
รายงานการประชุม 
โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ประจ าปี 2563 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 
ณ เทศบาลต าบลป่าไผ่ 

************************* 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  

   1.นายวิวัฒน์   จนัทร์โอภาส        นายอ าเภอลี้ ประธาน พชอ. 
   2.นายอัครเดช  คัมภีระมนต ์        นายกเทศมนตรีต าบลป่าไผ่                                                    กรรมการ พชอ. 
   3.นายโยธนิ  จันทร์ทิพย์        สาธารณสุขอ าเภอลี้ กรรมการ พชอ./เลขาฯ 

4.นายพงศกร ตันติวรางกูร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      สสอ.ลี้   
5.นายเอกพงษ์ ณ เชียงใหม่  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      รพ.สต.บ้านห้วยแหน 

 6.นางพิเกษร์ แก้วกัน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน    รพ.สต.บ้านห้วยแหน 
 7.นายรังสรรค์ วัชรกาวิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     รพ.สต.แม่ตืน 

8.นางสาวธณาวดี  อินต๊ะขัติย์   พนักงานทั่วไป                         สสอ.ลี ้
9.นางสาวกมลรัตน์ สานา   นักวิชาการสาธารณสุข       สสอ.ลี ้
10.นางสาวณิชนันทน์ มาต๊ะพาน  นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข)   รพ.สต.บ้านห้วยแหน 
11.นางสาวธนพร ปะวัลละ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)   รพ.สต.บ้านห้วยแหน 
12.นางพิสมัย ตะมาแก้ว   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    รพ.สต.บ้านห้วยแหน 
13.นางสาวกนกภัค อินต๊ะเทพ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    รพ.สต.บ้านห้วยแหน 
14.นางณัฐวรรณ แก้ววงค์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   สสอ.ลี ้
15.นายวีรยุทธ  ตันแก้ว  ปกครองเทศบาลต าบลป่าไผ่ 
16.ส.ท.พรทิพย์พัฒน์  สามภูศรี ปกครองเทศบาลต าบลป่าไผ่ 
17.นางวันเพ็ญ  วรรณณา ประธานอสม.ต าบลป่าไผ่ 
18.นายสมหมาย  มูลอ้อย    ผอ.โรงเรียนบ้านป่าจี้  
19.นายอนุพงษ์   เอ็ดสี  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต าบลป่าไผ่ 
20.นายศุภกิจ   ยอดบุญ  เจ้าพนังงานธุรการ 
21.นางสาวพิมพ์ภัทร  ขัดทา ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 
22.นางเกสร  สอนสุภาพ  ปกครองเทศบาลต าบลป่าไผ่ 
23.นางโฉมยงค์  ผวังเกลียง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงสักงาม 
24.นางสาววิไลพร  สุนันดี อสม.บ้านผาหนาม 
25.ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  หล้าหนัก ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 
 

  
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ  
 - 
 
 
 
 
 



เปิดประชุม  เวลา  08..30  น. 
วาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
         1.1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานายภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  

1.1.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานายภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 7 มีนาคม 2561 

1.1.2 เป้าหมาย  เพ่ือเพ่ิมนายภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ า โดยการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน               
“ช่วยเหลือ-ไม่ทอดทิ้ง-แบ่งปัน-ห่วงใยกัน” 

1.1.3 กลไก  บูรณาการการท างานร่วมกันภาครัฐ + ภาคประชาชน + ภาคเอกชน ก าหนดความต้องการ
ของพ้ืนที่ แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

1.1.4 องค์ประกอบทั่วไป (โดยต าแหน่ง 2 และการคัดเลือก 19 ) 
    1). ภาครัฐ(6) ส่วนราชการ  ส่วนท้องถิ่นและท้องที่ (อปท. ก านัน ผญบ.) 
    2). เอกชน และ ผู้ประกอบวิชาชีพ(6) 
    3). ประชาสังคม(7)  (ประชาชน องค์กรภาคประชาชน) 

ประธาน : นายอ าเภอ (ตามสรุป บยศ. และ มติ ครม.) 
เลขานุการ : สาธารณสุขอ าเภอลี้ 
จ านวน ใช้สัดส่วนในแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกัน โดยก าหนดจ านวนทั้งหมด ไม่เกิน 21 คน 

หลักการ : ให้มีความหลากหลายและเป็นไปได้ในการเลือกคนในพ้ืนที่ 
บทบาทหน้าที่ 

1). ก าหนดแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนานายภาพชีวิตในอ าเภอ  
2). ด าเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ตาม (1) โดย

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในและภายนอกเขตอ าเภอ  
3). บูรณาการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในอ าเภอ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนานายภาพชีวิตในอ าเภอ  
4). สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
5). เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานในเรื่องการพัฒนานายภาพชีวิตต่อหน่วยงาน

หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6). ประสานงานกับ พชอ. ในอ าเภออ่ืน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในการพัฒนานายภาพชีวิตในอ าเภอ  
8). เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนในอ าเภอ จัดส่งข้อมูล เอกสาร 

หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ หรือ
การด าเนินงานในการพัฒนานายภาพชีวิตในอ าเภอ 

9). ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นและต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามระเบียบนี้ 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ พชอ. หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
การด าเนินการ/ปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนานายภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)   
     วาระ 2 ปี ไม่เกิน 3 วาระ 
     ให้ พชอ. รายงานความก้าวหน้า ปัญหา หรืออุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งขอรับการสนับสนุน 

 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการนโยบายพัฒนานายภาพชีวิตระดับอ าเภอ หรือคณะกรรมการระดับจังหวัด  
ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนานายภาพชีวิตในระดับอ าเภอที่ พชอ.   เห็นสมควร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
เป็นส านักงานเลขานุการ (เอกสารหมายเลข 1 )               



    
วาระที่ 2    การน าเสนอผลงานการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนานายภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน      
                ปี 2562  ( ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอลี้)    
             
วาระท่ี 3    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  5.1. การขับเคลื่อนการพัฒนานายภาพชีวิตอ าเภอลี้  ปี 2563-2565 
                  5.1. น าเสนอประเด็นปัญหาส าคัญท่ีต้องบูรณาการการแก้ไขปัญหา 
                       5.1.1. ปญัหาขยะ                                     ( ท้องถิ่นอ าเภอลี้ ) 
                       5.1.2. ปญัหาหมอกควัน                              ( ทีมเลขาฯ พชอ.ลี้ ) 
                       5.1.3. ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร                    ( ทีมเลขาฯ พชอ.ลี้ ) 
                       5.1.4. ปญัหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก      ( ทีมเลขาฯ พชอ.ลี้ ) 
                       5.1.5. ปญัหาอาหารปนเปื้อนสารพิษ              ( ทีมเลขาฯ พชอ.ลี้ ) 
                       5.1.6  ปญัหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ                 ( ทีมเลขาฯ พชอ.ลี้ ) 
                       5.1.7. ปญัหาการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  ( ทีมเลขาฯ พชอ.ลี้ ) 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.2. สาธารณสุขอ าเภอลี้ เสนอ พิจารณากรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ปี 2563 อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  มีเป้าประสงค์ ให้อ าเภอลี้เป็นเมืองสุขภาวะ         
บนวิถีคนลี้ และความพอเพียง  มีเป้าหมาย ให้ประชาชนอ าเภอลี้ มีนายภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  
น าเสนอกรอบการท างานใน 7 ประเด็นขับเคลื่อน 

5.2.1 ชุมชนสะอาด มีกิจกรรม การจัดการขยะต้นทาง  การลดการใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมหน้า
บ้าน น่ามอง  ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านพอเพียง 

5.2.2 ชุมชนปลอดการเผา ลดหมอกควนั มีกิจกรรม การบริหารจัดการเชื้อเพลิง มาตรการทางสังคม
ในการควบคุมการเผา ระบบเฝ้าระวังการเผาในช่วงห้ามเผา การสร้างความรู้ การส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเชื้อเพลิง 

5.2.3 ชุมชนปลอดอุบัติเหตุจราจร มีกิจกรรม ระบบการสื่อสารจุดเสี่ยง การแก้ไขจุดเสี่ยงโดยมี
ส่วนร่วม ลดพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจราจร พัฒนาระบบการแพทย์    

5.2.4 ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก มีกิจกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดย
ชุมชน  ระบบการแจ้งเตือนการระบาด พัฒนามาตรการการควบคุมโรค 

5.2.5 ชุมชนอาหารปลอดภัย มีกิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย 
ส่งเสริมอาหารหลังบ้าน ในโรงเรียน กิจกรรมคลังพันธุ์พืชพ้ืนบ้าน พัฒนาตลาดชุมชนอาหาร
ปลอดภัย  

5.2.6 ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ มีกิจกรรม รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย “3อ.2ส.”
พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพยั่งยืน ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ    

5.2.7 ชุมชนคนลี้ไม่ทอดทิ้งกัน มีกิจกรรม พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 
 
 
 
 



มติคณะกรรมการ   
เห็นชอบกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนานายภาพชีวิต ปี 2563 
5.3 ประเด็นคณะกรรมการ แลกเปลี่ยนการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนานายภาพชีวิต ปี 2563 

5.3.1 ข้อมูลไปถึงระดับประชาชน เริ่มต้นจาก การสร้างจิตส านึกในครอบครัว การบริหารจัดการ
ขยะแต่ละชุมชน  พบปัญหาขยะนอกพ้ืนที่. การปลูกฝังการก าจัดขยะในโรงเรียน การวาง
ระบบในชุมชน การจัดรายการวิทยุให้ความรู้ 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 

5.3.2 การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มท่ี 3 กลุ่มติดสังคม การเชื่อมโยงและจัดหางบประมาณใน
การสนับสนุน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในต าบลลี้ พบว่าผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจมีภาวะพ่ึงพิง มีความต้องการด้านการเลี้ยงชีพ มีผู้สูงอายุอายุ 100 ปี
ในอ าเภอลี้ลับโล่แล้ว 14 คน ควรหาแนวทางในการสนับสนุน 
มติคณะกรรมการ  รับทราบ 

5.3.3 การสื่อสารมีความพร้อม สนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการพัฒนา นายภาพ ชีวิตอ าเภอ
ลี้ 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 

5.3.4  การวิ่งออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา  
มติคณะกรรมการ รับทราบ 

5.3.4 ความส าเร็จในการท างานอยู่ที่ผู้น าในหมู่บ้านมีภาวะผู้น า หลายชุมชนไม่มีคนท างาน 
ท้องถิ่นมีการด าเนินการแต่ไม่เด็ดขาด ถ้าการจัดการขยะต้นทางไม่ดี ไม่มีการคัดแยกขยะ 
จะไม่ได้ผล  ต าบลแม่ตืน มีศูนย์พัฒนาดินและส่งเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพ 
ในการใช้สารชีวภัณฑ์ในการย่อยสลายขยะ ทางกลุ่ม เข้าร่วมกองทุนของ สสส.มา 3 ปี.   ปี
นี้ได้เงินมา 5 แสนมีการปลูกผัก มีการออกก าลังกาย กินผักวันละ 4 ขีด มีการน าเสนอเชิญ
ชวนให้ท างานร่วมกับ สสส. ให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจะเป็นผลดี เสนอเรื่องไม่ควรมี
การชิงเผา ในการด าเนินคดีตามกฎหมาย 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 

5.3.5 กิจกรรมที่น าเสนอเป็นหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่แล้ว โดยประชาชนจะ
เพ่ิมเติมในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพ ควรถ่ายทอดข้อมูลให้ถึงพ้ืนที่ ปัญหาการจราจร 
ควรปรับปรุงจุดเสี่ยงเช่นถนนหรือยังท าไม่เสร็จ ปัญหาการดื่มสุราและไม่สวมหมวกกันน็อค
ในขณะขับข่ี ควรให้มีการปรับและแจกหมวกกันน็อค เคยพบที่จังหวัดภูเก็ต  ควรเพ่ิมกล้อง
วงจรปิด เสนอเรื่องช่องเดินรถมอเตอร์ไซค์  ปัญหาขยะ    ควรมีการสร้างวินัยในครัวเรือน 
ปัญหายาเสพติดผู้เสพผู้จ าหน่ายจ านวนมาก เสนอให้ผู้ที่   มีประสบการณ์ ยาเสพติด เป็น
วิทยากร 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 

5.3.6 ในเทศบาลต าบลป่าไผ่การดูแลผู้สูงอายุหรือคนไข้ติดเตียง ได้รับความร่วมมือจาก รพ. สต
บ้านห้วยแหน  ในการดูแลและได้รับของบริจาคช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประเด็นยาเสพติดไม่ควร
มองข้าม ควรดูแลผู้เสพ มีคดี 80% เป็นคดียาเสพติด มีมาตรการการด าเนินคดี การบริการ
สังคม วิธีการท ากลุ่มปีละ 5 ครั้ง การอบรมธรรมะ การฝึกอาชีพ  อยู่หน้าตากระตุกช่วย
บรรจุกรอบงาน ยาเสพติดเข้าไปด้วย  หน่วยงานที่ต้องการวิทยากรเรื่องยาเสพติดหรือ
ปัญหาจราจร สามารถประสานใต้ ควรให้อสม. อสค. ในพ้ืนที่เยี่ยมผู้เสพติดในพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิม
โอกาสในการเลิกเสพ 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 



5.3.7 นายโยธิน. เสนอให้บรรจุ การแก้ปัญหายาเสพติด เข้าสู่กรอบงานชุมชนคนลี้ ไม่ทอดทิ้งกัน 
ดูแลตั้งแต่ไม่เลิกอาชีพให้เกียรติ คนที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขจะถูกน ามาเป็นบุคคล
ต้นแบบในการให้ความรู้แก่เยาวชน จะมีการน าเสนอปัญหาหมอกควัน ที่จังหวัดล าพูน ใน
เดือนมกราคม 2563 
มติคณะกรรมการ รับทราบ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งเพ่ือพิจารณา ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
               ไม่มี 
 
ปิดการประชุม  
 
 
    ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                         

 
      (นายพงศกร  ตันติวรางกูร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
          

 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                  

 
 (นายโยธิน  จันทร์ทิพย์) 

สาธารณสุขอ าเภอลี ้
 

 
(นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส) 

นายอ าเภอลี ้


