
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานทีมเลขานุการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.แมทา) อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน ประจำป 2565 คร้ังที่ 1 
วันที่  18   กุมภาพันธ  2565   

ณ  หอประชุมที่วาการอำเภอ  อำเภอแมทา  จังหวัดลำพูน 
------------------------------- 

ผูมาประชุม 
๑. นายสมาน   กองแกว   นายอำเภอแมทา    ประธานคณะกรรมการ 
๒. ร.ต.อ.ดำรงค จักขุเรือง  รองสารวัตรปองกันปราบปราม สภ.แมทา  (แทน)กรรมการ 
๓. นางพชัรี คำธิตา  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.แมทา (แทน)กรรมการ                                                                        
๔. นายวรวิทย      นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  (แทน)กรรมการ 
๕. นายวิทวัส จอมขันเงิน  นายกเทศมนตรีตำบลทาทุงหลวง  กรรมการ       
๖. นายเกษตร ปาลี        ผูจัดการธนาคาร ธกส.สาขาแมทา                กรรมการ 
๗. นายทศ เสาวภาณี           ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแมทา  กรรมการ 
๘. นางพชัรินทร สตางาม    ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแมทา กรรมการ 
๙. นายภิรมย    จามพฤกษ ประธานชมรมผูสูงอายุอำเภอแมทา  กรรมการ 
๑๐. นายสมพร    สุริยะดุก  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแมทา กรรมการ 
๑๑. นายวิเชยีร   ปงชัย   สาธารณสุขอำเภอแมทา   กรรมการและเลขานุการ                                                             
๑๒. นางสาววราปรียา ปรามาลย   ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบริหารปกครอง   กรรมการและเลขานุการรวม                                                         
๑๓. นางนิตยา ดีสุวรรณ  พัฒนาการอำเภอแมทา   กรรมการและเลขานกุารรวม 
๑๔. นางสาวเพ็ญ สมอุทัย              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  อนุกรรมการ 
๑๕. นางนิพา   ลือใจ  ผอ.รพ.สต.ทาปลาดุก   อนุกรรมการ 
๑๖. นางชัชวาล   อ่ินคำ     ผอ.รพ.สต.บานแมสะปวด   อนุกรรมการ    
๑๗. นางจนัทรฉาย  ปญญาเลิศ ผอ.รพ.สต.ทากาศ    อนุกรรมการ  
๑๘. นางวรรณทอง ศรีวิชัย  ผอ.รพ.สต.ทาปลาดุก   อนุกรรมการ  
๑๙. นางสาวเสาวลักษณ กิติมา ผอ.รพ.สต.หวยฮอม   อนุกรรมการ  
๒๐. นางสาวภัทราภรณ พรมเสน ผอ.รพ.สต.ปงแมลอบ   อนุกรรมการ  
๒๑. นางกรรณิการ   ชายสัก ผอ.รพ.สต.บานปาเลา   อนุกรรมการ 
๒๒. นางสาวอรพินธ ใจยะมี   พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ             (แทน)อนุกรรมการ 
๒๓. นายบรรจงค สารกาศ  รองนายกเทศมนตรี ทต.ทากาศ    (แทน)อนุกรรมการ 
๒๔. นางสาวอริสรา นาครินทร พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ ทต.ทาสบเสา   อนุกรรมการ 
๒๕. นางสาวภัทราภรณ หลวงมั่ง หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต.ทาสบชัย อนุกรรมการ 
๒๖. นายบุญศิลป  ตากาศ  ปลัดเทศบาลตำบลทาปลาดุก  อนุกรรมการ 
๒๗. นางสาวสนุทรี พนัธเดช หัวหนาสำนักปลัด อบต.ทาแมลอบ  อนุกรรมการ  
๒๘. นายวรพงค เอกไธสง  นวก.สาธารณสุข ทต.ทากาศเหนือ  อนุกรรมการ 
๒๙. นางสาวปวีณา ปนตาเสน นักพัฒนาชุมชน ทต.ทาขุมเงิน  อนุกรรมการ   
๓๐. นายอดิเรก   สุปนธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    ๑.๑ การยายที่ตั้งศาลากลางจังหวัดลำพูน มาที่บานจำบอน  ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน 
    1.2 การดำเนินงาน พชอ. ป 2565 ใหสาธารณสุขอำเภอในฐานะเลขานุการ พชอ. นำเสนอ 
    มติที่ประชุม - รับทราบ – 

  
ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
   ไมมี 
มติที่ประชุม - รับทราบ – 
                 
ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองสืบเน่ือง 

                                ไมมี 
มติที่ประชุม - รับทราบ – 
      
ระเบียบวาระที่  4   เร่ืองแจงเพ่ือทราบ                                           

                   ๔.๑ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ป 2565 
          -เจตนารมณของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 
เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพ้ืนท่ีเปนไปในทิศทาง ยุทธศาสตร        
และเปาหมาย อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพโดยมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอยางเปนองครวม รวมท้ังมุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีประชาชน     
เปนศูนยกลาง เสริมสรางความเปนผูนำและเจาของรวมกันในการพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ตลอดจน
สรางเสริมใหบุคคลครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืน
สบืไป 
  -การดำเนินงานของ พชอ.ใหกำหนดประเด็นปญหารวมตามบริบทอยางนอย 2 เรื่อง + COVID 19 

  -ปญหา คนแมทา  
  1.NCDs ผูปวย เบาหวานความดันโลหิตสูง มีประมาณ 10,000 + คิดเปน 30% 
  2.DHF/ไขปวดขอยุงลาย  ปท่ีผานมาอัตราปวยมีนอย แตป 2565 ตองเฝาระวัง 
  3.อุบตัิเหตุจราจร  ป 2564 อ.แมทาเสียชีวิต 11 ราย/ ป 2565 เสียชีวิต 2 ราย 
  4.COVID-19 เขาปท่ี 3 ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง 
  5.ยาเสพติด ป 2564 เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทำใหตั้งดานยาเสพติดทำไดนอย/ 
                        CBTx ยังไมสามารถดำเนินการครบทุกตำบล 
  6.การฆาตัวตาย  ป 2564 มีการฆาตัวตาย 12 ราย/ อ.แมทา เปนตนแบบการปองกันแกไขการ   
                       ฆาตัวตาย โดยใชเครื่องมือ 4 Pillar และเปนตนแบบของประเทศ/ ป 2565 ฆาตัวตาย  3 ราย 
  7.ผูสูงอายุ อ.แมทา มีประมาณ 9,000 คน (27%) 
  8.การจัดการสิ่งแวดลอม อ.แมทา มีเครื่องวัดฝุน PM2.5 อยู  4 จุด  
                       (รพ.สต.หวยฮอม, รพ.สต.ทาทุงหลวง, รพ.สต.ทาปลาดุก, และ สสอ.แมทา)                                      
                   -ดำเนินงาน พชอ.ตามยุทธศาตร 6ช. ช.1 ชุมชนสะอาด สิ่งแวดลอมดี/ช.2.ชุมชนปลอดภัย/ ช.3.ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง/ ช.4 ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ/ ช.5 ชุมชนคุณธรรม/ ช.6 ชุมชนคนแมทา ไมทอดทิ้งกัน 
 

3/นายอำเภอแมทา... 
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-นายอำเภอแมทา ขอทบทวนคำสั่งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแมทา จังหวัดลำพูน  และปรับ

รายชื่อคณะอนกุรรมการบางตำแหนง 
  -ช.1 ชุมชนสะอาด สิ่งแวดลอมดี เปลี่ยนนายกเทศมนตรีตำบลทาทุงหลวงเปนประธาน/ เลขานุการ เปน
ปลัดเทศบาลตำบลทาขุมเงิน/ผูชวยเลขา เปนผูรับผิดชอบงานสขุภิบาลสิง่แวดลอม สสอ.แมทา 
  -ช.2 ชุมชนปลอดภัย  ประธาน เหมือนเดมิ เปลี่ยน เลขานุการ เปนปลดัอำเภอฝายความมัน่คง/ 
ผูชวยเลขานุการ เปน สวป. สภ.แมทาและทากาศ/ ตดัปลดัเทศบาลออก เปนหัวหนาสำนักปลัด/ เพิ่มประธานเครือขาย
กองทุนแมของแผนดินอำเภอแมทา 
  -ช.3 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประธานเหมือนเดิม/ เพิ่ม ผูจัดการ ธกส.สาขาแมทา/ เพิ่มประธานแมบาน
เกษตรกร/นักพัฒนาชุมชนเทศบาล/อบต. /นายไพบูลย จำหงส 
  -ช.4 ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ เพิ่ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 
  -ช.5 ชุมชนคุณธรรม ตัดหมอเทพฤทธิ์ออก/เพิ่มประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล/ เปลีย่น
ปลัดอำเภอสำนักงาน เปน เลขานุการ/ ผูชวย สสอ.แมทาเปน ผูชวยเลขานุการ/ เพิ่มประธานผูสูงอายุตำบล 
  -ช.6 ชุมชนคนแมทา ไมทอดทิง้กัน เปนผูชวยเลขานุการเปน นางกมลพรรณ สารกาศ/ เพิ่มประธาน
หนวยอบรมประจำตำบล(อพต.) 
  ใหประธานอนุกรรมการแตละดาน จัดประชุม แลวสรุปแผนงาน/โครงการ ในวาระการประชุม
ประจำเดือนกำนนัผูใหญบาน 

  ๔.๒  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกำหนดการสัมมนาดานสาธารณสุข         
ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปการศึกษา 2564 และมีกำหนด
เดินทางมาอำเภอแมทาในระหวางวัน ท่ี   22-23 กุมภาพันธ  2565 เพ่ือฟ งการบรรยายสรุป ในหัวขอ            
“การแกไขปญหาสุขภาพแบบเชิงบูรณาการผานระบบสุขภาพอำเภอดานโรคไมติดตอและสุขภาพจิต”และรูปแบบ
การดำเนินงานสุขภาพชุมชน ของ รพ.สต.ทากาศและ รพ.สต.ทาปลาดุก 
  -นายอำเภอแมทา ใหเชิญคณะกรรมการ พชอ. ที่อยูใกลๆที่ตั้ง รพ.สต.ทั้ง 2 แหง มาตอนรับดวย 
                   มติที่ประชุม - รับทราบ – 
              

 
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอ่ืน ๆ 

มติที่ประชุม - รับทราบ – 
   
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 

                               
                (นายอดิเรก   สุปนธรรม)                     (นายวิเชียร  ปงชัย) 
                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                   สาธารณสุขอำเภอแมทา 
                                ผูจดรายงาน         ผูตรวจรายงานการประชุม 


