
                        บันทึกขอความ 

สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

ที ่ลพ ๐332.๑/ ๑๙๙                      วันท่ี  ๒๙  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 256๓ 

เร่ือง   ขอรายงานการประชุม ตามโครงการ พชอ ปาซาง และขออนุมัติเผยแพรขอมูลรายงาน 
 บน Web Site ของหนวยงาน หรือชองทางอ่ืนของหนวยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอปาซาง  
 

  อางถึง เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนยประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) ในหัวขอการประเมินท่ี EB ๕ หนวยงานของทานเปดโอกาสใหมีสวนไดเสียมีโอกาส
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน เพ่ือใหสาธารณชนสามารถตรวจสอบขอมูล
แผนงานโครงการท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนได สวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานได 
  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงาน ITA ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน มี
ความโปรงใส สอดคลองตามหลักเกณฑการประเมิน จึงขออนุญาตเผยแผนงาน “โครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ) ปาซาง จ.ลําพูน พ.ศ. 2563 และขอ
อนุมัติเผยแพรขอมูลรายงาน บน Web Site ของหนวยงาน หรือชองทางอ่ืนของหนวยงาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเผยแพรใน Web Site หรือชองทางอ่ืนของหนวยงาน
ตอไป 
 
 

                                                  
       (นางยุวรี  นิ้มเจริญ) 
                   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

         
 - ทราบ  
 - อนุมัตใิหเผยแพร  

 

                                                                                                                                              

                          (นายศรีพรหม  กาสกูล) 
                                                       สาธารณสุขอําเภอปาซาง            
    
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
วันท่ี ๒๔  เดือน เมษายน พ.ศ. 256๓ 

หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
 
ผูมาประชุม 
1.นางสาววราปรียา   ปรามาลย ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงานบริหารการปกครอง ประธานคณะกรรการ 
2 นายศรีพรหม กาสกูล  สาธารณสุขอําเภอปาซาง เลขานุการคณะกรรมการ 
3. นางสาวละเอียด จันทรดี  กํานันตําบลมวงนอย กรรมการ  
4  นายนิวัฒน   กิติวงศ  ประธานชมรม อสม. กรรมการ 
5.  นางสุนีรัตน  จงรักษ  รร.ใบบุญปาซาง  กรรมการ 
7.  นายธวชั  เสนธรรม ประธานชมรมผูสูงอายุ กรรมการ  
8.  นางสุจิตรา  ปงกันทา ทองถ่ินอําเภอปาซาง กรรมการ 
9. นางดวงพิกุล   ปกปงเมือง ประธาน กพสอ.ปาซาง กรรมการ 
10  นางสาวทิพวรรณ วังพฤกษ ผูแทนบานอุนไอรัก กรรมการ  
11 นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ ผูชวย สสอ.ปาซาง อนุกรรมการ 
12. นายปฤษฎางค จินา  ผอ.รพ.สต.บานดอนหลวง อนุกรรมการ 
13 นางนิภาวรรณ อภิวงคงาม ผอ.รพ.สต.น้ําดิบ  อนุกรรมการ 
14 นายธีระ  ภูเพ็ง  ผอ.รพ.สต.วังสวนกลวย อนุกรรมการ  
15. นายมนัส  ลาวใส  ผอ.รพ.สต.หวยออ อนุกรรมการ 
16. นายสราวุทธ อภิวงคงาม ผอ.รพ.สต.บานมงคลชัย อนุกรรมการ 
17. นายธีระ  ภูเพ็ง  ผอ.รพ.สต.หวยไฟ อนุกรรมการ 
18. นางสุชีลา  ออแกว  ผอ.รพ.สต.บานทาตุม อนุกรรมการ 
19. นายนิพันธ  ปราบสมรชัย ผอ.รพ.สต.มะกอก อนุกรรมการ 
20. นายธนวชิญ  แสนสองแคว ผอ.รพ.สต.มวงนอย อนุกรรมการ 
21. นางยุวรี  นิ้มเจริญ  นวก.สธ.ชํานาญการ อนุกรรมการ 
22. นายณัฏฐวรรษ ปานแกว ผอ.รพ.สต.บานเรือน อนุกรรมการ 
23 .สันติพงษ   กัณทวารี นักวิชาการสาธารณสุข  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 1.1 คําสั่งอําเภอปาซาง เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ จํานวน ๓ คณะ คือ
คณะทํางานดานการจัดการขยะ และคณะทํางานดานอาหารปลอด การดําเนินการ 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

มติท่ีประชุม ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
มติท่ีประชุม ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 



 4.1 ผลการดําเนินงานคณะกรรมการ พชอ. และเครือขายสุขภาพอําเภอปาซาง ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๒ ในประเด็นการจัดการขยะและอาหารปลอดภัย ป งบประมาณ ๒๕๖๓ พิจารณาเพ่ิมเติม

เรื่องการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน  
ท่ีประชุม  รับทราบ   
 4.3 สํานักงานเลขานุการ พชอ.ปาซาง นําเสนอผลการดําเนินงานขับเคลื่อนประเด็น พชอ. ในปท่ีผาน
มา โดยสรุปสามารถขับเคลื่อนประเด็นการจัดการสิ่งแวดลอม(ขยะ) ตามเปาหมาย “ปาซางเมืองสะอาด 
ประชาชนอยูดี มีสุข บนวิถีความพอเพียง” ประสบความสําเร็จ และไดรับความชื่นชมใหทางอําเภอปาซาง 
เปนอําเภอสะอาดท่ีสุดของจังหวัดลําพูน 
ท่ีประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

๕.๑ พิจารณามาตรการ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในป ๒๕๖๓ 
   ๕.๑.๑ การจัดการสิ่งแวดลอม(ขยะ) 
   ๕.๑.๒ อาหารปลอดภัย 

มติท่ีประชุม คงไวซ่ึงมาตรการในการจัดการขยะ และมอบหมายใหคณะทํางานดานอาหารปลอดภัยจัดเตรียม
ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะขาวพันธุ กข.43  

-ในดานพ้ืนท่ีการปลูก  
-ข้ันตอนการปลูก  
-การเก็บ  
-การตลาด หรือ การจําหนาย 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 ขอเสนอแนะ 

- ชวงนี้เปนชวงท่ีเกิดการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) อยากใหคณะกรรมการ 
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอปาซาง ออกติดตาม ดูแล ใหความรูประชาชน ในเรื่องวิธีการปฏิบัติตนในการปองกัน
ตัวเอง ครอบครัว ใหหางไกลจากการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) (สาธารณสุขอําเภอ
ปาซาง) 

- ใหดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการออกนิเทศ ติดตามงานและประเมินผล การดําเนินงานตาม 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)ปาซาง และออกใหความรูประชาชนในพ้ืนท่ี ในการปองกัน
ตนเองและครอบครัวใหหางไกลโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) (ปลัดอําเภอหัวหนากลุมงาน
บริหารการปกครอง) 

  
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
ลงชื่อ...ไกรศิลป  ศิริวิบูรณ..... 
     (นายไกรศิลป  ศิริวิบูรณ) 
 

       

                      

ลงชื่อ......ศรีพรหม  กาสกูล.... 
       (นายศรีพรหม     กาสกูล) 
       ผูตรวจรายงานการประชุม 
         เลขานุการ พชอ.ปาซาง 
 


	เรียน  สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

