ระเบียบวาระ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเมืองสวด ที่ว่าการอาเภอบ้านหลวง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ อาเภอบ้านหลวง /อานาจหน้าที่ ปี
2561
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเภอบ้านหลวง ปี 2562
1. การจัดการอาหารปลอดภัย
2. การดูแลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
3. การส่งเสริมการออกกาลังกาย สร้างสมรรถภาพทางกาย
4. การจัดการสิ่งแวดล้อม /การจัดการขยะ/การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
5.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ./พชต.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเมืองสวด ที่ว่าการอาเภอบ้านหลวง
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายชัยพล โรจนวิสิษฐ์
นายอาเภอบ้านหลวง
ประธานกรรมการ
2. นายพิรุฬ เต็มสวัสดิ์
ปลัดอาเภอบ้านหลวง
กรรมการ
3. พ.ต.อ. ชวลิต ธนาคา
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านหลวง กรรมการ
4. นายกมล พรมลังกา
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
กรรมการ
5. นายสมพิศ วิชัยต๊ะ
ผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านฟ้า
กรรมการ
6. นางประทุม ทาประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพ รพ.บ้านหลวง
กรรมการ
7. นายเอกนิษฐ์ กันไชยคา
ปศุสัตว์อาเภอบ้านหลวง
กรรมการ
8. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
9. ร.ท.วีระพล ลาคา
สัสดีอาเภอบ้านหลวง
กรรมการ
10. นายถนอม อุ่นอก
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ กรรมการ
11. นายธาดา คันธรักษา
ประธานชมรมผู้สูงอายุอาเภอบ้านหลวง กรรมการ
12. นางสาวธัญกร ณ น่าน
พัฒนาการอาเภอบ้านหลวง
กรรมการ
13. นางอุมาพร ดีพรมกุล
เกษตรอาเภอบ้านหลวง
กรรมการ
14. นายเอกนิษฐ กันไชยคา
ปศุสัตว์อาเภอบ้านหลวง
กรรมการ
15. นายเกษตร ปะทิ
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
เลขานุการ
16. นางสาวพิชญา อายุยืน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นายนภดล สุดสม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประสิทธิ์ คนสูง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
ผอ.รพสต.นาวี
2. นางจิรานุช ชนกนาถวดี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
รักษาการ ผอ.รพสต.สวด
3. นายจิระศักดิ์ ไชยเชิด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผอ.รพสต.บ้านพี้
4. นางสาวนลินนา ณะแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
สสอ.บ้านหลวง
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม
1. ประธานชมรมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านหลวง
กรรมการ
2. ประธานชมรม อสม.อาเภอบ้านหลวง
กรรมการ
3. เจ้าอาวาสวัดหลวง
กรรมการ
4. นายก อบต.บ้านพี้
กรรมการ
เปิดประชุมเวลา 09.35 น.
ประธานกลาวเปดประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆรวมไปถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายใต้คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ที่มีแนวคิดการ
ทางาน “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐ ” ซึ่งอาเภอบ้านหลวง ทางทีมเลขาฯ ได้ออก
คาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ บ้านหลวง ไปแล้วจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการใน
วันนี้ ซึ่งรายละเอียดขอให้ทางทีมเลขาฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มเี นื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นาและเจ้าของร่วมกันในการพั ฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิด
ความยั่งยืนสืบไป
ซึ่งในปี 2561 ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอไปแล้วนั้น เนื่องด้วยมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดารงตาแหน่ง และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอยกเลิกคาสั่งที่ 73/2561 และ
ขอแต่งตั้งตามคาสั่งอาเภอบ้านหลวง ที่ 29/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ อาเภอ
บ้านหลวง จังหวัดน่าน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
(๑) นายอาเภอบ้านหลวง
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองอาเภอบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
(๓) ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
(๔) พัฒนาการอาเภอบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
(๕) เกษตรอาเภอบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
(๖) ท้องถิ่นอาเภอ
เป็นกรรมการ
(๗) ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
(๘) ปศุสัตว์อาเภอบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
(๙) สัสดีอาเภอบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
(๑๐) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(๑๑) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
(๑๒) นายกองการบริหารส่วนตาบลบ้านพี้
เป็นกรรมการ
(๑๓) ประธานชมรมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกรรมการ

(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)

ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านฟ้า
เป็นกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บ้านหลวง
เป็นกรรมการ
เจ้าอาวาสวัดหลวง อาเภอบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
ประธานชมรมผู้สูงอายุอาเภอบ้านหลวง
เป็นกรรมการ
ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอาเภอบ้านหลวง เป็นกรรมการ
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
นางสาวพิชญา อายุยืน นักวิชาการสาธารณสุข เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายนภดล สุดสม นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บ้านหลวง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขา

อานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการกาหนดแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
อาเภอ
(๒) ดาเนิ น งานให้ เกิดการขับเคลื่ อนตามแผนงาน เป้ าหมาย ทิ ศทาง และยุทธศาสตร์ตาม โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนภายในและภายนอกเขตอาเภอ
(3) บูรณการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ใน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนตามแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอาเภอ
(4) สนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
(5) เสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อหน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
(6) ประสานงานกับ พชอ.ในอาเภออื่น หรือ พชข. เพื่อให้เกิดการบูรณการในการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(7) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอาเภอ
(8) เรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของเอกชนใน
อาเภอ จัดส่งข้อมูล เอกสาร หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแผนงาน เป้ าหมาย ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ หรือการดาเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอาเภอ
(9) ปฏิบัติการอื่นใดที่จาเป็นและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานตามระเบียบ
นี้ หรือ ตามกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ พชอ. หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเภอบ้านหลวง ปี 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ เลือกประเด็นการขับเคลื่อนฯ ดังนี้
1. การจัดการอาหารปลอดภัย
2. การดูแลส่งเสริมสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
3. การส่งเสริมการออกกาลังกาย สร้างสมรรถภาพทางกาย
4. การจัดการสิ่งแวดล้อม/การจัดการขยะ/การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
แผนการดาเนินงานในแต่ละประเด็น ดังนี้
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง : ซึ่งในแต่ละประเด็นเป็นการบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วน ซึ่งการดาเนินงาน
ในด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง บูรณาการร่วมกันทั้งส่วน

ของ ท้องถิ่น สาธารณสุข ทางอาเภอ ศูณย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ทั้งการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก การ
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแจกเครื่องกันหนาว
นายก อบต. : ให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส
การจัดการสิ่งแวดล้อม/การจัดการขยะ/การเฝ้าระวังโรคติดต่อ การดาเนินงาน
ท้องถิ่นอาเภอบ้านหลวง : กิจกรรม Kickoff รณรงค์แยกก่อนทิ้ง บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
ประธานชมรมกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน : มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน
ชุมชน วัด โรงเรียน
ปศุสัตว์อาเภอบ้านหลวง : มีการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า มีการตรวจคัดกรองโรคในสัตว์
นายก อบต. : มีการสารวจสุนัข เพื่อเตรียมการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง : จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้แก่ อาสาปศุ
สัตว์ แพทย์ พยาบาล ทีมสอบสวนโรค และวัคซีนสาหรับฉีดให้กับผู้ที่ถูกสุนัขกัดมีที่โรงพยาบาล
การจัดการอาหารปลอดภัย
ประธานชมรม อสม. : กิจกรรมสารวัตรอาหารในชุมชนที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจาก
ท้องถิ่น สาธารณสุข และกิจกรรมประกวดอาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพในงานประจาปีของดีอาเภอบ้านหลวง ปี
2562
การส่งเสริมการออกกาลังกาย สร้างสมรรถภาพทางกาย
ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง : ได้จัดกิจกรรมปั่นฝ่าสายหมอก จุดชมวิวป่าสนยักษ์ บ้านหลวง-เชียงม่วน ครั้ง
ที่ 1 หารายได้ให้กับโรงพยาบาลบ้านหลวง และกิจกรรมวิ่งส่งเสริมสุขภาพ "บ้านหลวงมินิฮาร์ทมาราธอน ครั้งที่ ๒"
ขึ้นในงานประจาปี ของดีอาเภอบ้านหลวง ปี 2562
ผู้กากับการสถานีตาตรวจอาเภอบ้านหลวง : ในการตรวจสุขภาพประจาปีของเจ้าหน้าที่ตารวจ ได้มีการส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย และตรวจวัดสมรรถภาพทางกายด้วย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
นางสาวพิชญา อายุยืน ผู้จดรายงานการประชุม
นายเกษตร ปะทิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

