รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ (พชอ.) อาเภอจุน
ครั้งที่ 1 / ๒๕๖2
วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม ๒๕62 เวลา 13.๐๐ -16.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอจุนชั้น 2
-------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1
2
3
4
5
6
7

นายเทวา ปัญญาบุญ
พระครูนิปุณ พัฒนกิจ
นายภุชงค์ มหาวงศ์นันท์
นายล้วน อนุมา
นางทิพย์วรรณ แก้วทอง
นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว
นายประสงค์ หาลือ

นายอาเภอจุน
รองเจ้าคณะอาเภอจุน
แทน นายกเทศมนตรีตาบลห้วยข้าวก่า
ประธานชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านอาเภอจุน
พัฒนาการอาเภอจุน
เกษตรอาเภอจุน
สาธารณสุขอาเภอจุน

8
9

นางประกายมาส ดอกหอม
นางแสงเทียน นันทะวงศ์

หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลจุน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุกรรมการ(ฝ่ายเลขานุการ)
อนุกรรมการ(ฝ่ายเลขานุการ)

10 นางสาวเนตรนภา ขัติยศ

ปลัดอาเภอจุน

อนุกรรมการ(ฝ่ายเลขานุการ)

11
12
13
14
15
16
17

ผู้ประกอบการตลาดสด
ผู้ประกอบการที่พัก/รีสอร์ท
ผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์
ประธานชมรม อสม.อาเภอจุน
ตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
ตัวแทนหมอชาวบ้าน
ตัวแทนกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ

นางทับทิม เทวารักษ์พิทักษ์
ร.ต.อ. สมผัด วงศ์ไชย
นายเอนก วิมลพันธุ์
นายเต้า พุทธวงศ์
นายสุบิน โพธิสาร
นางบุญมี รู้เพียร
นางอัมพร นพกวด

ประธานกรรมการ
ทีป่ รึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริม่ ประชุมเวลา 13.00 น โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอาเภอจุน ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอาเภอ ประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1. การรณรงค์สวมใส่เสื้อเหลือง ในเดือนกรกฎาคมทั้งเดือน
2. การปลูกต้นรวงผึ้ง
3. กิจกรรมจิตอาสา วันที่ 25 มกราคม 2562
4. พิธีวันที่ 28 มกราคม 2562

วาระที่ 2 รับ

รองการประชุมครั้งที่ 3/2561
มติที่ประชุม รับรองรายงาน
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่ 3/2561
3.1 . สรุปประเด็นปัญหา
3.1.1 ผู้สูงอายุ : ปัญหา โรคเรื้อรัง รายได้ ขาดคนดูแล ผู้สูงอายุ ปัจจุบัน มีโครงการ ดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว ร่วมกับท้องถิ่น (เน้นสุขภาพ)
3.1.2.ครอบครัว วัยรุ่น : ถูกทอดทิ้งไว้กับตายาย ครอบครัวแตกแยก ท้องก่อนวัย ยาเสพติด สุรา บุหรี่
3.1.3 เศรษฐกิจ : อาชีพ รายได้น้อย ปัญหาการเกษตร ราคาพืชผลการเกษตร
(ควรส่งเสริมสินค้าในชุมชน น้าดื่ม)
3.1.4 สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ : เผาป่า สารเคมีทางเกษตร ขยะ
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ประชุมทีมเลขานุการ พชอ.
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน
4.2 กาหนดการประชุม คณะกรรมการ พชอ. ครั้งต่อไป
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดทาแผนตามนโยบาย พชอ.จุน
มอบหมายให้ทีมเลขา ร่างแนวทางแผนงาน ตาม นโยบาย พชอ อาเภอจุน และ ร่างคาสั่ง
คณะอนุกรรมการ พชอ อาเภอจุน 6 คณะ
5.2 จัดทาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอาเภอ ควรมีข้อมูลอะไรบ้าง
1 ข้อมูลสารสนเทศ ของอาเภอ ข้อมูลทั่วไป
2 ข้อมูลสถานะสุขภาพ
3 ข้อมูลสถานะทางเศรษฐกิจ
4 ข้อมูลทางการเกษตร
4.3 การแต่งตั้งประธานคณะทางาน ตามนโยบาย พชอ. 6 ข้อ
1 สิ่งแวดล้อมดี นายสุริยา งานดี ปลัดอาเภอ หัวกลุ่มงานบริหารงานปกครอง
2. มีเงินใช้ นางทิพวรรณ แก้วทอง เป็นประธาน และ ตัวแทนตลาดสด หมอชาวบ้าน เป็นทีมทางาน
3. ได้ผลผลิต นางสาวอัญชลี ปัญญากวาว เกษตรอาเภอจุน
4. ชีวิตปลอดภัย สถานีตารวจภูธรจุน และร่วมกับชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน อสม อาเภอ
5. อนามัยสมบูรณ์ นายแพทย์สุกิจ ทิพทิพากร ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุน เป็นประธานคณะทางาน
6. เพิ่มพูนปัญญา นายอภิชาต กันยะมี วัฒนธรรม อาเภอจุน เป็นประธาน
คณะทางานเสนอ ข้อมูลในชุมชน เพือ่ จัดทาแผนงาน
นายภุชงค์ มหาวงศ์นันท์ เสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมดี ควรเน้นการจัดการขยะแบบบูรณาการ เพื่อลดขยะ และ
สร้างสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมการทาปุ๋ยหมักจากขยะ
นายล้วน อะนุมา กานันห้วยข้าวก่า ควรมีการส่งเสริมการตลาดในชุมชน จากต้นทุนเดิมที่มีอยู่ เช่น หมู่
2 หมู่
10 หมู่ 12 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุในชุมชน ที่ใช้เวลาว่างปลุกผักขายในชุมชน

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอาเภอจุน แจ้ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา (อาจารย์กุ้ง มาศึกษาข้อมูล ส่งเสริม
อาชีพ ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบลห้วยข้าวก่า 2 หมู่บ้าน และตาบลเวียงลอ 2 หมู่บ้าน
5.4 คณะกรรมการ / คณะทางาน และบทบาทหน้าที่
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
6.2 ไม่มี

นางแสงเทียน นันทะวงศ์
ผู้บันทึกการประชุม
นายประสงค์ หาลือ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

