
บันทึกการประชุมประจำเดือนบุคลากร สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม 
คร้ังที่ 1/๒๕๖6 

ในวันพธุ ท่ี 1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6  
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม 

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

คณะกรรมการที่มาประชุม 
1. นายฉลองชัย    สิทธิวัง  สาธารณสุขอำเภอแม่จริม  
2. นายธงชัย     ธิลาว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่จริม 
3. นางดวงเดือน          ทองศิริ            นักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง/พยาบาลวิชาชีพชำน 

4. นายฉลองชัย    สิทธิวัง  สาธารณสุขอำเภอแม่จริม  

5.นายกันติพจน์    ปานช่าง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   
6.นางสาวอุรัชญา          ร่วมญาติ           เจ้าพนักงานธรุการ 
7. นายเถลิงศักดิ์          วงค์พุทธทา         ประธาน อสม ตำบลหนองแดง 
8. นายสังเวียน            เขื่อนจักร           ประธาน อสม ตำบลน้ำพาง 
9. นางคำผิว                โน๊ะอินทร์           ประธาน อสม ตำบลแม่จริม 
10. นางสาวสาริกา       แก้วใส              ประธาน อสม ตำบลน้ำปาย 
11. นายประสูติ            กาว ี               ประธาน อสม ตำบลหมอเมือง 
. 

 
เปิดประชุม  เวลา  09.00  น. 
 นายฉลองชัย    สิทธิวัง สาธารณสุขอำเภอแม่จริม ประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และได้
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระ ที่ ๑    เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ  

๑.๑ ทบทวนคำส่ังอำเภอแม่จริม ท่ี ๑๖ / ๒๕๖5 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ และเสนอร่างคำส่ัง ใหม่ ปี 2566 
 ๑.๒ แนวทางการดำเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ของส่วนกลาง 

กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ด้วยแนวคิด 
“อำเภอสุขใจ : เส้นทางการพัฒนา พชอ. สู่ความยั่งยืน” เนน้บรูณาการทุกภาคส่วนท้ังรัฐและเอกชน ร่วมแก้ไข
ปัญหาตามบริบทในพื้นท่ี จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหนว่ยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ีเป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการ
นำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีสุข
ภาวะทางกาย จิตและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืน ท้ังนี้ได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการและ
คณะอนุกรรมการท่ี พชอ. มีอำนาจหน้าท่ีในการเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำแผนงาน ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอ ประสานงานในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดเก็บ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ สนับสนุนและช่วยเหลือให้เกิดการดำเนินงานตามแผน และเป็น
ศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยได้กำหนดเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕62 
ให้อำเภอ มี พชอ. ท่ีมีคุณภาพ  

1.3 การวิเคราะห์การจัดทำแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของ
หน่วยงาน แลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน        ในการให้ความรู้ด้านการความเส่ียงการทุจริต แก่เจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงาน 
- หลักการและเหตุผล                                                                                      
- วัตถุประสงค์                                                                                             
- การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริต 
- การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
(Risk Assessment for Conflict of Interest) หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่จริม   
- ขั้นตอนประเมินความเส่ียง 9 ข้ันตอน และแผนจัดการความเส่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
ระเบียบวาระ ที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2566 
…………………………………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………  
ระเบียบวาระ ที่ ๓   เรื่อง ติดตามรายงานการประชุม   
   ไม่มี 
ระเบียบวาระ ที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน พชอ แม่จริม ระดับอำเภอ  ปี 2565 
ผลการดำเนินงานขับเคล่ือนใน 4 ประเด็น พชอ แมจ่ริม พบว่า 

1. การดูแลผู้สูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส  พบว่า ร้อยละผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเกิดภาวะแทรกซ้อน 
เป้าหมาย <10% ปี 2564-65 มีแนวโน้มลดลง จาก 12.58, 6.32  

2. อาหารปลอดภัย  พบว่า เป้าหมายมากกว่า 80% ปี 2565 ผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย 98.68% 

3. การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  พบว่าอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2560-65 เป้าหมาย<50 ต่อ
แสน ปชก. แนวโน้มต้องเฝ้าระวัง จาก 300.60, 31.71, 80.44, 153.19, 168.52, 42.55 และ
อัตราการระบาดซ้ำ 2nd Generation ในหมู่บ้าน เป้าหมาย <10% ปี 2560 -65 แนวโน้มลดลง จาก 
2.36, 1.56, 0,0  

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม(ขยะ สารเคมี) พบว่า การจัดการขยะ มีการจัดการขยะติดเช้ือในทุกสถาน
บริการโดย รับขยะติดเช้ือจากผู้ป่วยในชุมชน/รพสต/สสช ให้ รพ แม่จริม จัดเก็บทุกวันอังคาร ส่วนขยะ
แห้ง ขยะเปียก ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยงานเครือข่ายและครัวเรือนร่วมจัดการก่อนท้ิง มี 
ภาพรวมยังดำเนินการจัดการไม่ชัดเจนเป็นระบบในหน่วยงานอืน่ๆ 
การจัดการสารเคมี พบว่า ยังไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน 

  
4.2 ผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอแม่จริม  
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      โดย ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่จริม  
มีสมาชิก 1,200 คนแนวโน้ม ป่วย ตายมากขึ้น บทบาทชมรม มีการจัดกิจกรรมประชุมสัญจร ติดตาม

เย่ียมสมาชิกในชุมชน อย่างต่อเนื่อง   สมาชิกได้รับการช่วยเหลือ ดูแลจากชมรม จะมีการประสานการทำงาน
ร่วมกันในระดับตำบลต่อไป ปี 2566 จัดสัญจรท่ี ตำบลน้ำพาง 
4.3 ผลการดำเนินงานและแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

โดย ประธานชมรมคนพิการอำเภอแม่จริม 
มีการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอทุกเดือนท่ี สสอ แม่จริม เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือผู้พิการท่ีมีความ
ยากลำบาก  มีการฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริม และตรวจเยี่ยมติดตามในพื้นท่ีร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดน่าน 
ข้อเสนอ อยากให้ อสม หรือ Care Giver ท่ีดูแลอยู่ เน้นให้ความรู้ญาติผู้ป่วยให้มากขึ้น 
4.4 กำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแม่จริม ปี ๒๕๖6 (เพิ่มเติม) 
นพ.เทพวรวิทย์        ใจจะดี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม 
เสนอเพิ่มประเด็น อุบัติเหตุจราจรทางถนน จากสถานการณีท่ีมีการบาดเจ็บมากในปี 2566 
มติท่ีประชุม   ขอให้ดำเนินการ 3 ประเด็นหลัก ก่อน คือ  ประเด็นกลุ่มเปราะบาง ยากจน ด้อยโอกาส  ประเด็น
ขยะ  ประเด็นอาหารปลอดภัยในชุมชน 
 
ระเบียบวาระ ที่ ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

๕.๑ แนวทางหน่วยงานราชการ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่จริม ตาม 3 ประเด็น 
- พัฒนาชุมชน 
เสนอ จากการสำรวจข้อมูล จปฐ หากครัวเรือนมารายได้น้อยกว่า 38,000 บาท จะมีเจ้าหน้าท่ีพัฒนา

ชุมชนเข้าไปให้ความรู้ 
- เกษตรอำเภอ 
เสนอแนวทาง   1. ควรแก้ไขปัญหาท่ีต้นตอจากผู้ผลิต  เน้นการปลุกจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชน   การ

รณรงค์เชิญชวนผลิตผักบริโภคเอง   ไม่ควรแก้ไขปลายเหตุ  
         2. แหล่งผลิตอาหารตามท้องตลาด   ไม่มีอำนาจในการตรวจ จับ   ควบคุมได้ยาก 
          3. การท้ิงขยะลงข้างทางจะทำไงให้ส่ิงแวดล้อมสะอาด อาทิ ขวด พลาสติก ข้างทางมี

มาก จุดจอดรถสิบล้อ  จุด U-Turn  จุดวงเวียน 
- สาธารณสุข 
เสนอปัญหา  ตลาดคลองถม ไม่สามารถควบคุม กำกับได้ มีทุกตำบล  ส่วนใหญ่  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

อนุญาตให้มีตลาด ผลท่ีตามมา ขยะเยอะมาก  อาหารเส่ียง  บทบาทชมรมผู้ประกอบการอำเภอแม่จริม ยังไม่มี
ส่วนร่วมในการจัดการเท่าท่ีควร แต่มีความพร้อมท่ีจะร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาแต่ขาดการจัดการร่วม 

 
ระเบียบวาระ ที่ ๖  เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) 

- ควรมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการแต่ละประเด็นให้มีการขับเคล่ือนงานท่ีต่อเนื่อง ยั่งยืน แล้วนำมา
เสนอความก้าวหน้าในท่ีประชุม พชอ ต่อไป   

มติที่ประชุม    ให้พิจารณาในครั้งต่อไป 
ควรให้ทุกตำบลมานำเสนอผลการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี ให้คณะกรรมการ 
พชอ รับทราบ ของแต่ละหน่วยงาน/กลุ่ม/ชมรมท่ีมี 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดำเนินการ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
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ภาพกิจกรรมประชุม 
 

(นายกันติพจน์  ปานช่าง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

บันทึกการประชุม 

 
(นายฉลองชัย  สิทธิวัง) 

สาธารณสุขอำเภอแม่จริม 
ผู้ตรวจการบันทึก 
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