
แจ้งวาระการประชุม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ประจำเดือนกันยายน 2563 

 

เรื่องท่ี 1  
วาระพิเศษการมอบรางวัล หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ  

โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ และองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563  
วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  

โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
    ***************************** 

1.หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ 
ชนะเลิศได้แก่  บ้านไร่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท 

                  (ตัวแทนหมู่บ้านส่งประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน ฯ ระดับเขตปี 2564)  
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบจังหวัดลำพูน ได้แก่ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง ได้รับรางวัลตำบลต้นแบบ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขตสุขภาพท่ี 1 ปี 2563 (รางวัลที่ 1 รับที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน) 
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง 

                                    รับโล่และเงินรางวัล 2,000 บาท  
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ บ้านม้าใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน 

                                   รับโล่และเงินรางวัล 1,000 บาท 

รางวัลชมเชย จำนวน 5 หมู่บ้าน รับโล่และเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่  
1.บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ  
2.บ้านโฮ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง  
3.บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลก้อ อำเภอลี้  
4.บ้านล้องเครือกวาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง  
5.บ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่ 1 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา  

 

2.โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563  
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโฮ่ง ตำบลลี้ อำเภอลี้ โล่และเงินรางวัล 3,000 บาท  (ชนะเลิศโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติระดับเขตปี 2563)  (รางวัลที่ 1 รับที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน) 
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไม้สลี ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง 

                       รับโล่และเงินรางวัล 2,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนวัดสันทราย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ รับโล่และเงินรางวัล 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย จำนวน 5 โรงเรียน รับโล่และเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่  

1.โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง 

       2.โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง  



3.โรงเรียนรพีเลิศ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน  
4.โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง  
5.โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา  

 
 

3.องค์กรอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563  
 ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอป่าซาง (องค์กร อสม.สร้างสุขภาพชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ 
พ.ศ.2563) รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท (รับที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน)  

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอล้ี  
รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 2,000 บาท  

องค์กรอสม.รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง 

รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 1,000 บาท  
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวลั รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ 

1.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแม่ทา 

2.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ  
3.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน 

4.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 

5.ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง 
 

เรื่องท่ี 2. 
กำหนดการออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียน
วงศาพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
 

เรื่องท่ี3. 
การจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน พ.ศ. 2563  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น สำหรับโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ในกรอบวงเงินไม่เกิน 3,622,319,500 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครอาสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวนไม่เกิน 
1,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือน กันยายน 2563 และกระทรวงสาธารณสุข ได้
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ชุมชน (หนังสือด่วนที่สุด ที่ลพ 0032.08/ว 1742 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และกระทรวงสาธารณสุขได้
ขอให้ทุกหน่วยบริการยืนยันจำนวนอสม.ที่มีสิทธิ์ และถูกระงับสิทธิ์ ตั้งแต่แต่เดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2563 
หน่วยบริการได้ยืนยันสิทธิดังนี้ 



 
 

อำเภอเมืองลำพูน จำนวนอสม.ตามโควตา 3,268 คน 
 

เดือน จำนวนอสม.ตรวจสอบ
ในระบบ 

จำนวนอสม.ท ี ่ม ีส ิทธิ
ได้รับเงิน 

จำนวนอสม.ที ่ถ ูกระงับ
สิทธิ/จำนวนไม่ครบ 

มีนาคม 3,263 3,263 5 
เมษายน 3,263 3,263 5 
พฤษภาคม 3,262 3,262 6 
มิถุนายน 3,263 3,263 5 
กรกฎาคม 3,263 3,263 5 
สิงหาคม รอจำนวนยืนยัน   
    

 
อำเภอบ้านธิ จำนวนอสม.ตามโควตา 616 คน 
 

เดือน จำนวนอสม.ตรวจสอบ
ในระบบ 

จำนวนอสม.ท ี ่ม ีส ิทธิ
ได้รับเงิน 

จำนวนอสม.ที ่ถ ูกระงับ
สิทธิ/จำนวนไม่ครบ 

มีนาคม 616 616 -   
เมษายน 616 616 - 
พฤษภาคม 616 616 - 
มิถุนายน 616 616 - 
กรกฎาคม 616 616 - 
สิงหาคม รอจำนวนยืนยัน   

    

อำเภอแม่ทา จำนวนอสม.ตามโควตา 1,072 คน  
 

เดือน จำนวนอสม.ตรวจสอบ
ในระบบ 

จำนวนอสม.ท ี ่ม ีส ิทธิ
ได้รับเงิน 

จำนวนอสม.ที ่ถ ูกระงับ
สิทธิ/จำนวนไม่ครบ 

มีนาคม 1,072 1,072 -  
เมษายน 1,071 1,071 1 
พฤษภาคม 1,072 1,072 - 
มิถุนายน 1,072 1,072 - 
กรกฎาคม 1,071 1,071 1 
สิงหาคม รอจำนวนยืนยัน   

    
 
 

อำเภอป่าซาง จำนวนอสม.ตามโควตา 1,742 คน 
 



เดือน จำนวนอสม.ตรวจสอบ
ในระบบ 

จำนวนอสม.ท ี ่ม ีส ิทธิ
ได้รับเงิน 

จำนวนอสม.ที ่ถ ูกระงับ
สิทธิ/จำนวนไม่ครบ 

มีนาคม 1,741 1,741 1 

เมษายน 1,741 1,741 1 

พฤษภาคม 1,741 1,741 1 

มิถุนายน 1,739 1,739 3 

กรกฎาคม 1,738 1,738 4 

สิงหาคม รอจำนวนยืนยัน   

    

อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวนอสม.ตามโควตา 1,257 คน 
 

เดือน จำนวนอสม.ตรวจสอบ
ในระบบ 

จำนวนอสม.ท ี ่ม ีส ิทธิ
ได้รับเงิน 

จำนวนอสม.ที ่ถ ูกระงับ
สิทธิ/จำนวนไม่ครบ 

มีนาคม 1,251 1,251 6 

เมษายน 1,250 1,250 7 

พฤษภาคม 1,254 1,254 3 

มิถุนายน 1,254 1,254 3 

กรกฎาคม 1,253 1,253 4 

สิงหาคม รอจำนวนยืนยัน   

    

อำเภอลี้ จำนวนอสม.ตามโควตา 1,698 คน  
 

เดือน จำนวนอสม.ตรวจสอบ
ในระบบ 

จำนวนอสม.ท ี ่ม ีส ิทธิ
ได้รับเงิน 

จำนวนอสม.ที ่ถ ูกระงับ
สิทธิ/จำนวนไม่ครบ 

มีนาคม 1,697 1,697 1 
เมษายน 1,695 1,695 3 

พฤษภาคม 1,698 1,698 - 
มิถุนายน 1,698 1,698 - 
กรกฎาคม 1,698 1,698 1 

สิงหาคม รอจำนวนยืนยัน   

    
 

อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวนอสม.ตามโควตา 539 คน 
 

เดือน จำนวนอสม.ตรวจสอบ
ในระบบ 

จำนวนอสม.ท ี ่ม ีส ิทธิ
ได้รับเงิน 

จำนวนอสม.ที ่ถ ูกระงับ
สิทธิ/จำนวนไม่ครบ 

มีนาคม 538 538 1 

เมษายน 538 538 1 

พฤษภาคม 538 538 1 



มิถุนายน 538 538 1 

กรกฎาคม 537 537 2 

สิงหาคม รอจำนวนยืนยัน   

    

อำเภอเวียงหนองล่อง จำนวนอสม.ตามโควตา 688 คน 
  

เดือน จำนวนอสม.ตรวจสอบ
ในระบบ 

จำนวนอสม.ท ี ่ม ีส ิทธิ
ได้รับเงิน 

จำนวนอสม.ที ่ถ ูกระงับ
สิทธิ/จำนวนไม่ครบ 

มีนาคม 684 684 4 

เมษายน 684 684 4 

พฤษภาคม 683 683 5 

มิถุนายน 683 683 5 

กรกฎาคม 682 682 6 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


