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รายงานการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมดาเนินการ
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจาปี ๒๕๖4
ครั้งที่ ๑/๒๕๖4
เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
-----------------------------รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม
นายภูดิท
ศรีสะอาด
นายอาเภอเถิน
ประธานกรรมการ
นายเชาว์ทวีพัฒน์
ดนัยนันท์
ปลัดอาเภอ หน.งานบริหารการปกครองกรรมการ/เลขานุการร่วม
นายชุมพล
ดวงดีวงศ์
สาธารณสุขอาเภอเถิน
กรรมการและเลขานุการ
นายประหยัด
จุมปา
ประธานสภาวัฒนธรรม
กรรมการ
นายเศรษฐวิชช์
ไชยวิทลอง
ประธานสโมสรโรตารี่เถิน
กรรมการ
นายบุญวงศ์
ศรีภักดี
ประธานชมรมผู้สูงอายุอาเภอเถิน
กรรมการ
นายถาวร
วังคาหมื่น
รก.พัฒนาการอาเภอเถิน
กรรมการ
นายบรรจงค์
สลีวงศ์
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อ.เถิน กรรมการ
นายชัชวาลย์
อู่ทรัพย์
ประธานชมรมนักธุรกิจเถิน
กรรมการ
นายอาพัน
พงษ์พานิชย์ นายกสมาคมเครือข่ายเครือเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ กรรมการ
นายจันวัน
สืบปาละ
ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
ว่าทีร่ .ต.ดร.อุดม
สุวรรณพิมพ์ รองปลัด อบต.แม่ถอด(แทนปธ.ชร.ผู้บริหาร อปท.) กรรมการ
นายทรงเดช
สุนันต๊ะ
ประธานชมรม อสม.อาเภอเถิน
กรรมการ
นางสาวพรพรรณ
จิวเดช
ประธานเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กอาเภอเถิน กรรมการ
นายสุทิน
ปินเครือ
ประธานสมัชชาสุขภาพอาเภอเถิน
กรรมการ
นายชุมพล
ดวงดีวงศ์
สาธารณสุขอาเภอเถิน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
นายประยูร
จันทร์ศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
นางธนิสา
สุวรรณเลิศ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
นางชมพูนุช
แสงบุญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
นายธนภัทร
อุ่ยเจริญ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
นางจุรีย์
สุยะชัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
รพ.สต.บ้านเด่นแก้ว
นายพิศิษฐ์
ปาละเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านดอนแก้ว
นายวรรณชัย
คาป่าแลว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง
นางกรรณิการ์
กันทะมา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านท่าเกวียน
นางสมศิลป์
จันทราช
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านวังหินพัฒนา
นายทอง
กาวิลเครือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
รพ.สต.บ้านเด่นชัย
นายนิเวช
เตชะบุตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว
นางสุกัญญา
ปัญญาสิทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านนาบ้านไร่
นางสาวจุฑามาศ
สิงห์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านกุ่มเนิ้ง
นายสมเกียรติ
เทพา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง
31. นายธวัชชัย
จันทร์แสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านหนองหอย
32 นางนงคราญ
จันทร์ศักดิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.บ้านปางอ้า
ว่าที่ร.ต.ธนัทเดช
กาวิละนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านแม่ถอด
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นางยุทิน
นางอาภัย
นายชาติ
นายศักดิ์สุนัน
นางอมรรัตน์
นายศุภชัย
น.ส.อริศรา
น.ส.กนกวรรณ
นางสาวพัชรีญา
นางสุภาภรณ์
น.ส.เกษร
น.ส.ฉัตรฑริกา
น.ส.สกุลรัตน์
นายธีพิชชา
นางอมรรัตน์
น.ส.วิชุดา
น.ส.รุ่งการณ์
นางอรอุมา
นายสวงค์
ส่วนท้องถิ่น
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี -

สุวรรณรินทร์
ปิ่นน้อย
ลัมมะวิไชย
กันคา
คาทาสี
จันทร์คา
สิทธิวงค์
วังหอม
เชื้อแดง
นาหลวง
โคตรมี
สืบปาละ
วงศ์สีเบอะ
โกสุม
คาทาสี
ศรียุทธนา
สุวรรณปัญญา
ปงลังกา
ใหม่ตัน

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านหอรบ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต บ้านท่ามะเกว๋น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.บ้านแม่ปะหลวง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รพ.สต.บ้านแม่วะหลวง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
จพ.การเงินและบัญชี
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
แพทย์แผนไทย
รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
จพ.สาธารณสุข
รพ.สต.บ้านหอรบ
จพ.การเงินและบัญชี
สนง.สาธารณสุขอาเภอเถิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านท่ามะเกว๋น
จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านปางอ้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รพ.สต.บ้านท่าเกวียน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง
ประธานชมรมผู้บริหารองค์การปกครอง กรรมการและเลขาร่วม
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ชี้แจงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอเถิน รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุมครั้ง
ก่อน
เป้าประสงค์
- ให้ประชาชนทุกระดับนาตนเองได้
- สุขภาพ อาศัยภาคเอกชน + กลไกภาคราชการหนุนเสริม → พอดี ลงตัว → เกิดการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน
- ต้นทุนอาเภอเถิน ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพอาเภอเถินตั้งแต่ปี 2552 ( 2 ปี / ครั้ง) การขับเคลื่อนเป็นระดับประชา
สังคม
- สั่งที่ พชอ. ต้องการเห็น “ อาเภอเถิน อาเภอแห่งความสุข ” มีการขับเคลื่อน 5 ประเด็น
- เน้นข้อมูลสมบูรณ์ที่ดี สัมพันธ์
- คณะทางานที่เสียสละ เป็นเอกภาพ การติดต่อสื่อสารสะดวก
- ใช้เวทีโต๊ะกล + หาข้อมูล + การจัดการ เช่น จราจร (จิตสานึก กฎระเบียบ ปัญหาอุปสรรค)
นายชุมพล ดวงดีวงศ์ เลขานุการฯ ชี้แจงประเด็นที่คณะกรรมการจะขับเคลื่อนในปี 2564 โดยจะขับเคลื่อนตาม
ประเด็นปี 2560 ต่อเนื่องจานวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย
- ประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก
- ประเด็นผู้สูงอายุ
- ประเด็นออกกาลังกาย
- ประเด็นการจัดการขยะ
- ประเด็น การลดอุบัติเหตุจราจร
เลขาฯได้เสนอประเด็นมะเร็งเต้านม เนื่องจากพบมาในกลุ่มสตรีอายุ30-70 ปี ซึ่งหากประชาชนมีความรู้ในการ
ตรวจหาด้วยตนเองโดยการแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะสามารถค้นพบในระยะเริ่มต้นและสามารถรักษาให้
หายขาดได้ โดยผู้ที่ค้นพบก้อนแล้วสงสัยก็จะส่งต่อไปตรวจอุลตราซาวด์ที่ รพ.เถิน หากสงสัยก็จะส่งต่อไปรักษาที่ รพ.
มะเร็ง ต่อไป
นายสุทิน ปินเครือ ประธานสมัชชาสุขภาพอาเภอเถิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทศบาลตาบลเถินบุรีได้ดาเนินการเรื่อง
มะเร็งเต้านมในปี 2560 เป้าหมายที่คัดกรอง 1,478 ราย พบก้อนสงสัย 52 ราย ส่งอุลตราซาวด์แล้วสงสัยเป็น
มะเร็ง 2 ราย จึงส่งต่อรักษาที่ รพ.มะเร็ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษา
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ พชอ.เถินขับเคลื่อนประเด็นมะเร็งเต้านมเต็มพื้นที่โดยใช้รูปแบบการทางานของเทศบาล
ตาบลเถินบุรี (เถินบุรีโมเดล)
- ประเด็น……….. + มะเร็งเต้านม
มติที่ประชุม รับทราบ
สรุป พชอ.เถินขับเคลื่อนประเด็นในปี 61 รวม 6 ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นปี 2563 5 ประเด็น
และเพิ่มประเด็นที่ 6 คือ มะเร็งเต้านม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2564 วันที่
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

กุมภาพันธ์ 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1 /2564 วันที่ 15 มกราคม 2564
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มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนรายประเด็นโดยสามารถคัดสรร
คณะกรรมการจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลงสู่ระดับตาบล หมู่บ้านได้
ท่านประธาน เสนอให้มีคณะกรรมการ พชอ.ไปนั่งเป็นประธานในแต่ละคณะและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป็นเลขานุการร่วมในทุกคณะของอนุ พชอ.เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ฝ่ายเลขาไปดาเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการโดยประสานเป็นส่วนตัว
รายบุคคลตามความสมัครใจ แล้วส่งร่างจัดทาคาสั่ง พร้อมประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการ พชอ.ให้จัดทาแผนปฏิบัติ
การในแต่ละประเด็นเสนอที่ประชุม พชอ.ในครั้งต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ รับทราบและรับดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
การดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้าน วัด โรงเรียน เนื่องจากพบการระบาดของโรคครอบคลุม
ทุกอาเภอรวมทั้งอาเภอเถิน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะกรรมการได้ร่วม ปชส.ประชาชนในการทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ประยูร จันทร์ศักดิ์
(นายประยูร จันทร์ศักดิ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้บันทึกการประชุม

ชุมพล ดวงดีวงศ์
(นายชุมพล ดวงดีวงศ์)
สาธารณสุขอาเภอเถิน
เลขานุการคณะกรรมการ พชอ.เถิน
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.2563
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน:สานักงานสาธารณสุขอาเภอเถิน
วัน/เดือน/ปี: 17 กุมภาพันธ์ 2564
หัวข้อ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)อาเภอเถิน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.)อาเภอเถิน
Link ภายนอก :ไม่มี
หมายเหตุ :ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

( นายประยูร จันทร์ศักดิ์ )
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
17 กุมภาพันธ์ 2564

( นายชุมพล ดวงดีวงศ์ )
สาธารณสุขอาเภอเถิน
17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวกนกวรรณ วังหอม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
17 กุมภาพันธ์ 2564

