
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คร้ังที่...1../..2562... 
วันที่ 30 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

********************************** 

ผูเ้ข้าประชุม 
1. นายอดุลย์  ฮวกนิล  ต าแหน่ง  นายอ าเภอสันทราย   ประธาน 
2. ดร.สมคิด  แก้วทิพย์   ต าแหน่ง  คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. นายอาทิตย์  วงค์ทินบดี   ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลแม่แฝก 
4. นายมีชัย  เมฆสุวรรณ    ต าแหน่ง  ผู้แทนภาคประชาชน 
5. นายชูชาติ  พูลทอง    ต าแหน่ง  ผู้แทนภาคประชาชน 
6. นายสายันห์  ชัยศรีสวัสด์ิ  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไคร้ 
7. นายนพดล  ริยะสาร  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางลมัย  เต็มยิ่งยง  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางสาวพิณนิพิชฌน์  ค าภีระ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10. นายครรชิต  ชนะทิพย์  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านท่อ 
11. นายเอกพงษ์  สมวงค์วาลย์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
12. นางสาวสุธีรา  บุบผาชาติ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นางบัวซอน  บุตรศักด์ิ  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านร่มหลวง 
14. นายเสน่ห์  คนขยัน  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านร้องเม็ง 
15. นางสาวกรวรรณ  บุญญาธิเกษม ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นายอนุสิษฐ  กันธิ  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.สันพระเนตร 
17. นางสาววัชรีพร  ผัดแก้ว  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
18. นางสาวจีรพร  โนจันทร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
19. นายรสิทธิ์  บริรักษ์  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.ป่าเหมือด 
20. นายสมภพ  เก็งวินิจ  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.ศรีบุญเรือง 
21. นางจ าเรียง  วันดี   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
22. นายธวัช  วันดี   ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.เมืองวะ 
23. นางสาวสรีรภา  อินทร์จันทร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
24. นายสมบัติ  สุนันต๊ะพันธ ์  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าก้าง 
25. นางสมเพชร  ค าทิพย์  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านหนองมะจับ 
26. นางศรีกุล  อักษรวรรณสิน ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



27. นางสาวขวัญเนตร  นันตา  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
28. นายไพฑูรย์  นุ่มฟัก  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา 
29. นายฉัตรชัย  จ าปา  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว 
30. นางณภัทร  กุลสุวรรณ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
31. นางสุนันทา  ชูมณี  ต าแหน่ง  ผอ.รพ.สต.สันคะยอม 
32. นางกรรณิกา  ชะลอ  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
33. นางขวัญใจ  ศรีวิเชษฐ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34. นางธัญญชล  โกมล  ต าแหน่ง  ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลสันนาเม็ง 
35. นางสาวจารุวรรณ์  อินปัญญา ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
36. นางสาวณภัทร  อินทจักร  ต าแหน่ง  เภสัชกร  รพ.สันทราย 
37. นายฐาชยกร  ยงฤทธิ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
38. นางสาวแสงเดือน  ใจอ้าย  ต าแหน่ง  จนท.ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลสันนาเม็ง 
39. นางบุญปราณี  นันทวัฒนากรณ์ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
40. นางพัทธวรรณ  ลาน้อย  ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
41. นางนุชจรินทร์  พันธุ์บุญปลูก ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
42. นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ  ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอสันทราย  เลขานุการ 
43. นางนิตยาภา  นันทขว้าง  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  8.30 น. 

  ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ช้ีแจงนโยบาย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมี ส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ีเป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการณ์น าร่วมกัน 
โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทาง
กาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืน 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  ไม่มี 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
    ไม่มี 



วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 สาธารณสุขอ าเภอสันทราย น าเสนอท่ีมาของ พชอ. สืบเนื่องมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุข ท่ี

จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีคณะกรรมการ พชอ. ขับเคล่ือนการด าเนินงาน ในเรื่องของ 
Smart citizen ประกอบด้วย การเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม เน้นการพัฒนากลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และขยะ/ ส่ิงแวดล้อม โดยเช่ือมโยงกับผู้มีรายได้น้อยท่ีลงทะเบียน และเป็นการท างาน
แบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทย ส านักงานประกนัสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงเกษตร และกระทรวง
สาธารณสุข 

 แนวคิดของ พชอ. “ คนไทยใส่ใจดูแลกัน” เพื่อคืนความสุขสู่สังคมไทยโดยเน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับอ าเภอ เน้นพื้นท่ีเป็นฐาน ได้แก่ อ าเภอเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ท างานอย่างมีส่วน
ร่วมตามแนวทางประชารัฐ โดยมีประเด็นการท างานร่วม คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ลดอุบัติเหตุ และขยะ/ ส่ิงแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการ พชอ. เป็นกลไกในการขับเคล่ือนซึ่งเริ่มด าเนินการ
น าร่องมาต้ังแต่ ปี 2559 และจะขยายให้ครอบคลุมทุกอ าเภอในปี 2561 ผลลัพธ์ท่ีต้องการในการด าเนินงานพฒันา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี สุขภาพดี สังคมดี น าสู่เศรษฐกิจดีและสังคมมีความเอื้อ
อาทรกัน โดยประโยชน์ท่ีจะเกิดส่งผลต่อท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

การด าเนินการ พชอ.  -  แต่งต้ังคณะกรรมการ พชอ.  21 คน ตามแนวทางท่ีก าหนด 
- ประชุมอย่างมีส่วนร่วมก าหนดประเด็นร่วมตามบริบท 
- มีคณะกรรมการรับผิดชอบประเด็นปัญหาและร่วมติดตามการท างานต่อเนื่อง 
- บูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
- สรุปการด าเนินการและส่ิงท่ีต้องการสนับสนุนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

งบประมาณในการด าเนินงาน  
- ยังไม่ชัดเจนในเรื่องงบประมาณการขับเคล่ือนงานพชอ.ภาพรวมอ าเภอ 
-  ส่วนงบด าเนินงาน ใช้งบปกติของอ าเภอและ อปท. 

 
             มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
    - ดร.สมคิด  แก้วทิพย์ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
             ในปัจจุบันสันทรายก็มีดีอยู่แล้ว ในอนาคตเราน่าจะท าให้สันทรายดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกเยอะจากท่ี
มีอยู่แล้ว ท่ีผ่านมาการพัฒนาในระดับหมู่บ้านเห็นเป็นภาพชัดเจนแต่ในภาพอ าเภอท่ีเป็นระบบยังไม่ชัดเจน เห็น
ด้วยกับนายอ าเภอท่ีจะเอาเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาต้ังต้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมได้มากเพื่อให้เห็นเป็น
รูปธรรมถ้ามองท่ีประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องมองหาพลังของประชาชน หัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการ
เรียนรู้ของประชาชน ในการท่ีจะดูแลตัวเองในทุกเรื่อง  
   ประเด็นของการท างานมีมากต้องเลือกประเด็นท่ีจะท ามาเริ่มแรกเราต้องรู้ว่าภายในอ าเภอมีใคร 
ท าอะไรอยู่บ้างแล้วเราเข้าไปเป็นโค้ชให้ เช่น มุมมองของการพฒันาในเรื่อง น้ า อาหารปลอดภัย และสวัสดิการ
ชุมชน  
    ในเรื่องท่ีท าอยู่ในตอนนี้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แมโจ้ ท าเรื่อง สันทรายโมเดล งบท่ีมีอยู่
สามารถเอามาใช้ใน พชอ. ได้บ้าง   



- นายอาทิตย์  วงค์ทินบดี นายกเทศมนตรีต าบลแม่แฝก 
  เสนอให้ท าเป็นประเด็น ไม่น่าจะท าทุกประเด็นเพราะผลลัพธ์ท่ีได้จะน้อยเห็นภาพไม่ชัด เสนอ
ประเด็น อุบัติเหตุ ซึ่งจะมี 2 ส่วน ถนนใหญ่ กับ ถนนในหมู่บ้าน ส่วนประเด็นของไข้เลือดออกอยากให้เน้นท าเรื่อง
ป้องกันก่อนเกิดโรค  

  - นายอ าเภอสันทราย 
    ประเด็น คุณภาพชีวิต เช่น อุบัติเหตุ ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านการแก้ไขท าไปได้เลย ประเด็นร่วมคือ 
บนถนนใหญ่จะท าอย่างไร หรือจะทิ้งช่วงสักระยะแล้วค้นหาประเด็นมาให้ครอบคลุมแล้วมาคุยกัน 

  - นายมีชัย  เมฆสุวรรณ  ผู้แทนภาคประชาชน 
              ข้อสังเกตเนื่องมาจาก ข้อมูล การเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เป็นอันดับ 1 ปัญหาเรื่องอาหาร
ปลอดภัยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ 

- ดร.สมคิด  แก้วทิพย์ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
   ในเชิงยุทธศาสตร์ และการวางก าลังคน อยากเห็น เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุกับโรงเรียนเด็กเล็ก อยู่

ด้วยกันหรือใกล้กัน และเรื่องอื่นๆ ซึ่งการเสริมอาวุธทางปัญญาจะก่อให้เกิดนวัตกรรม 
ประเด็นท่ีอยากเสนอให้ท า 

- อุบัติเหตุ เน้นเรื่อง Before and After 
- อาหารปลอดภัย  
- ส่ิงแวดล้อม / ขยะ 
- กองทุน สวัสดิการชุมชน (มีอยู่แล้วจะไปเติมหรือสนับสนุนให้กลุ่มอย่างไร) 

        - นายอ าเภอสันทราย 
          สอบถามท่ีประชุมว่าประเด็นท่ีเสนอกันเข้ามาต้องสอบถามชาวบ้านเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะเลือก 4 เรื่อง 
                          -  อุบัติเหตุ เน้นเรื่อง Before and After 

- อาหารปลอดภัย: ผลิต จ าหน่าย บริโภค (สามารถเช่ือมร้อยประเด็นการส่งเสริม
สุขภาพห่างไกลโรคไม่เรื้อรังท่ีทุกรพ.สต.ด าเนินการร่วมกับชุมชนเป็นประเด็น
ODOP/OTOPด้วย) 
- ส่ิงแวดล้อม / ขยะ: :ซึ่ง จะส่งผลต่อโรคไข้เลือดออกลดลง (สามารถเช่ือมร้อย
ประเด็นODOP/OTOPงานโรคไข้เลือดออกที่ทุกรพ.สต.ด าเนินการร่วมกับชุมชน) 
- กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีอยู่แล้วจะไปเติมให้กลุ่มอย่างไร: ประเด็นนี้เช่ือมโยง
ถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก(สามารถเช่ือมร้อยประเด็นการดูแลทุกกลุ่ม
วัยและการดูแลระยะยาว(LTC)ท่ีทุกรพ.สต.ด าเนินการร่วมกับชุมชน) 

- นายชูชาติ  พูลทอง  ผู้แทนภาคประชาชน 
    เสนอให้เอาแผนชุมชนจากเทศบาลทุกแห่ง มารวมกันจะท าให้เห็นภาพการพัฒนาประเด็น
ดังกล่าวข้างต้นท าให้การวางแผนการด าเนินงานสอดคล้องกันมากขึ้น          

- ดร.สมคิด  แก้วทิพย์ คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
                      เสนอให้ - ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย       

   - ขอแผนชุมชนจากหน่วยงานของรัฐ   
     - ขอเชิญสายงานท้ังแนวดิ่ง แนวนอน แต่ละท่ีมาประชุมร่วมกัน เช่น กองทุนฯ และอื่นๆ     



     - ระบบท่ีต้องการออกแบบใหม่มีอะไรบ้างใน 3 ประเด็น 
                   ในส่วนของสถานท่ีในการประชุม งบประมาณ ทาง ม.แม่โจ้จะช่วย 

  - สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
      การหาข้อมูลท้ัง 3 ส่วนเพื่อให้ได้มุมมองท่ีกว้างและครอบคลุม 
                  - ใครท่ีมีประสบการณ์ เช่ียวชาญ เรื่องอาหารแจ้งมาท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายหรือ 
ท่ี นางนิตยาภา  นันทขว้าง 

  - นายอ าเภอสันทราย 
    ให้ไปนั่งคุยกันใน 3 ประเด็นหลัก แล้วเอามาสรุปร่วมกัน  

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

 

                นางนิตยา  นันทขว้าง 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

 

         นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ 
                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  


