
รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ : พชอ.  

อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ครั้งท่ี 1 /2565 
วันท่ี   2  มีนาคม   2565 

ห้องประชุมอ าเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน 
 

คณะกรรมการที่มาประชุม 
1. นายปฤษฎางค์   สามัคคีนิชย์ นายอ าเภอแม่จริม 
2. นายวิรุฬห์    เต็มสวัสด์ิ  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 
3. นพ.เทพวรวิทย์        ใจจะดี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่จริม 
4. นายเลิศยุทธ       ดวงเนตร พัฒนาการอ าเภอแม่จริม 

5. นางธนพร          ดีอุด  เกษตรอ าเภอแม่จริม 
6. นางรุจิรา  ต๊ะวิไชย  รักษาราชการ ผอ.กศน.อ าเภอแม่จริม 

7. นางสาวจีรารักษ์     อ่อนละออ ท้องถิ่นอ าเภอแม่จริม 
8. นายสวาท  ธรรมรักษา ประธานชมรมก านัน/ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอแม่จริม 
9. นายเทียบ  แก้วใส  ประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอ าเภอแม่จริม 

10. นายมนัส       กุลนา  ผู้ประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวงอ าเภอแม่จริม 
11. นายสถิตพงษ์    หมื่นโฮ้ง  ประธานกลุ่มโรงเรียนอ าเภอแม่จริม 
12. นายบุญเฑียร     ขัติเนตร  ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอแม่จริม 
13. นายศรีศักด์ิ    กันใจมา  ผู้แทนวิชาชีพครู  

14. นายเถลิงศักดิ์    วงค์พุทธค า ประธานชมรม อสม.อ าเภอแม่จริม 

15. นายสุวิทย์      การัตน์  ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่จริม 
16. นางมาลัย     ไชยสีต๊ิบ ผู้แทนชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอ าเภอแม่จริม 
17. นายธงชัย     ธิลาว  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่จริม 
18. นางพูลทรัพย์    สอนนนฐี ผู้แทนพยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ระดับต าบล 
19. นายฉลองชัย    สิทธิวัง  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม  
20.นายกันติพจน์    ปานช่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
21.นางสาวอมรรัตน์       สุปินะ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม ไม่มี 
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เปิดประชุม  เวลา  09.00  น. 
 นายปฤษฎางค์   สามัคคีนิชย์    นายอ าเภอแม่จริม  ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ
แม่จริม  กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระ ที่ ๑    เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ  

๑.๑ ทบทวนค าส่ังอ าเภอแม่จริม ท่ี ๑๖ / ๒๕๖5 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นท่ี พ.ศ.๒๕๖๑  
 ๑.๒ แนวทางการด าเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ของส่วนกลาง 

กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้วยแนวคิด 
“อ าเภอสุขใจ : เส้นทางการพัฒนา พชอ. สู่ความยั่งยืน” เน้นบรูณาการทุกภาคส่วนท้ังรัฐและเอกชน ร่วมแก้ไข
ปัญหาตามบริบทในพื้นท่ี จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหนว่ยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ีเป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการ
น าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสุข
ภาวะทางกาย จิตและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืน ท้ังนี้ได้มีการก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีนายอ าเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอ าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการและ
คณะอนุกรรมการท่ี พชอ. มีอ านาจหน้าท่ีในการเป็นหน่วยงานกลางในการจัดท าแผนงาน ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอ าเภอ ประสานงานในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน จัดเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ สนับสนุนและช่วยเหลือให้เกิดการด าเนินงานตามแผน และเป็น
ศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยได้ก าหนดเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕62 
ให้อ าเภอ มี พชอ. ท่ีมีคุณภาพ  
 
ระเบียบวาระ ที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ระเบียบวาระ ที่ ๓   เรื่อง ติดตามรายงานการประชุม   
   ไม่มี 
ระเบียบวาระ ที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน พชอ แม่จริม ระดับอ าเภอ  ปี 2564 
ผลการด าเนินงานขับเคล่ือนใน 4 ประเด็น พชอ แมจ่ริม พบว่า 

1. การดูแลผู้สูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส  พบว่า ร้อยละผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเกิดภาวะแทรกซ้อน 
เป้าหมาย <10% ปี 2563-64 มีแนวโน้มลดลง จาก 12.58, 6.32  

2. อาหารปลอดภัย  พบว่า เป้าหมายมากกว่า 80% ปี 2564 ผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย 98.68% 

3. การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  พบว่าอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2559-64 เป้าหมาย<50 ต่อ
แสน ปชก. แนวโน้มต้องเฝ้าระวัง จาก 300.60, 31.71, 80.44, 153.19, 168.52, 42.55 และ
อัตราการระบาดซ้ า 2nd Generation ในหมู่บ้าน เป้าหมาย <10% ปี 2562 -64 แนวโน้มลดลง จาก 
2.36, 1.56, 0,0  
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4. การจัดการสิ่งแวดล้อม(ขยะ สารเคมี) พบว่า การจัดการขยะ มีการจัดการขยะติดเช้ือในทุกสถาน
บริการโดย รับขยะติดเช้ือจากผู้ป่วยในชุมชน/รพสต/สสช ให้ รพ แม่จริม จัดเก็บทุกวันอังคาร ส่วนขยะ
แห้ง ขยะเปียก ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเครือข่ายและครัวเรือนร่วมจัดการก่อนท้ิง มี 
ภาพรวมยังด าเนินการจัดการไม่ชัดเจนเป็นระบบในหน่วยงานอืน่ๆ 
การจัดการสารเคมี พบว่า ยังไม่ชัดเจนในการด าเนินงาน 

 ๔.3 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ พชอ. แม่จริม ปีงบประมาณ ๒๕๖5  วางแผนจัดประชุมอีก 3 
ครั้ง เมื่อไหร่ 
ครั้งท่ี 1  วันท่ี   29 เมษายน 2565  ประเด็น    น าเสนอสรุปผล และ ก าหนดประเด็น 
ครั้งท่ี 2  วันท่ี   23 พฤษภาคม 2565  น าเสนอพื้นท่ีแบบอย่างท่ีดี  ต าบลแม่จริม  ต าบลหมอเมือง ต าบลน้ า
ปาย  ในการขับเคล่ือน พชอ ระดับพื้นท่ี    
ครั้งท่ี 3  วันที่   20 มิถุนายน 2565  น าเสนอพื้นท่ีแบบอย่างท่ีดี  ต าบลน้ าพาง หรือ ต าบลหนองแดง หรือ 
หน่วยงานเกษตร หรือ พัฒนาชุมชน  หรือชมรมผู้พิการ  ชมรมผู้สูงอายุ  หรือกลุ่มเปราะบาง หรือพัฒนาสังคม 
ฯลฯในการขับเคล่ือน พชอ ระดับพื้นท่ี    

๔.4 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ระดับต าบลๆละ 15 คนพร้อมระบุบทบาท 
 ก าลังด าเนินการรวบรวม 

4.5 ผลการด าเนินงานและแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอแม่จริม  
      โดย ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอแม่จริม  
มีสมาชิก 1,200 คนแนวโน้ม ป่วย ตายมากขึ้น บทบาทชมรม มีการจัดกิจกรรมประชุมสัญจร ติดตาม

เย่ียมสมาชิกในชุมชน อย่างต่อเนื่อง   สมาชิกได้รับการช่วยเหลือ ดูแลจากชมรม จะมีการประสานการท างาน
ร่วมกันในระดับต าบลต่อไป ปี 2565 จัดสัญจรที่ ต าบลน้ าพาง 

4.6 ผลการด าเนินงานและแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
โดย ประธานชมรมคนพิการอ าเภอแม่จริม 

มีการประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอทุกเดือนท่ี สสอ แม่จริม เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือผู้พิการที่มีความ
ยากล าบาก  มีการฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริม และตรวจเย่ียมติดตามในพื้นท่ีร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดน่าน 
ข้อเสนอ อยากให้ อสม หรือ Care Giver ท่ีดูแลอยู่ เน้นให้ความรู้ญาติผู้ป่วยให้มากขึ้น 

4.7 ก าหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอแม่จริม ปี ๒๕๖5 (เพิ่มเติม) 
นพ.เทพวรวิทย์        ใจจะดี  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่จริม 
เสนอเพิ่มประเด็น อุบัติเหตุจราจรทางถนน จากสถานการณีท่ีมีการบาดเจ็บมากในปี 2564 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
นายฉลองชัย  สิทธิวัง  สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
เสนอเพิ่มประเด็น โรค COVID2019 จากสถานการณีท่ีมกีารพบผู้ป่วยมากขึ้น ในปี 2565 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระ ที่ ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ แนวทางหน่วยงานราชการ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอแม่จริม ตาม 4 ประเด็น 
- พัฒนาชุมชน 
เสนอ จากการส ารวจข้อมูล จปฐ หากครัวเรือนมารายได้น้อยกว่า 38,000 บาท จะมีเจ้าหน้าท่ีพัฒนา

ชุมชนเข้าไปให้ความรู้ 
- เกษตรอ าเภอ 
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เสนอแนวทาง   1. ควรแก้ไขปัญหาท่ีต้นตอจากผู้ผลิต  เน้นการปลุกจิตส านึกให้กับผู้น าชุมชน   การ
รณรงค์เชิญชวนผลิตผักบริโภคเอง   ไม่ควรแก้ไขปลายเหตุ  

         2. แหล่งผลิตอาหารตามท้องตลาด   ไม่มีอ านาจในการตรวจ จับ   ควบคุมได้ยาก 
          3. การท้ิงขยะลงข้างทางจะท าไงให้ส่ิงแวดล้อมสะอาด อาทิ ขวด พลาสติก ข้างทางมี

มาก จุดจอดรถสิบล้อ  จุด U-Turn  จุดวงเวียน 
- สาธารณสุข 
เสนอปัญหา  ตลาดคลองถม ไม่สามารถควบคุม ก ากับได้ มีทุกต าบล  ส่วนใหญ่  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน

อนุญาตให้มีตลาด ผลท่ีตามมา ขยะเยอะมาก  อาหารเส่ียง  บทบาทชมรมผู้ประกอบการอ าเภอแม่จริม ยังไม่มี
ส่วนร่วมในการจัดการเท่าท่ีควร แต่มีความพร้อมท่ีจะร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาแต่ขาดการจัดการร่วม 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๖  เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) 

- ควรมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการแต่ละประเด็นให้มีการขับเคล่ือนงานท่ีต่อเนื่อง ยั่งยืน แล้วน ามา
เสนอความก้าวหน้าในท่ีประชุม พชอ ต่อไป   

มติที่ประชุม    ให้พิจารณาในครั้งต่อไป 
ควรให้ทุกต าบลมาน าเสนอผลการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี ให้คณะกรรมการ 
พชอ รับทราบ ของแต่ละหน่วยงาน/กลุ่ม/ชมรมท่ีมี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ด าเนินการ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

                                           
 

        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายกันติพจน์  ปานช่าง) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

บันทึกการประชุม 

 
(นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 

สาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
ผู้ตรวจการบันทึก 



 5 

ภาพกิจกรรมประชุม 
 

 
 

 
 

 


