
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

น ำเสนอ กวป.28 พค.2563



1 สวัสดิการ อสม.และการช่วยเหลือเยียวยา อสม 

อ ำเภอ ชื่อสถำนบริกำร จ ำนวน อสม. จ ำนวน ร้อยละ

ท่ียังมีอสม.สมัครไม่ถึงร้อยละ 60 ท้ังหมด สมัคร

เมืองล ำพูน 

ป่ำซำงน้อย(46.54) เหมืองจ้ี (52.86) ป่ำห้ำ (23.81) เวียงยอง (55.12) 

หนองหลุม (20.98) มะเขือแจ้ (41.61) หนองหนำม (52.43)  ครบ 100 % 

ริมปิง 3,268 2,194 67.14 

แม่ทำ แม่สะป๊วด (23.86) ปงแม่ลอบ (43.75) ห้วยฮ่อม (0) ทำทุ่งหลวง (46.91) 1,072 654 61.01 

บ้ำนโฮ่ง สันปูเลย ( 34.21)  ครบ 100 % หนองปลำสะวำย 1,257 1,066 84.81 

ทุ่งหัวช้ำง โป่งแดง(20.83) บ้ำนปวง (50.85) 539 318 59.00 

ลี้ 
ก้อ (55.10) แม่ตืน (56.10)          แม่เทย (45.86) ห้วยศำลำ (36.84) 

นำทรำย (50.89) ห้วยต้ม(37.07)   ครบ 100 % แม่ป๊อก นำกลำง 1,698 1,147 67.55 

ป่ำซำง 
รพ.ป่ำซำง(52.38) บ้ำนท่ำตุ้ม(39.13) มะกอก (52.30) มงคลชัย (58.73) 

วังสวนกล้วย (58.75) 1,742 1,270 72.90 

เวียงหนองล่อง ทุกแห่งเกิน ร้อยละ 85  ครบ 100 % ดงหลวง 688 651 94.62 

บ้ำนธิ ทุกแห่งเกิน ร้อยละ 95 616 558 90.58 

รวม 10,880 7,888 72.50 

กำรสมัครสมำชิกสมำคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ถึงวันท่ี 25 พฤษภำคม 2563 อสม.จังหวัดล ำพูนมียอดสมัครดังนี้ 

จ ำนวนสมำชิก ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2563 จ ำนวน 464,087 คน เดือนพฤษภำคม 2563 มีสมำชิกเสียชีวิต 275 คน
หักเงินค่ำสงเครำะห์ศพ 137.50 บำท หำกเสียชีวิต สมำชิกจะได้รับเงินจ ำนวน 232,043.50 บำท 





ล ำดับ อ ำเภอ
อสม.กลุ่ม 1    

(คน)
อสม.กลุ่ม 2     

(คน)
อสม.กลุ่ม 3     (คน)

อสม.กลุ่ม 4       
(คน)

รวม 

1 อ.เมืองล ำพูน 741 1917 501 106 3265
2 อ.บ้ำนธิ 62 412 119 23 616
3 อ.แม่ทำ 227 687 137 23 1074
4 อ.ป่ำซำง 393 828 333 190 1744
5 อ.บ้ำนโฮ่ง 320 630 299 4 1253
6 อ.ลี้ 300 1268 127 3 1698
7 อ.ทุ่งหัวช้ำง 197 267 41 34 539
8 อ.เวียงหนองล่อง 95 374 147 68 684

รวม 2335 6383 1704 451 10873

จ ำนวนกลุ่มปฏิบัติงำนของ อสม. 
ในกำรเฝ้ำระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในชุมชน 

หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน

2.การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏงิานของ อสม.หมอประจ าบ้าน



กำรจัดสรรงบประมำณในกำรเฝ้ำระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19)ในชุมชน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)ในชุมชน 
หน่วยงำน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน

ล ำดับ อ ำเภอ อสม.กลุ่ม 1    (คน) จ ำนวนเงินจัดสรร 

1 อ.เมืองล ำพูน 741 121,200 
2 อ.บ้ำนธิ 62 10,150 
3 อ.แม่ทำ 227 37,100 
4 อ.ป่ำซำง 393 64,250 
5 อ.บ้ำนโฮ่ง 320 52,350 
6 อ.ลี้ 300 49,050 
7 อ.ทุ่งหัวช้ำง 197 32,200 
8 อ.เวียงหนองล่อง 95 15,550 



3.กำรขับเคล่ือนงำน พชอ.รพสต.ติดดำวและPCU/NPCU



จ ำนวน และร้อยละควำมครอบคลุม ของหน่วยบริกำรปฐมภูมิ (PCU.)  
และเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ (Network of PCUs.) ต่อจ ำนวนประชำกร

(ทีมเดิม +ทีมใหม่ ปี 2563 เป้ำร้อยละ 40)

ทีมใหม่ ปี 2563 จ ำนวน 7 ทีม

❖ อ ำเภอเมืองล ำพูน
1. รพ.สต.ริมปิง (NPCUs)

2. รพ.สต.เวียงยอง (NPCUs)

3. ศุนย์บริกำรสำธำรณสุข   
เทศบำลเมืองล ำพูน (PCU)

4. รพ.ศิริเวช (PCU)

❖ อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง

รพ.สต.หนองปลำสะวำย  
(NPCUs)

❖ อ ำเภอป่ำซำง
ศูนย์สุขภำพชุมชน           

รพ.ป่ำซำง (NPCUs)

❖ อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง

รพ.สต.บ้ำนปวง (NPCUs)

*ประชำกร 1 ต.ค.2562 = 399,888 คน
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เมือง บ้ำนธิ ล้ี บ้ำนโฮ่ง เวียงฯ ทุ่งหัวช้ำง ป่ำซำง แม่ทำ ภำพรวม

จ ำนวน / ร้อยละ

ทมี PCU. ทมี Network of PCUs. รอ้ยละ











อ ำเภอ
กำรด ำเนินกำร/เงินคงเหลือ (บำท)

รวมคงเหลือ (บำท)
งวด 1 งวด 2

ลี้ 0 อนุมัติโครงกำรแล้ว 10,000

แม่ทำ 0 ยังไม่ส่งโครงกำร 10,000

บ้ำนโฮ่ง 0 อนุมัติโครงกำรแล้ว 10,000

เวียงหนองล่อง 900 ยังไม่ส่งโครงกำร 10,900

ป่ำซำง 10,000 อนุมัติโครงกำรแล้ว 20,000

บ้ำนธิ 10,000 ยังไม่ส่งโครงกำร 20,000

ทุ่งหัวช้ำง 10,000 ยังไม่ส่งโครงกำร 20,000

เมืองล ำพูน 10,000 ยังไม่ส่งโครงกำร 20,000

รวม 40,900 80,000 120,900

งบด ำเนินงำน พชอ.ประจ ำปี 2563
(จ ำนวน 2 งวดๆละ 10,000 บำท รวม 20,000 บำท ก ำหนดแล้วเสร็จ 15 ก.ค.2563)





4.กำรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. จังหวัดล ำพูน
หมู่บ้ำนที่จะปฏิบัติงำน วันท่ีปฏิบัติงำน สถำนท่ี

อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน (บ้ำนดอยยำว หมู่ 16 ต.ทำกำศ  ) 12 ธันวำคม 2562 โรงเรียนป่ำเลำ

อ.ทุ่งหัวช้ำง จ.ล ำพูน(บ้ำนห้วยปิง หมู่ 3 ต.บ้ำนปวง  ) 2 มกรำคม 2563 โรงเรียนบ้ำนห้วยปิง

อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน(บ้ำนวังหลวง หมู่ 1 ต.ป่ำพลู ) 14 กุมภำพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้ำนวังหลวง

อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน(บ้ำนน้ ำดิบหลวง หมู่ 7 ต.น้ ำดิบ ) 27 มีนำคม2563 อบต.น้ ำดิบ

อ.บ้ำนธิ จ.ล ำพูน(บ้ำนห้วยไซ หมู่ 8 ต.ห้วยยำบ) 24 เมษำยน 2563 โรงเรียนบ้ำนห้วยไซ

อ.ลี้ จ.ล ำพูน(บ้ำนก้อท่ำ  หมู่.4 ต. ก้อ ) 15 พฤษภำคม 2563 โรงเรียนบ้ำนก้อจัดสรร

อ.เมือง จ.ล ำพูน(บ้ำนหนองหล่ม หมู่ 8 ต.ศรีบัวบำน)   18 มิถุนำยน 2563 โรงเรียนวัดหนองหล่ม

อ.เวียงหนองล่อง จ.ล ำพูน(บ้ำนหนองยวง หมู่ 3 ต.หนองยวง   ) 4 กรกฎำคม 2563 โรงเรียนวัดหนองยวง

อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน(บ้ำนปงแม่ลอบ หมู่ 1 ต.ทำแม่ลอบ ) 18 กรกฎำคม 2563 โรงเรียนบ้ำนปงแม่ลอบ

อ.ทุ่งหัวช้ำง จ.ล ำพูน(บ้ำนไม้สลี หมู่ 5 ต.ตะเคียนปม) 6 สิงหำคม 2563 โรงเรียนบ้ำนไม้สลี

อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน(บ้ำนทุ่งโป่ง หมู่ 2 ต. เหล่ำยำว ) 20 สิงหำคม 2563 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 48

อ.ลี้ จ.ล ำพูน(บ้ำนวงศำพัฒนำ (แม่ละงอง)หมู่ 1 ต.แม่ตืน ) 11 กันยำยน 2563 โรงเรียนบ้ำนวงศำพัฒนำ


