้ว  ประธาน อ.ส.ม 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายมงคล  แก่นใจ  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน  
2. นายยุทธนา  ถาวงค์  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
3. นางมุทิตา  ชมภูศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.สุพัตรา  ปงกา  นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
สรุปสาระส าคัญการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งจากประธาน  

1. การจัดท าแผนปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 1   
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้จัดท า ล าปางโมเดล โดยมีการ Redesigns เพ่ือรองรับระบบ
บริการ เพ่ือลดความแออัดในสถานบริการ 
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2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.สบปราบ ปี 2565  
               แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดล าปาง ปี 2565 ดังนี้ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (P&P Excellence) 
- การเพ่ิมอายุคาดเฉลี่ยคนล าปาง (ลดการป่วย, เพิ่มองค์ความรู้, พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี) 
- NCD (DM/HT) 
- ผู้สูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ (Service Excellence) 

- ระบบบริการคุณภาพ (HA post COVID) 
- การเพ่ิมอายุคาดเฉลี่ยคนล าปาง (ลดการตาย) 

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (People Excellence) 
- การพัฒนาคนคุณภาพตามระบบบริการ 

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
- การบริหารการเงินการคลัง 

3. คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เทศบาลเทศบาลต าบลสบปราบ ได้
สนับสนุนงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด19 ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ เพ่ือ
รองรับการเปิดประเทศ ปี 2565  

- โครงการส่งเริมสุขภาพผู้สูงวัยด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2565  
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล Care Giver ปี 2565  
- โครงการ เด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน และพัฒนาการสมวัย ปี 2565 

4. การด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด19 
4.1 ข้อมูลการฉีดวัคซีน ภาพรวม อ าเภอสบปราบ ณ  วันที่ 11 พ.ย. 64  

- ต.นายาง ร้อยละ 68.21 
- ต.แม่กัวะ ร้อยละ 53.00 
- ต.สมัย   ร้อยละ 54.72 
- ต. สบปราบ  ร้อยละ 36.85 

4.2 ข้อมูลส ารวจทั้งหมด 17,065 ราย  สมัครใจ ฉีด Az+Pfizer  2,050 ราย 
4.3 แนวทางการลงข้อมูลวัคซีน อ าเภอสบปราบ 

- ฉีดเข็มที่ 1  ส่งข้อมูลมาให้ รพ. ก่อนเวลา 12.00 น. เพ่ือบันทึกการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในวัน 
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5. การด าเนินงานโควิด19 

5.1 การเกิดโควิด19 COVID-19 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เช่น จากการเกษตร  โดย การรับประทาน
ทานอาหารร่วมกัน 

5.2 กรณีเกิดการระบาด ให้ตรวจ ATK อย่างทั่วถึง 
5.3 กลุ่มเสี่ยงสูงให้ตรวจแบบ ATK+RTPCR และตรวจ RTPCR ซ้ าเมื่อครบ 5 วัน 
5.4 กลุ่มเสี่ยงต่ า ให้ตรวจแบบ ATK 
5.5 การท า CI เน้นต าบลละ 1 แห่ง 
5.6 การตรวจเชิงรุกในพ้ืนที่ ให้แยกโซนตรวจ ATK และ RTPCR  

 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
                       ** ไม่มีเรื่องรับรอง ** 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
                       ** ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง ** 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  การด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละการติดตามตัวชี้วัด 
          แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.สบปราบ ปี 2565  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จ านวน 6 โครงการ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และห้องคลอดคุณภาพอ าเภอสบปราบ ปี 2565 
โครงการเเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่อ้วน ไม่เตี้ย ไม่ผอม)  อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปี 2565 
โครงการ วัยรุ่นสบปราบ รอบรู้ สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ ปี 2565 
โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Low carb  Low salt Low sugar กินเป็นมื้อ  กินเป็น set 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ อ าเภอสบปราบ ปี 2565 
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปี 2565 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชนสามรถเข้าถึงได้ 
          จ านวน 6 โครงการ 
                     โครงการ พัฒนาคุณภาพระบบการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค อ าเภอสบปราบ 2565 
                     โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปี 2565 
                     โครงการพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว คปสอ.สบปราบ ปี 2565 
                     โครงการพัฒนาระบบบริการ ปี 2565 
                     โครงการ รพสต.คุณภาพ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ปี 2565 
                    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดี อยู่ดี มีสุข ลดโรคอ าเภอสบปราบ ปี 2565 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  จ านวน 2 โครงการ 
                   โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลกร คปสอ.สบปราบ ปี 2565 
                   โครงการองค์กรแห่งความสุข คปสอ.สบปราบ ปี 2565 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล จ านวน  4 โครงการ 
                  โครงการการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง  คปสอ.สบปราบ ปี 2565 
                  โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  คปสอ.สบปราบ  ปี 2565 
                  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA สสอ.สบปราบ ปี 2565 
                  โครงการ สบปราบร่วมใจพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน HA  ปี 2565  
 

UC สสจ. PPA งบ อ่ืนๆ

1 110101 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ์และหอ้งคลอดคุณภาพอ าเภอสบปราบ ป ี2565 27,500.00       27,500.00      

2 110102 โครงการเเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน (ไม่อว้น ไม่เต้ีย ไม่ผอม)  อ าเภอสบปราบ จังหวดัล าปาง ป ี2565 14,300.00       18,150.00    32,450.00      

3 110103 โครงการ วยัรุ่นสบปราบ รอบรู้ สร้างสรรค์ รู้ทันส่ือ ป ี2565 13,000.00       13,000.00      

4 110104 โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Low carb  Low salt Low sugar กนิเปน็มื้อ  กนิเปน็ set 38,150.00       38,150.00      

5 110105 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติท่ีดีของผู้สูงอายุ อ าเภอสบปราบ ป ี2565 12,250.00       29,000.00    41,250.00      

6 110106 โครงการปอ้งกนัควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ อ าเภอสบปราบ จังหวดัล าปาง ป ี2565 47,000.00       15,500.00    62,500.00      

152,200.00     -             -        62,650.00    214,850.00    

7 110201 โครงการ พฒันาคุณภาพระบบการปอ้งกนัและควบคุมโรควณัโรค อ าเภอสบปราบ 2565 12,600.00       12,600.00      

8 110202 โครงการพฒันาระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด ป ี2565 162,100.00  25,000.00    187,100.00    

9 110203 โครงการพฒันาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว คปสอ.สบปราบ ป ี2565 212,000.00     28,000.00   240,000.00    

10 110204 โครงการพฒันาระบบบริการ ป ี2565 39,600.00       39,600.00      

11 110205 โครงการ รพสต.คุณภาพ อ าเภอสบปราบ จังหวดัล าปาง ป ี2565 30,000.00       30,000.00      

12 110206 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติดี อยู่ดี มีสุข ลดโรคอ าเภอสบปราบ ป ี2565 6,000.00        10,000.00   16,000.00      

300,200.00     200,100.00  -        25,000.00    525,300.00    

13 110301 โครงการบริหารทรัพยากรบคุคลกร คปสอ.สบปราบ ป ี2565 594,600.00     594,600.00    

14 110302 โครงการองค์กรแหง่ความสุข คปสอ.สบปราบ ป ี2565 191,000.00     191,000.00    

785,600.00     -             -        -              785,600.00    

15 110401 โครงการการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง  คปสอ.สบปราบ ป ี2565 66,500.00       66,500.00      

16 110402 โครงการขบัเคล่ือนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  คปสอ.สบปราบ  ป ี2565 21,500.00       21,500.00      

17 110403 โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA สสอ.สบปราบ ป ี2565 8,000.00        8,000.00        

18 110404 โครงการ สบปราบร่วมใจพฒันาคุณภาพสู่มาตรฐาน HA  ป ี2565 64,250.00       64,250.00      

160,250.00     -             -        -              160,250.00    

19 110501 โครงการแกไ้ขปญัหาด้านสุขภาพจิต คปสอ.สบปราบ ป ี2565 -             -        -              -               

-                -             -        -              -               

20 110601 โครงการบริหารแผนปฏิบติัการสาธารณสุข คปสอ.สบปราบ ป ี2565 98,800.00       -             -        -              98,800.00      

21 110602 โครงการพฒันาระบบขอ้มูลสุขภาพ คปสอ.สบปราบ  ป ี2565 228,000.00     228,000.00    

22 110603 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพทุกกลุ่มวยั อ าเภอสบปราบ ป ี2565 15,464.00       15,464.00      

23 110604 โครงการพฒันาระบบคุณภาพทางหอ้งปฏิบติัการ คปสอ. สบปราบ ป ี2565 21,500.00       21,500.00      

24 110605 โครงการพฒันาคุณภาพบริการพยาบาล สู่มาตรฐานท่ีย่ังยืน ป ี2565 23,000.00       23,000.00      

25 110606 โครงการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. อ าเภอสบปราบ ป ี2565 21,000.00       3,600.00     24,600.00      

26 110607 โครงการพฒันาระบบ บริการตาม Sevice Plan สบปราบ ป ี2565 8,500.00        8,500.00        

27 110608 โครงการพฒันาคุณภาพมาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทยอ าเภอสบปราบ ป ี2565 52,750.00       37,500.00    90,250.00      

28 110609 โครงการเด็กวยัเรียนอ าเภอสบปราบสุขภาพดี ป ี2565 3,725.00        3,725.00        

29 110610 โครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ  อ าเภอสบปราบ ปงีบประมาณ 2565 27,000.00       27,000.00      

30 110611 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ป ี2565 6,500.00        6,500.00        

31 110612 โครงการการพฒันาระบบการดูแลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธภิาพ "อยู่ล าปาง  ไม่ล าพงั" ป ี2565 5,600.00        5,600.00        

-               

511,839.00     3,600.00     -        37,500.00    552,939.00    

1,910,089.00  203,700.00  -        125,150.00   2,238,939.00 

ล ำดับ รหสัโครงกำร ช่ือโครงกำร
งบประมำณ

 รวมงบประมำณ

รวมทัง้หมด     โครงกำร เป็นเงินทัง้หมด

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนสง่เสริมสขุภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลศิ (PP&P Excellnce) ทั้งหมด 6  โครงกำร เป็นเงิน

ยทุธศำสตรท์ี ่2 ด้ำนบรกิำรเป็นเลิศ (Service excellence) ทัง้หมด 6  โครงกำร เป็นเงิน

ยทุธศำสตรท์ี ่3 กำรพัฒนำระบบบรหิำรบุคคล ( People Excellence)  ทัง้หมด 2 โครงกำร เป็นเงิน

ยทุธศำสตรท์ี ่4  ยทุธศำสตรบ์รหิำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance Excellence) ทัง้หมด  4  โครงกำร เป็นเงิน

แผนแก้ไขปัญหำ ทัง้หมด  โครงกำร เป็นเงิน

แผนงำนประจ ำร ทัง้หมด 10 โครงกำร เป็นเงิน
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วาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาและประสานงาน 

1. กลุ่มงานเภสัชกรรม 
1.1 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเจ้าหน้าที่ หมดอายุในวันที่ 24 ม.ค. 2565 
1.2 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จะหมดอายุในวันที่ 24 มี.ค. 2565 
1.3 วัคซนีไข้หวัดใหญ่ของประชาชนทั่วไป จะหมดอายุในวันที่ 23 มี.ค. 2565 
1.4 การใช้วัคซีน Az  ลดสูญเสียให้น้อยที่สุด (10 คน ต่อ Dose ) 

 
2. กลุ่มงานทันตกรรม 

2.1 วันพุธที่ 3 ของเดือน ทันตแพทย์จะออกให้บริการ ณ รพ.สต.บ้านจัวเหนือ และ รพ.สต.บ้านปงกา 
2.2 เดือน ธ.ค. 64 ออกให้บริการอนามัยโรงเรียนวันพุธ รพ.สต.ปงกา และวันศุกร์ รพ.สต.บ้านจัวเหนือ 
2.3 การตรวจสุขภาพฟันผู้ป่วยโรคเบาหวาน รพ.สต.ปงกาและ รพ.สต.นายาง ให้ตรวจฟันก่อนรับยา 

 
3. กลุ่มการพยาบาล 

3.1 แผนการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร  คปสอ.สบปราบ   ด าเนินการตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2564  
3.2 งานกาชาดของจังหวัดล าปาง วันที่ 17 – 26 ธ.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยกีฬาจังหวัดล าปาง 

      - หน่วยปฐมพยาบาล ทีม รพ.สบปราบ วันที่ 18 ธ.ค. 64 
 - ตรวจ ATK ทีม สสจ.ล าปาง เวลา 15.00 น. – 20.00 น. 
 - บริการฉีดวัคซีน ทีม รพ.ล าปาง เวลา 16.00 น. – 20.00 น.  
 

4. กลุ่มเวชปฏิบัติและบริการด้านปฐมภูมิ 
** ไม่มีเรื่องแจ้ง ** 

5. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 ปีงบประมาณ 2564   คปสอ.สบปราบ ได้รับงบ  QOF จ านวน 967,105 บาท    

 มติที่ประชุม :  จัดสรรงบเพื่อการพัฒนาสถานบริการ ดังนี้  
         สสอ.สบปราบ จ านวน 19,000  บาท 
         รพ.สต. บ้านจัวเหนือ  98,300  บาท  
         รพ.สต. บ้านนายาง    80,000  บาท 
         รพ.สต. บ้านปงกา    80,000  บาท 
         รพ.สต. บ้านไร่        80,000  บาท 

 
5 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ 

  6.1 ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยใช้โปรแกรมบริหารลูกหนี้    
โรงพยาบาล (RCM)  วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 น – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลสบปราบ 
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6 สสอ. สบปราบ 

7.1 ได้รับจัดสรรชุดตรวจ ATK จาก สสจ.ล าปาง จ านวน 280 ชดุ (70 ชุด/ต าบล) มอบหมายให้ อสม ตรวจ
เชิงรุกในพื้นที่ 

7.2 วันที่ 28 พ.ย. 64 มีการเลือกตั้งองค์กรปงตรองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
- ก่อนวันที่ 28 พ.ย. 64 จะมีการหาเสียงเลือกตั้ง ท าให้มีประชาชนจากต่างพ้ืนที่เข้ามาในพ้ืนที่

จ านวนมาก ให้ทุกพ้ืนที่เฝ้าระวัง 
- เตรียมวัสดุในการป้องกันโรค เช่น แอลกอฮอล์ 

7.3 การท าวิจัย R2R ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลล าปางได้ตีพิมพ์ทั้งหมด 2 เรื่อง ของ รพ.สต.บ้านจัวเหนือ
และ รพ.สต.นายาง 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  
 
 
                 

(นายไพศาล  พินทิสืบ)           (นางสาวพิณญาดา  ดวงสาร) 
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ  
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




