
รายงานการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดท าแผนงาน/โครงการ  
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจ าปี 256๓ 

ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มกราคม  25๖๓ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
๑. นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด   รก.สาธารณสุขอ าเภอสบปราบ  สสอ.สบปราบ 
๒. นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.สบปราบ 
๓. นายยุทธนา  ถาวงค ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  สสอ.สบปราบ 
๔. นายนิคม  ศรีจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.บ้านไร ่
๕. นายมงคล  แก่นใจ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านปงกา 
๖. นายวัชรพงษ์  บุญจูบุตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.จัวเหนือ 
๗. นางกัลยา  ถาวงค ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.สต.นายาง 
๘. นางสาวภัทราภรณ์ ทะนันชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  สสอ.สบปราบ 
๙. นางณัฐวดี วังกาวี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  สสอ.สบปราบ 
๑๐.  นางสาวศศิปรางค์  ดวงดีวงค์ พนักงานธุรการ    สสอ.สปบราบ 

     11. นางสาวอินธุอร  ศรีจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุข   สสอ.สบปราบ 
ผู้ไม่มาประชุม  
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1.    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
        ๑.๑ ท่านในอ าเภอขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยงานและมาร่วมสนบัสนนุกองทุนหมอกควันและไฟป่า (วิง่ทั้งอ าเภอ 
เพ่ือเธอทุกคน) โดยได้รับเงินบรจิาคจากการวิ่งประมาณ 100,000 บาท จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 

 ๑.๒ การควบคุมการเผาป่า เริม่วันที่ 30 มกราคม – 30 เมษายน 2563 (ชว่งห้ามเผา) พ้ืนที่ๆมีความประสงค์
จะต้องด าเนินการเผาต้องประสานงานและแจ้งดังนี ้
  1.๒.1 ปา่สงวน/อุทยาน โดยหวัหน้าหน่วยป่าไม้เป็นของอนุญาตมาที่นายอ าเภอ 
  1.๒.2 พ้ืนที่ท ากิน/พ้ืนที่การเกษตร เจา้ของพ้ืนที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านและจะต้องขออนุญาตมาที่นายอ าเภอ 
  1.๒.3 ไรห่มุนเวยีน/ปลูกข้าวดอย ด าเนินการเผาได้ช่วงสิ้นเดือน มีนาคม โดยการทยอยเผาและต้องได้รับ
อนุญาตก่อนการเผา 

๑.๓ เรื่องการแชร์ข่าวสาร ไวรสัโคโรน่า ขอให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลเนื้อข่าวให้ละเอียดและหลกีเลี่ยงการแชร์
ข่าวสารที่ปลอมแปลง โดยการเช็คข้อมูลข่าวสารได้ที่เวบ็ไชต์ของกระทรวงสาธารณสุข และชว่ยแนะน าประชาชนในเรื่องการ
ป้องกันตนเอง การกินร้อน ช้อนกลาง การล้างมือ 

 
 
 
 
 



๑.๔ ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเปน็ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 2.    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                 ไมมี่ 
           

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
วาระท่ี 4.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          4.1 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ตดิดาว ป ี256๓ จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บา้น
แม่แฮใต้ รพ.สต.บ้านสองธาร รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ รพ.สต.บ้านแม่ซา และรพ.สต.บ้านปางอุ๋ง 
             มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5.     เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5.1 การแสดงความคิดเห็นต่อภารกิจหน่อยงาน ตามกฎหมาย ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
 ๕.๑.๑ จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพประจ าต าบลติดดาวอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
  ๕.๑.๒ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 

๕.๑.๓ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว ปี 256๓ จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่  
 - รพ.สต.จัวเหนือ 
 - รพ.สต.บ้านปงกา 
 - รพ.สต.นายาง 
 - รพ.สต.บ้านไร่ 

๕.๑.๔ ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อภารกิจของส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอสบปราบ ที่เลือกไว้คือก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
และแนวทางการพัฒนาพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว พิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
 
 
 
         
ในการเสนอความต้องการในการดูแลด้านสาธารณสุขที่ต้องการจัดท าแผนโครงการ ตามภารกิจหลัก 

นางยุพิน  รินมูล ประธานอสม.อ าเภอสบปราบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ ได้ท าหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วยงานคือก ากับ ดูแล ประเมินผล 

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ถือว่า



ได้ท าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ด าเนินตามภารกิจนี้ต่อไป เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีและขอให้มีการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น 

นางพิมพา  อุ่นแก้ว  ผู้แทนต าบลสบปราบ 
ภารกิจหลักของหน่วยงานคือ การก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

สาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ถือว่าได้ท าหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย และขอให้ผนวกภารกิจนี้เข้าร่วมด าเนินการใน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ และควรมีการจัดท าแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1.แผนงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง ปี 2563    
          2.โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง ปี 2563    

ประธานที่ประชุม 
สรุปที่ประชุมเห็นว่าการด าเนินการตามภารกิจของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบในประเด็นการ

ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นภารกิจที่เหมาสมแล้ว แต่
ในการด าเนินจะต้องพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น และขอมติในที่ประชุม ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง ปี 2563     
 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

5.2 การน าเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบเพื่อพิจารณา 
   ๕.2.๑ น าเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามภารกิจหลักของหน่วยงานคือก ากับดูแล 
ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  
   ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น พิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในการเสนอความต้องการในการดูแลด้านสาธารณสุขที่ต้องการจัดท าแผนโครงการ ตามภารกิจหลัก 

นางยุพิน  รินมูล ประธานอสม.อ าเภอสบปราบ  
การจัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นบริการที่รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชน การพัฒนามาตรฐาน

สถานบริการ  เป็นสิ่งที่ดี การจัดบริการต้องเท่าเทียบกับคนในเมือง อยากให้ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้พิจารณาจัดท า
โครงการที่ปรับปรุงมาตรฐานการบริการของ รพ.สต. ให้สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลได้ 

นางแจ่มจันทร์  ชัยอ้าย  ผู้แทนต าบลนายาง ได้เสนอความเห็นการดูแลระบบการท างานของรพ.สต.ให้ไ ด้
คุณภาพ มีการให้บริการอย่างมาตรฐาน และอยากเห็นทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมกัน 

นางภัคพร  ประดาอินทร์  ผู้แทนต าบลแม่กัวะ ได้เสนอความคิดเห็น อ าเภอสบปราบได้พัฒนา รพ.สต.ติดดาว
มาตั้งแต่ปี ๒๕๖2 ดังนั้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อยากให้รพ.สต. ในอ าเภอสบปราบน่าจะพัฒนามาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
ต่อไป  เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานบริการของรพ.สต. 

นายจ าลอง  จันทบุตร  ผู้แทนต าบลปางจัวเหนือ ได้เสนอความคิดเห็นสนับสนุนนายสุพจน์ แซ่ว้าง  เรื่องการ
พัฒนารพ.สต. ให้ผ่านมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวอ าเภอสบปราบที่ได้รับการบริการ
ที่มีมาตรฐาน 
 

   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



         ไม่มี 
 
               

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.  

 

 
                (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 
            ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
             ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
              
 

       (นายศุภฤกษ์  ทิฉลาด) 
                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 
 
 

 


