รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2562
ครั้งที่...1../..2562...
วันที่ 30 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
**********************************
ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายอดุลย์ ฮวกนิล
2. ดร.สมคิด แก้วทิพย์
3. นายอาทิตย์ วงค์ทินบดี
4. นายมีชัย เมฆสุวรรณ
5. นายชูชาติ พูลทอง
6. นายสายันห์ ชัยศรีสวัสดิ์
7. นายนพดล ริยะสาร
8. นางลมัย เต็มยิ่งยง
9. นางสาวพิณนิพิชฌน์ คาภีระ
10. นายครรชิต ชนะทิพย์
11. นายเอกพงษ์ สมวงค์วาลย์
12. นางสาวสุธีรา บุบผาชาติ
13. นางบัวซอน บุตรศักดิ์
14. นายเสน่ห์ คนขยัน
15. นางสาวกรวรรณ บุญญาธิเกษม
16. นายอนุสิษฐ กันธิ
17. นางสาววัชรีพร ผัดแก้ว
18. นางสาวจีรพร โนจันทร์
19. นายรสิทธิ์ บริรักษ์
20. นายสมภพ เก็งวินิจ
21. นางจาเรียง วันดี
22. นายธวัช วันดี
23. นางสาวสรีรภา อินทร์จันทร์
24. นายสมบัติ สุนันต๊ะพันธ์
25. นางสมเพชร คาทิพย์
26. นางศรีกุล อักษรวรรณสิน

ตาแหน่ง นายอาเภอสันทราย
ประธาน
ตาแหน่ง คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรีตาบลแม่แฝก
ตาแหน่ง ผู้แทนภาคประชาชน
ตาแหน่ง ผู้แทนภาคประชาชน
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร้
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านร่มหลวง
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.สันพระเนตร
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.ป่าเหมือด
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.ศรีบุญเรือง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.เมืองวะ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านป่าก้าง
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

27. นางสาวขวัญเนตร นันตา
28. นายไพฑูรย์ นุ่มฟัก
29. นายฉัตรชัย จาปา
30. นางณภัทร กุลสุวรรณ์
31. นางสุนันทา ชูมณี
32. นางกรรณิกา ชะลอ
33. นางขวัญใจ ศรีวิเชษฐ์
34. นางธัญญชล โกมล
35. นางสาวจารุวรรณ์ อินปัญญา
36. นางสาวณภัทร อินทจักร
37. นายฐาชยกร ยงฤทธิ์
38. นางสาวแสงเดือน ใจอ้าย
39. นางบุญปราณี นันทวัฒนากรณ์
40. นางพัทธวรรณ ลาน้อย
41. นางนุชจรินทร์ พันธุ์บุญปลูก
42. นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ
43. นางนิตยาภา นันทขว้าง

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว
ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต.สันคะยอม
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตาแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลสันนาเม็ง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่ง เภสัชกร รพ.สันทราย
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตาแหน่ง จนท.ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลสันนาเม็ง
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอสันทราย
เลขานุการ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ชี้แจงนโยบาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในระดั บ พื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ประชาชน เกิ ด การบู ร ณาการเป้ า หมาย ทิ ศ ทางและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมี ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการณ์นาร่วมกัน
โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนาไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทาง
กาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)
ไม่มี

วาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
สาธารณสุขอาเภอสันทราย นาเสนอที่มาของ พชอ. สืบเนื่องมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่
จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีคณะกรรมการ พชอ. ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ในเรื่องของ
Smart citizen ประกอบด้วย การเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม เน้นการพัฒนากลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และขยะ/ สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน และเป็นการทางาน
แบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทย สานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงเกษตร และกระทรวง
สาธารณสุข
แนวคิดของ พชอ. “ คนไทยใส่ใจดูแลกัน” เพื่อคืนความสุขสู่สังคมไทยโดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับอาเภอ เน้นพื้นที่เป็นฐาน ได้แก่ อาเภอเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทางานอย่างมีส่วน
ร่วมตามแนวทางประชารัฐ โดยมีประเด็นการทางานร่วม คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ลดอุบัติเหตุ และขยะ/ สิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการ พชอ. เป็นกลไกในการขับเคลื่อนซึ่งเริ่มดาเนินการ
นาร่องมาตั้งแต่ ปี 2559 และจะขยายให้ครอบคลุมทุกอาเภอในปี 2561 ผลลัพธ์ที่ต้องการในการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี สุขภาพดี สังคมดี นาสู่เศรษฐกิจดีและสังคมมีความเอื้ อ
อาทรกัน โดยประโยชน์ที่จะเกิดส่งผลต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การดาเนินการ พชอ. - แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. 21 คน ตามแนวทางที่กาหนด
- ประชุมอย่างมีส่วนร่วมกาหนดประเด็นร่วมตามบริบท
- มีคณะกรรมการรับผิดชอบประเด็นปัญหาและร่วมติดตามการทางานต่อเนื่อง
- บูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
- สรุปการดาเนินการและสิ่งที่ต้องการสนับสนุนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
งบประมาณในการดาเนินงาน
- ยังไม่ชัดเจนในเรื่องงบประมาณการขับเคลื่อนงานพชอ.ภาพรวมอาเภอ
- ส่วนงบดาเนินงาน ใช้งบปกติของอาเภอและ อปท.
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ดร.สมคิด แก้วทิพย์ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในปัจจุบันสันทรายก็มีดีอยู่แล้ว ในอนาคตเราน่าจะทาให้สันทรายดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกเยอะจากที่
มีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาการพัฒนาในระดับหมู่บ้านเห็นเป็นภาพชัดเจนแต่ในภาพอาเภอที่เป็นระบบยังไม่ชัดเจน เห็น
ด้วยกับนายอาเภอที่จะเอาเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาตั้งต้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมได้มากเพื่อให้เห็นเป็น
รูปธรรมถ้ามองที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องมองหาพลังของประชาชน หัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการ
เรียนรู้ของประชาชน ในการที่จะดูแลตัวเองในทุกเรื่อง
ประเด็นของการทางานมีมากต้องเลือกประเด็นที่จะทามาเริ่มแรกเราต้องรู้ว่าภายในอาเภอมีใคร
ทาอะไรอยู่บ้างแล้วเราเข้าไปเป็นโค้ชให้ เช่น มุมมองของการพัฒนาในเรื่อง น้า อาหารปลอดภัย และสวัสดิการ
ชุมชน
ในเรื่องที่ทาอยู่ในตอนนี้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แมโจ้ ทาเรื่อง สันทรายโมเดล งบที่มีอยู่
สามารถเอามาใช้ใน พชอ. ได้บ้าง

- นายอาทิตย์ วงค์ทินบดี นายกเทศมนตรีตาบลแม่แฝก
เสนอให้ทาเป็นประเด็น ไม่น่าจะทาทุกประเด็นเพราะผลลัพธ์ที่ได้จะน้อยเห็นภาพไม่ชัด เสนอ
ประเด็น อุบัติเหตุ ซึ่งจะมี 2 ส่วน ถนนใหญ่ กับ ถนนในหมู่บ้าน ส่วนประเด็นของไข้เลือดออกอยากให้เน้นทาเรื่อง
ป้องกันก่อนเกิดโรค
- นายอาเภอสันทราย
ประเด็น คุณภาพชีวิต เช่น อุบัติเหตุ ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านการแก้ไขทาไปได้เลย ประเด็นร่วมคือ
บนถนนใหญ่จะทาอย่างไร หรือจะทิ้งช่วงสักระยะแล้วค้นหาประเด็นมาให้ครอบคลุมแล้วมาคุยกัน
- นายมีชัย เมฆสุวรรณ ผู้แทนภาคประชาชน
ข้อสังเกตเนื่องมาจาก ข้อมูล การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เป็นอันดับ 1 ปัญหาเรื่องอาหาร
ปลอดภัยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้
- ดร.สมคิด แก้วทิพย์ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ในเชิงยุทธศาสตร์ และการวางกาลังคน อยากเห็น เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุกับโรงเรียนเด็กเล็ก อยู่
ด้วยกันหรือใกล้กัน และเรื่องอื่นๆ ซึ่งการเสริมอาวุธทางปัญญาจะก่อให้เกิดนวัตกรรม
ประเด็นที่อยากเสนอให้ทา
- อุบัติเหตุ เน้นเรื่อง Before and After
- อาหารปลอดภัย
- สิ่งแวดล้อม / ขยะ
- กองทุน สวัสดิการชุมชน (มีอยู่แล้วจะไปเติมหรือสนับสนุนให้กลุ่มอย่างไร)
- นายอาเภอสันทราย
สอบถามที่ประชุมว่าประเด็นที่เสนอกันเข้ามาต้องสอบถามชาวบ้านเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะเลือก 4 เรื่อง
- อุบัติเหตุ เน้นเรื่อง Before and After
- อาหารปลอดภัย: ผลิต จาหน่าย บริโภค (สามารถเชื่อมร้อยประเด็นการส่งเสริม
สุขภาพห่างไกลโรคไม่เรื้อรังที่ทุกรพ.สต.ดาเนินการร่วมกับชุมชนเป็นประเด็น
ODOP/OTOPด้วย)
- สิ่งแวดล้อม / ขยะ: :ซึ่ง จะส่งผลต่อโรคไข้เลือดออกลดลง (สามารถเชื่อมร้อย
ประเด็นODOP/OTOPงานโรคไข้เลือดออกที่ทุกรพ.สต.ดาเนินการร่วมกับชุมชน)
- กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีอยู่แล้วจะไปเติมให้กลุ่มอย่างไร: ประเด็นนี้เชื่อมโยง
ถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก(สามารถเชื่อมร้อยประเด็นการดูแลทุกกลุ่ม
วัยและการดูแลระยะยาว(LTC)ที่ทุกรพ.สต.ดาเนินการร่วมกับชุมชน)
- นายชูชาติ พูลทอง ผู้แทนภาคประชาชน
เสนอให้เอาแผนชุมชนจากเทศบาลทุกแห่ง
มารวมกันจะทาให้เห็นภาพการพัฒนาประเด็น
ดังกล่าวข้างต้นทาให้การวางแผนการดาเนินงานสอดคล้องกันมากขึ้น
- ดร.สมคิด แก้วทิพย์ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
เสนอให้ - กาหนดทิศทาง เป้าหมาย
- ขอแผนชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ
- ขอเชิญสายงานทั้งแนวดิ่ง แนวนอน แต่ละที่มาประชุมร่วมกัน เช่น กองทุนฯ และอื่นๆ

- ระบบที่ต้องการออกแบบใหม่มีอะไรบ้างใน 3 ประเด็น
ในส่วนของสถานที่ในการประชุม งบประมาณ ทาง ม.แม่โจ้จะช่วย
- สาธารณสุขอาเภอสันทราย
การหาข้อมูลทั้ง 3 ส่วนเพื่อให้ได้มุมมองที่กว้างและครอบคลุม
- ใครที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ เรื่องอาหารแจ้งมาที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทรายหรือ
ที่ นางนิตยาภา นันทขว้าง
- นายอาเภอสันทราย
ให้ไปนั่งคุยกันใน 3 ประเด็นหลัก แล้วเอามาสรุปร่วมกัน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางนิตยา นันทขว้าง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

