
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ท่ี ลพ ๐๗๓๒/039            วันที่        ๕  มีนาคม  2564 
เรื่อง   รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่
เลือกของหน่วยงาน 
 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
 

  เรื่องเดิม 
ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการส่ง

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในการตอบข้อค าถาม EB 12 ข้อ 2 ก าหนดให้
หน่วยงานรางานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 

 
         ข้อเท็จจริง 
            ทีมเลขานุการโดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการพชอ.เพ่ือร่วมกันวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียบร้อยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 และรวบรวมรายงานผลการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ 

 
         ข้อเสนอและพิจารณา 
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุมัติน าข้อมูลเผยแพร่ทาง Web site หรอืสื่อสาร

เผยแพร่ในช่องทางอ่ืนของหน่วยงานต่อไป 

           
(นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง) 

             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 

 
ทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
-อนุมัติเผยแพร่ 

 

    
       (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ                



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบ้านธ ิ
คร้ังที่ ๑ / ๒๕๖4 

วันที่ 15  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ผู้มาประชุม   
1. นายณฐกร  ภัทรวนนท ์  นายอ าเภอบ้านธ ิ    ประธานกรรมการ 
2. นางสมสกุล   เกียรติอนันต์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบา้นธ ิ  รองประธานกรรมการ   
3. นางสาวฌุภิตา ปัญโญใหญ ่ ท้องถิ่นอ าเภอบ้านธ ิ   กรรมการ 
4. นางพรมภัสสร บุตรดาจารุพงศ ์ ผู้แทนภูมิปัญญา    กรรมการ 
5. นายถนอม สมพงษ ์  ประธานชมรมค้าไม้เก่า   กรรมการ 
6. ว่าที่ ร.ต.ชาญ  เมืองโคตร  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรรมการ   
7. นางสาวเพ็ญศรี  คันทาทอง  พัฒนาการอ าเภอบ้านธ ิ   กรรมการ 
8. นายวรชาติ  ศรีไม ้            นายกเทศมนตรีต าบลบ้านธิ   กรรมการ 
9. นายมานพ  กาบแปง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ กรรมการ    
10. นางจนิตนา     มูลงาม  ตัวแทนเอกชน    กรรมการ 
11. นางสายตา ปาล ี  ประธานวัฒนธรรมต าบลห้วยยาบ  กรรมการ 
12. นายจ ารัส  ค าใจ  ประธานชมรมจิตอาสาอ าเภอบา้นธ ิ  กรรมการ 
13. นางธาริณ ี ปินไชย  ประธานแม่บา้นอ าเภอบ้านธ ิ  กรรมการ 
14. นายบุญเย็น  สายก้อน  ก านันต าบลบา้นธิ    กรรมการ 
15. นางฉวีวรรณ  แก้วเมธีกุล  ผู้จัดการบริษัท แอล วาย ซี พชืผล  กรรมการ 
16. นางสาวอัมพร  มากพนู  ผู้แทนจิตอาสาอ าเภอบ้านธ ิ  กรรมการ 
๑7.นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง  รก.สาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ กรรมการ/เลขานุการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
        ๑.นางเพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ         
        2.นางไพรนิทร ์ ปาละปนิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
        3.นายธวัชชัย ปูอุตรี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
        4.นางดรุณี  มั่นใจวงค์  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
        5.นางเฉลิมชนม์  ศิริวิบูรณ์  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
        6.นางสุจิตรา  ปิน่กุมภีร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
เร่ืมประชุม  ๐๙.๓๐น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ       

 ๑.๑ นโยบายการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕๖1 โดย นายอ าเภอบ้านธิ              
 ๑.๒ สรุปผลการด าเนินงาน การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านธิ  ใน
ประเด็น ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ในปี 2563    

มติที่ประชุม      รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบ้านธคิร้ังผ่านมา 
มติที่ประชุม      เนื่องจากเป็นการประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบ้านธ ิ จึงไม่มี
รายงานการประชุมคร้ังที่ผา่นมา 
 
 
 
 



 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง จากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา       
มติที่ประชุม      เนื่องจากเป็นการประชุมคร้ังแรกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอบ้านธ ิจึงไม่มีเรื่อง
สืบเนื่องคร้ังที่ผา่นมา  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
  ๔.๑.นางพรนิภา  ทว้มผึ้ง รก.สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)อ าเภอบ้านธิ ได้แจ้งเร่ือง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุข
ภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน
ปี 2564 ในวงเงินงบประมาณ จ านวน 60,000 บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณเบิกจากเงิน
นอกงบประมาณส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนระดบัพื้นที่ เป็นไปในทิศทางยทุธศาสตร์ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ จึงขอให้ทบทวนค าสัง่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอ าเภอปีงบประมาณ 2564  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับพืน้ที ่จาก หน่วยงานภาครัฐจ านวน 
6 คน จากเอกชนจ านวน 6 คนและจากภาคประชาชนจ านวน 7 คน โดยมีสาธารณสุขอ าเภอเป็นเลขานุการ  
และนายอ าเภอบ้านธิเป็นประธาน  
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  ๕.๑.ในปี 2564 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม/แผนงานและเปา้หมายในการพฒันาคุณภาพชีวติ
ของพื้นที่อ าเภอบ้านธิ  อยา่งน้อย ๒ ประเด็น เพื่อแก้ไขปัญหาคณุภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้อง
กับนโยบายจงัหวัดล าพูน 
มติที่ประชุม     สรุปประเด็นปญัหาร่วมของอ าเภอบ้านธิจ านวน 4 ประเด็น ดงันี ้
  ประเด็นที่ ๑ ปญัหาการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
  ประเด็นที่ ๒ ปญัหาการลดหมอกควัน 
  ประเด็นที่ 3 ปญัหาโรคเบาหวานความดนัโลหิตสงู(ชุมชนลดเค็ม) 
  ประเด็นที่ 4 ปญัหายาเสพติด สุราในชุมชน  
  ๕.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 
มติที่ประชุม     การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัต าบล(พชต.) ให้เลขานุการ
คณะกรรมการฯก าหนดร่างรายชื่อคณะอนุกรรมการฯน าเรียนเสนอนายอ าเภอบ้านธิเพื่อพิจารณาลงนามค าสั่ง 
มติที่ประชุม         ก าหนดร่างรายชื่อคณะอนุกรรมการพชต. ๒ คณะ ดังนี ้
  1.คณะอนุกรรมการ พชต.ต าบลบ้านธ ิ
  2.คณะอนุกรรมการ พชต.ต าบลห้วยยาบ 
  5.3 ให้มีการจัดท าโครงการตามประเด็นที่คัดเลือก 3 ประเด็นส่งให้ทีมเลขานุการพชอ.เพื่อขอ
อนุมัติกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพนู และด าเนนิโครงการให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 และจะมีทีมประเมิน
จากจังหวัดมาประเมินช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
  นายณฐกร  ภัทรวนนท์ นายอ าเภอบ้านธิ ประธานคณะกรรมการฯขอให้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.)อ าเภอบ้านธิโดยเร่ิมเดือนมีนาคม ตามโครงการที่เสนอขอ
อนุมัติ ส าหรับก าหนดการประชมุให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯแจ้งเป็นหนงัสือราชการเชิญประชุมคร้ังต่อไป 
โดยให้น าปญัหาอุปสรรคต่างๆในการด าเนนิงานเข้ามาปรึกษาหารือด้วย      
  



 
 
ปิดประชุม  ๑๒.๐๐ น.  

    ลงชื่อ           ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสุจิตรา  ปิ่นกุมภีร์) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

    ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (  นางพรนิภา  ทว้มผึ้ง) 
          รก.สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 


