
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
อ าเภอนาหม่ืน ครั้งท่ี 1/2565 
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2565   

ณ   หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายรุ่งโรจน์    สะท้าน  นายอ าเภอนาหมื่น 
2. นายวิชัย   ศิริวรวัจน์ชัย  สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
3. นายกฤติพงษ์   ทิพย์ลุ้ย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาหมื่น 
4. นางสาวมณีทิพย์    กันทะมัง  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอ าเภอนาหมื่น 
5. นางจีราภรณ์    ไชยเงิน  เกษตรอ าเภอนาหมื่น 
6. นางสาวจุฬาภรณ์  ศรีประสงค์ พัฒนาการอ าเภอนาหมื่น 
7. นายวีระพงษ์   หาญณรงค์  ประธานกลุ่มโรงเรียนนาหมื่น 1  
8. นายเดช    ธิเขียว   ก านันต าบลบ่อแก้ว 
9. นายประดิษฐ์    ปิ่นชัยพัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง 
10. นายสมคิด ปวนยา   ผู้ทรงคุณวุฒิ      
11. นายพยุง เลิศพงษ์สุข   ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลปิงหลวง 
12. นายธนวัฒน์ อุดแดง   สมาชิกสภาจังหวัดน่าน เขตนาหมื่น 
13. นางบุญนาค   สารเถื่อนแก้ว  ประธานกลุ่มสตรีอ าเภอนาหมื่น 
14. นางสมควร   ธนะปัด   ตัวแทนสมาคมคนพิการอ าเภอนาหมื่น 
15. นายสวงค์   เรือนศรี   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
16. ท่านพระครูสุปุญญานันท์  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอนาหมื่น 
17. พระกิติศักดิ์  มหาวีโร  เจ้าอาวาสวัดนาทะนุง 
18. พระสมุหกิตินันท์  ผาสุโก  เจ้าอาวาสวัดดอนมูล 
19. นายพายัพ   สารเถื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแก้ว 
20. นายจ านง   ค าฤทธิ์   ก านันต าบลเมืองลี   
21. นายศฤงคาร   ใจทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนุง 
22. นางสาวจงลักษณ์  งึ้มนันใจ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23. นายผดุงศักด์   วงศ์นันท์  ปลัดอ าเภอฝ่ายปกครองเขตต าบลปิงหลวง  
24. นายสายัญ   จิตตา   ปลัดอ าเภอนาหมื่นฝ่ายความมั่นคงอ าเภอนาหมื่น 
25. นายรัฐศาสตร์ ขันยอด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
26. นางนันทวรรณ  ธุปะละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
27. นายวรพจน์  บุญเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
28. นางสาวบุณยวีร์  กาวีนุ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
29. นายอรรถพงษ์   เอ่ียมมา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
30. นายวิโรจน์   ต๊ะนา   ก านันต าบลนาทะนุง 
31. นายผดุงเกียรติ   ป่องนันท์  ก านันต าบลปิงหลวง 



32. นายคุณาสิณ   ฐานะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
33. นายนิธาน   ปราบอมิตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง 
34. นายวีระ   เขื่อนค า   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี   
35. นางยุพิน   ทองเทพ   ปลัดเทศบาลต าบลบ่อแก้ว   
36. นายก าธร    มิละพงษ์  ประธาน อสม.ต าบลบ่อแก้ว   
37. นายบุญนัก   ฟองสีถุง  ประธาน อสม.ต าบลนาทะนุง  
38. นายสวงค์   เรือนศรี   ประธาน อสม.ต าบลปิงหลวง   
39. นายสุรยุต   อินปาต๊ะ  ประธาน อสม.ต าบลเมืองลี   
40. นางสาวนฤมล   สอนยศ  ประธานกลุ่มสตรีต าบลบ่อแก้ว   
41. นางณิชนันท์   ทิศหน่อ  ประธานกลุ่มสตรีต าบลปิงหลวง   
42. นางเลียบ  ศรีแก้ว   ประธานกลุ่มสตรีต าบลเมืองลี  
43.  นางกมลชนก   ขันใจ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นหลักหมื่น 
44.  นางศิรินาวิน  มะราช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลนาทะนุง 
45.  นายรุ่งกิจ  ปิยศทิพย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปิงหลวง 
46.  นางสาวรัตนาภรณ์   ขันกา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองลี  

 
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอ าเภอนาหมื่น ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการ

ประชุมในเวลา 09.00 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การแต่งตั้งอนุคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอนาหมื่นปี 2565 และ

บทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอนาหมื่น มีองค์ประประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้านการจัดการขยะชุมชน 
    1.1 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง       ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.2 ผู้ก ากบัสถานีต ารวจภูธรนาหมื่น     รองประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.3 หัวหน้าสว่นราชการทุกภาคส่วน       อนุกรรมการ 
    1.4 ปลัดอ าเภอทุกคน       อนุกรรมการ 
    1.5 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ่อแก้ว     อนุกรรมการ 
    1.6 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง     อนุกรรมการ 

1.7 ก านันทุกต าบล       อนุกรรมการ 
1.8 ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน       อนุกรรมการ 
1.9 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น   อนุกรรมการ 
1.10 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลนาหมื่น    อนุกรรมการ 
1.11 ท้องถิ่นอ าเภอนาหมื่น           อนุกรรมการและเลขานุการ 
1.12 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



2. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้านควบคุมป้องกันยาเสพติด 
    2.1 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง          ประธานคณะอนุกรรมการ 

2.2 ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรนาหมื่น     รองประธานคณะอนุกรรมการ 
2.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม     อนุกรรมการ 
2.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี     อนุกรรมการ 
2.5 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัถยาศัย  อนุกรรมการ 
2.6 ก านันทุกต าบล       อนุกรรมการ 

    2.7 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ่อแก้ว     อนุกรรมการ 
    2.8 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง     อนุกรรมการ 
    2.9 ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน       อนุกรรมการ 
    2.10 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลนาหมื่น    อนุกรรมการ 

2.11 ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง       อนุกรรมการและเลขานุการ 
2.12 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถานีต ารวจภูธรนาหมื่น      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้านอาหารปลอดภัย 
3.1 สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น          ประธานคณะอนุกรรมการ  
3.2 เกษตรอ าเภอนาหมื่น               รองประธานคณะอนุกรรมการ 
3.3 พัฒนาการอ าเภอนาหมื่น       อนุกรรมการ 
3.4 ประธานสตรีอ าเภอนาหมื่น       อนุกรรมการ 
3.5 ปศุสัตว์อ าเภอนาหมื่น       อนุกรรมการ 
3.6 ก านันทุกต าบล        อนุกรรมการ 
3.7 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ่อแก้ว     อนุกรรมการ 
3.8 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง     อนุกรรมการ 
3.9 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัถยาศัย  อนุกรรมการ 
3.10 ประมงอ าเภอ       อนุกรรมการ 
3.11 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอ าเภอ    อนุกรรมการ 
3.12 หัวหน้าโครงการหลวงน้ าแขว่ง       อนุกรรมการ 
3.13 หัวหน้าโครงการหลวงน้ าเคิม       อนุกรรมการ 
3.14 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลนาหมื่น     อนุกรรมการและเลขานุการ 
3.15 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  
๑. ด าเนินงานจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน เป้าหมาย และทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอ าเภอตาม

ประเด็นมุ่งเน้น และประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ พชอ. โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในและภายนอกเขตอ าเภอ ตามประเด็นมุ่งเน้น 

๒. บูรณการและระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนตามแผนงาน เป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอ าเภอตามประเด็นมุ่งเน้น 
และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ พชอ. 



๓. ประสานงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นหรือประเด็น
อ่ืนๆ จากท้องถิ่นและชุมชน 

๔. นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน ร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานใน
เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งระตับอ าเภอและระดับต าบลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕. ประสานงานกับ พซอ. หรือ พชต. เพ่ือให้เกิดการบูรณการและขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดที่จ าเป็นและต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามระเบียบนี้ หรือ 
ตามกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ พชอ. หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และรวมถึงประเด็น
มุ่งเน้นที่ พชอ.นาหมื่น ก าหนด 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การขับเคลื่อนประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอนาหมื่น ปี 2565 
จ านวน 3 ประเด็นได้แก่ 

 
4.1.1 ประเด็นด้านการจัดการขยะ ได้มีการเสนอประเด็นแลกเปลี่ยนในการ

ด าเนินงานด้านการจัดการขยะ จากคณะอนุกรรมการทุกภาคส่วนดังนี้ 

ท้องถิ่นอ าเภอ 
1. ตามนโยบายด้านการจัดการขยะของทางจังหวัดน่าน ให้แต่ละอ าเภอมีแผนปฏิบัติการจัดการ   ขยะ

มูลฝอยในชุมชน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานช่วยลดขยะ จัดการขยะให้ถูกวิธี โดยเฉพาะขยะต้นทาง 



2. การก าจัดขยะอันตรายได้มีการจัดการเป็น cluster สายใต้ประกอบด้วย อ าเภอเวียงสาออ าเภอ   นา
น้อยและ อ าเภอนาหมื่น 

3. การก าจัดขยะติดเชื้อขอให้แต่ละ อปท. ได้ประสานงานกับ รพ.สต./สสช.  และโรงพยาบาลในพ้ืนที่
เพ่ือด าเนินการก าจัดต่อไป 

4. การจัดท าเตาเผาขยะ ต้องประสานงานกับ กรมควบคุมมลพิษ หรือ สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 7 ล้านบาท 

ต าบลบ่อแก้ว 
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้แต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะ (คัดแยกขยะที่ต้นทาง) ได้แก่ ขยะ

เปียก(ให้จัดการก าจัดเองในครัวเรือน)อ ขยะทั่วไป และ ขยะอันตราย 
2. การจัดเก็บขยะติดเชื้อจากบ้านผู้ป่วย ทางเทศบาลต าบลบ่อแก้ว มีถังขยะส าหรับจัดเก็บขยะตามจุด

ที่มีบ้านผู้ป่วย เพ่ือส่งต่อให้โรงพยาบาลนาหมื่น ส่งก าจัดให้ถูกต้องต่อไป 
3. เทศบาลต าบลบ่อแก้ว มีรถบริการจัดเก็บขยะในชุมชน ให้บริการจัดเก็บขยะทั่วไป (อาทิตย์ละ 2 

ครั้ง/หมู่บ้าน) และจัดเก็บขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน ณ จุดรวมขยะที่หอประชุมหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ส่งก าจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองน่าน 

ต าบลนาทะนุง 
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้แต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะ (คัดแยกขยะที่ต้นทาง) ได้แก่ ขยะ

เปียก(ให้จัดการก าจัดเองในครัวเรือน หรือบ่อขยะของหมู่บ้าน)อ ขยะทั่วไป(ให้จัดการก าจัดเองในครัวเรือน หรือ
บ่อขยะของหมู่บ้าน) และ ขยะอันตราย(อบต.เป็นผู้จัดเก็บ) 

2. การจัดเก็บขยะติดเชื้อจากบ้านผู้ป่วย ให้ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยได้รวบรวมขยะติดเชื้อไว้ และน าส่งที่ รพ.
สต./สสช. ใกล้บ้าน เพ่ือส่งต่อให้โรงพยาบาลนาหมื่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่งก าจัดต่อไป 

3. อบต.นาทะนุง มีการจัดเก็บขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน ณ จุดรวมขยะที่หอประชุมหมู่บ้าน วัด
โรงเรียน เพื่อส่งก าจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองน่าน 

4. ได้มีการจ้างเหมาผู้จัดเก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทางในพ้ืนที่ ต.นาทะนุง จ านวน 2 คน ให้มีการจัดเก็บ
ขยะบริเวณข้างทาง เดือนละ 2 ครั้ง 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ เช่น ร้านค้าไม่ใช้ถุงพลาสติก  และให้ประชาชนน าตะกร้าไปใส่
ของจ่ายตลาด 

6. ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัคร อาสาสมัครรักษ์โลก เพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ต าบลปิงหลวง 
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้แต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะ (คัดแยกขยะที่ต้นทาง) ได้แก่     ขยะ

เปียก(ให้จัดการก าจัดเองในครัวเรือน)อ ขยะทั่วไป และ ขยะอันตราย 
2. การจัดเก็บขยะติดเชื้อจากบ้านผู้ป่วย ให้ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยได้รวบรวมขยะติดเชื้อไว้ และน าส่งที่ รพ.

สต.ปิงหลวง เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลนาหมื่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่งก าจัดต่อไป 
3. อบต.ปิงหลวง มีการจัดเก็บขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน ณ จุดรวมขยะที่หอประชุมหมู่บ้าน วัด

โรงเรียน เพื่อส่งก าจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองน่าน 
4. ทาง อบต.ได้จัดท า(ขุด) หลุมขยะในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และขุดหลุมขยะในระดับต าบล เพื่อให้

ประชาชนได้ข าขยะทั่วไปไปทิ้ง 



5. อบต.ปิงหลวง ได้ออกระเบียบข้อบังคับในการจัดการขยะให้ชุมชนได้ปฏิบัติตาม ในประเด็น การคัด
แยกขยะ และการก าจัดขยะให้ถูกวิธี และได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแต่ละ
หมู่บ้าน (งบพระราชด าริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท) 

6. ได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชน ลดการใช้ถุงขยะ และลดการใช้โฟม 

ต าบลเมืองลี 
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้แต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะ (คัดแยกขยะที่ต้นทาง) ได้แก่    ขยะ

เปียก(ให้จัดการก าจัดเองในครัวเรือน หรือหลุมขยะของหมู่บ้าน)อ ขยะทั่วไป(ให้จัดการก าจัดเองในครัวเรือน หรือ
หลุมขยะของหมู่บ้าน) และ ขยะอันตราย 

2. การจัดเก็บขยะติดเชื้อจากบ้านผู้ป่วย ให้ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยได้รวบรวมขยะติดเชื้อไว้ และน าส่งที่ รพ.
สต.เมืองลี เพ่ือส่งต่อให้โรงพยาบาลนาหมื่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ส่งก าจัดต่อไป 

3. อบต.เมืองลี มีการจัดเก็บขยะอันตราย (บ้านหลังน้อยใส่ขยะอันตราย) ในแต่ละหมู่บ้าน ณ จุดรวม
ขยะที่หอประชุมหมู่บ้าน วัดโรงเรียน เพื่อส่งก าจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองน่าน 

4. อบต.เมืองลี ได้ออกระเบียบข้อบังคับในการจัดการขยะให้ชุมชนได้ปฏิบัติตาม ในประเด็น การคัด
แยกขยะ และการก าจัดขยะให้ถูกวิธี และได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแต่ละ
หมู่บ้าน จัดตั้งธนาคารขยะ (งบหมู่บ้านละ 20,000 บาท) และได้ด าเนินโครงการน าร่องที่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองลี 

5. ได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีจิตส านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ก าจัดขยะอย่าง   ถูก
วิธี และลดการใช้สารเคมีในการเกษตร (ขยะอันตราย) 

6. ได้เสนอแนะให้มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็น
ระยะๆอย่างต่อเนื่อง 

โรงพยาบาลนาหม่ืน 
1. การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน ได้มีการก าจัดอย่างถูกต้อง โดยให้ญาติผู้ป่วยน าขยะส่งที่ รพ.สต./

สสช. ในพื้นที่ ทาง รพ.นาหมื่น น าส่งก าจัดโดยการเผา ที่เตาเผาขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองน่าน 
2. การก าจัดหน้ากากอนามัย หรือ แมส 

2.1  หน้ากากอนามัยที่ประชาชนใช้ในการป้องกันโรค (รวบรวมในถุงขยะด าให้ถูกต้อง)ให้ก าจัดแบบ
ขยะทั่วไป เช่น ฝัง หรือ เผา 

2.2  หน้ากากอนามัยจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สถานที่กักกัน 10 วัน) หรือจากผู้ป่วย ให้รวบรวมเป็น
ขยะติดเชื้อ (รวบรวมในถุงขยะแดงให้ถูกต้อง) ส่งสถานบริการสาธารณสุขต่อไป เพื่อส่งก าจัดต่อที่เตาเผาขยะติด
เชื้อของเทศบาลเมืองน่าน  



 
 

4.1.2 ประเด็นด้านการควบคุมป้องกันยาเสพติด มีผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหายา
เสพตดิ จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาหมื่น ดังนี้ 
ประธานฯ  แจ้งวาระเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอนาหมื่น โดยได้

มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ (ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) เป็นผู้ชี้แจงในที่ประชุม 
เลขาฯ ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งแผนการด าเนินการของ ศป.ปส.อ.นาหมื่น ตามแผนยุธศาสตร์ชาติฯ ดังนี้ 
 1. จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด 
 2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 3. การสนับสนุนชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4. เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัดในระบบสมัครใจ     
                             108 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 5. ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
 6. ด าเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด (9 ขั้นตอน) 
     ฝ่ายเลขาฯ แจ้งการด าเนินโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ศป.ปส.อ.     
      นาหมื่น ได้ด าเนินโครงการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ 
 1. ด าเนินการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
       - โครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1 จ านวน ๓ คน ผู้เข้ารับการอบรม 

ได้แก่ ราษฎร บ้านปิงใน หมู่ที่ ๓ ต าบลปิงหลวง, ราษฎร บ้านน้ าแพะ หมู่ที่ ๖ ต าบลปิง
หลวง และราษฎร บ้านวังน้ าเย็น หมู่ที่ ๕ ต าบลเมืองลี 

       - การบ าบัดผู้ติดยาเสพติดของสถานีต ารวจภูธรนาหมื่นส่ งต่อโรงพยาบาล                             
นาหมื่น จ านวน ๒ คน เพราะไม่มีสิทธิ 108  

 2. ส่งเยาวชนต้นแบบ (นักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม) เข้ารับการอบรมต้านยาเสพติด  
     ณ กองร้อย อส.จ.น่าน ที่ 1 จ านวน ๓ คน 



 3. บูรณาการ ตรวจสอบแหล่งมั่วสุม/สถานที่เสี่ยง/จัดระเบียบสังคม/ลดอบายมุข/ลักลอบ
เล่นการพนัน/ค้ามนุษย์ (โดยชุดปฏิบัติการประจ าต าบล) เดือนละ 4 ครั้ง 

 4. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จ านวน 4 ต าบล  48 หมู่บ้าน 
        - หมู่บ้านไม่มีปัญหายาเสพติด (สีขาว) จ านวน  43  หมู่บ้าน 
        - หมู่บ้านมีผู้เสพ (สีเขียว) จ านวน 5 หมู่บ้าน (น าเข้าค่ายรุ่นที่ 1 จ านวน 3 คน) 
   1. บ้านปิงใน หมู่3 ต าบลปิงหลวง 
   2. บ้านน้ าแพะ หมู่ 6 ต าบลปิงหลวง 
   3. บ้านน้ าอูน  หมู่ 1 ต าบลเมืองลี 
   4. บ้านวังน้ าเย็น หมู่ 5 ต าบลเมืองลี 
   5. นาทะนุง  หมู่ 3 ต าบลนาทะนุง 
 5. ส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One โดยนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 
 
ประธานฯ  ล าดับต่อไปขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจ้งการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
สภ.นาหม่ืน สภ.หมื่นได้แจ้งโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาได้แก่ 
      1. โครงการชุมชนยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ 

บ้านปิงใน หมู่ที่ 3 ต าบลปิงหลวง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพ่ือเป็นการกระตุ้นสร้างพลัง
ชุมชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

      2. การ Re-Xray ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 13 – 64 ปี แต่ถ้าอายุต่ ากว่า 12 ปี และอายุตั้งแต่ 
65 ปี ขึ้นไป จะไปท าการตรวจ Re-Xray และสามารถตรวจพบผู้เสพได้จ านวน 5 คน  

ผอ.ร.ร.นาหม่ืน โรงเรียนนาหมื่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา ดังนี้  
  1. ร่วมกับสถานีต ารวจภูธรนาหมื่นจัดท าโครงการ D.A.R.E. สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เพ่ือให้

ความรู้แก่นักเรียนในด้านการจราจร ด้านยาเสพติด โทษของยาเสพติด            และสุ่ม
ตรวจปัสสาวะนักเรียน 

  2. โครงการ To be number One เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา 
  3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4. สถานีต ารวจภูธรนาหมื่นได้บริการด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วัน

จันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเช้า – เย็น 
สสอ.นาหม่ืน สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่นได้แจ้ง เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้านจิตเวชสามารถ

ไปรับการบ าบัดที่โรงพยาบาลนาหมื่นได้  
จนท.สสอ.นาหม่ืน - แจ้งให้กับโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี เนื่องจากท่านผู้อ านวยการไม่สามารถมาเข้าร่วม

ประชุมได้ ซึ่งการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนเมืองลีได้มีการสุ่ม
ตรวจปัสสาวะตลอดอย่างต่อเนื่อง  

 - ส าหรับปัญหาในส่วนของการบ าบัดรักษา ผู้ที่อยู่ในระหว่างการบ าบัด ไม่มารับการบ าบัด
ครบตามเกณฑ์ และส่วนใหญ่ผู้ที่ผ่านการบ าบัดจะกลับไปเสพซ้ าอีก 

ผญบ.ม.3 ต.ปิงหลวง ขอเสนอครับ  
 1. อยากให้หมู่บ้านอ่ืนได้เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนฯ ครับ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมาก 

ผู้น าก็ไม่ถูกเพ่งเล็ง  
 2. อยากให้มีกองทุนส าหรับผู้ผ่านการบ าบัดเพ่ือสร้างอาชีพ เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน 



พช.นาหม่ืน ส าหรับการใช้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีกองทุนอยู่ 3 อย่าง ได้แก่  1. ทุนศักดิ์สิทธิ์  2. 
ทุนศรัทธา 3.ทุนปัญญา  

 เงินกองทุนแม่ จะมีประธานกองทุนฯ คือ นายอ านวย สารเถื่อนแก้ว เป็นประธาน ขอให้
ประธานกองทุนได้ชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เงินกองทุนฯ 

ผญบ.ม.6 ต.บ่อแก้ว - การใช้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เราจะเน้นวิธีโดยสันติวิธี ไม่มีกฎหมายมาเกี่ยวข้อง 
  - เน้นการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการรณรงค์วันส าคัญต่างๆ  
 
   4.1.3 ประเด็นด้านอาหารปลอดภัย  

ได้มีการเสนอประเด็นแลกเปลี่ยนในการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย จากคณะอนุกรรมการ
ทุกภาคส่วนดังนี้ 

ประเด็นจากสาธารณสุข 
  พ้ืนที่ด าเนินงานอาหารปลอดภัย คือ ต าบลบ่อแก้ว อ ต าบลปิงหลวง และต าบลเมืองลี ได้ด าเนินงาน
ตั้งแต่กระบวนการผลิต ถึงจ าหน่าย บูรณาการควบคู่กับหลายหน่วยงาน ได้แก่ โครงการหลวง กรมส่งเสริม
การเกษตร และฝ่ายปกครอง  ในรูปแบบ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง  
- ต้นทาง ในส่วนเกษตรอ าเภอได้ด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรลงทะเบียน เพ่ือขอรับเมล็ดพันธุ์  ในส่วนฝ่าย
ปกครองได้ส่งเสริมการเกษตรกับโครงการโคกหนองนาโมเดล กับฝ่ายปกครอง  
- กลางทาง ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาชุมชน ได้ด าเนินการในเรื่องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
ทั้งผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ และอาหารสด กระบวนการแปรรูปอาหาร ในชุมชน 
- ปลายทาง สาธารณสุข ได้ด าเนินงานในส่วนร้านอาหาร ร้านค้า ตลาด โดยดูในส่วนความสะอาด หลัก        
สุขาภิบาล และมาตรฐาน ในส่วนของหมู่บ้าน จะก าหนดเขตประกอบอาหารปลอดภัย เน้นการประกอบอาหาร
ให้ปลอดภัยในหมู่บ้าน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดจะมีการประเมินโดยการใช้วิธีการวัดผลจากการ
ตรวจสารเคมีในเลือด ของเกษตรกร และประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยอาจจะตรวจทั้ง ก่อนและหลัง จัดท าโครงการ 

ประเด็นจากเกษตรอ าเภอ 
ได้จัดท าโครงการลดการใช้สารเคมีในนาข้าว โดยใช้สารชีวภัณฑ์แทน ร่วมกับการลดจ านวนการใช้

สารเคมีลง และใช้ให้ถูกวิธี โดยได้ถ่ายทอดในเวทีการประชุมต่างๆในอ าเภอและหมู่บ้าน โดยจะมีการสุ่มตรวจ
การใช้สารเคมีของแปลงเกษตรกรในอ าเภอต่อไป 

ประเด็นจากพัฒนาชุมชน 
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรม รณรงค์การ

ปลูกผักสวนครัวในครัวเรือน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รอบ 1 เพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร 
อย่างน้อย ครัวเรือนละ 5 ชนิด ส าหรับบริโภคเองในครัวเรือนและแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพ่ือนบ้าน และในรอบ
ที่ 2 ได้พัฒนาให้มีการปลูกผักในแต่ละครัวเรือน เป็น 10 ชนิด และมีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักภายในชุมชน 
จัดให้มีการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักในชุมชน การแปรรูปอาหารภายในครัวเรือน เป็นการเพิ่มรายได้แก่ชุมชน  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 5.1 ประเด็นด้านการจัดการขยะ 
จากมติท่ีประชุมได้ร่วมกันก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการขยะดังนี้  

- เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือน 



- ขยะย่อยสลายก าจัดในครัวเรือน (สามารถขอ พด. ที่หมอดินอาสา) 
- ขยะรีไซเคิล ประสานให้มารับซื้อ (กรณีขวดสารเคมี ให้ท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ในหลุม

เฉพาะห่างไกลจากแหล่งน้ า ก่อนส่งให้ผู้รับซื้อ) 
- ขยะอันตราย อปท.จัดการรวบรวมส่งก าจัด 
- ขยะติดเชื้อจากผู้ป่วย/ผู้กักตัว อปท.รวบรวมส่ง รพ.สต./รพ. 
- หน้ากากอนามัยทั่วไป ก าจัดโดยการเผาเองในครัวเรือน 
- ขยะทั่วไปก าจัดตามประชาคมต าบล 
- รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 

 5.2 ประเด็นด้านการควบคุมป้องกันยาเสพติด 
จากมติท่ีประชุมได้ร่วมกันแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอนาหมื่น ดังนี้ 

1. จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
3. การสนับสนุนชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัด ในระบบสมัครใจ     

108 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5. ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
6. เนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด (9 ขั้นตอน) 
7. ส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One ในโรงเรียน 

 5.3 ประเด็นด้านอาหารปลอดภัย 
จากที่ประชุมมีความเห็นให้ควรพัฒนาต่อในส่วน ต้นทาง คือการผลิตอาหารปลอดภัย ในภาคการผลิตใน

ชุมชน ดังนี้ 
- ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ห้ามใช้สารเคมี 2 สาร สามารถใช้เฉพาะไกลโฟเซต) 
- มีการด าเนินงานกองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก 
- มีการด าเนินการโครงการปศุสัตว์อินทรีย์ (เน้นงดการใช้ยาปฏิชีวนะ) 
- ขยายผลการด าเนินการอาหารปลอดภัย ในพ้ืนที่น าร่องบ้านต้นต้อง ต าบลปิงหลวง  บ้านนา

บอน ต าบลบ่อแก้ว โครงการหลวงต าบลปิงหลวง ต าบลเมืองลี และโคกหนองนา โมเดล สู่หมู่บ้านอื่นๆ 
- ตรวจหาสารเคมีในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานทั้งอ าเภอ ในปีงบประมาณ 2565 ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดท าแผนงานและโครงการ “หน้าบ้านน่า
มอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านน่ากิน” ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทั้ง 3 ด้านในหมู่บ้าน ต าบล คือ การจัดการขยะ การ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และอาหารปลอดภัย โดยตั้งงบประมาณด าเนินการสนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้าน และ
งบประมาณส าหรับการประกวดหมู่บ้านของแต่ละต าบลรองรับไว้ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
1.1 ข้อปฏิบัติในการจัดระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าพ้ืนที่อ าเภอ    

นาหมื่น เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



1.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดการระบบการเฝ้าระวัง ติดตาม ผู้ที่เดินทางเข้าพ้ืนที่ ได้แก่ 
- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่เดินทางได้รับทราบล่วงหน้า ทางสื่อต่างๆ และ

ป้ายประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อนเข้าพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
- การสแกน QR Code “น่านปลอดภัย” ก่อนถึงด่านจุดตรวจ หรือการสแกน    ณ 

ด่านจุดตรวจให้เรียบร้อย 
- การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินทาง เช่น ช่องทางด่วน หรือช่องทาง   จอดรถที่

ปลอดภัย 
- กรณีที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลด้วยตนเองได้ ให้กรอกข้อมูลในเอกสาร       น่าน

ปลอดภัย และให้เจ้าหน้าที่ประจ าด่านบันทึกให้ทีหลัง 
1.1.2 การรับข้อมูลและติดตามกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ีปลายทาง และการกักตัว 
- ให้ผู้รับข้อมูลจาก Line Notify ได้แก่ ทีม ศปก.อ าเภอ และ ศปก.ต าบล แจ้งแต่ละ

หมู่บ้านเพ่ือติดตามและให้รายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมซักประวัติตามแบบฟอร์มน่านปลอดภัยให้ถูกต้อง 
และประเมินความเสี่ยงว่าต้องสังเกตอาการตนเอง 14 วัน (SM) หรือต้องกักกันตนเอง 14 วัน (HQ) 

- กรณีผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน(HQ) ต้องประเมินสภาพบ้าน หรือที่กักตัวว่าจะสามารถ
แยกผู้กักตัวออกจากบุคคลอ่ืนได้อย่างเด็ดขาดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ถูกกักกันสามารถด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข 

- หากพบว่าสถานที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถแยกออกจากบุคคลอ่ืนได้ ให้จัดหาสถานที่
แห่งใหม่ที่เหมาะสม เช่น หอประชุมหมู่บ้าน ศาลาวัด หรือโรงเรียนที่ไม่ได้เปิดด าเนินการสอนแล้ว หรือสถานที่
พักของเอกชน เช่น บ้านเช่า รีสอร์ท โรงแรม (ผู้กักกันตนเองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 

- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นให้พร้อมส าหรับการกักตัว 14 วัน เช่น แบบ
รายงานอาการ ปรอทวัดไข้ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค บริโภค 

- การกักตัวอย่างเคร่งครัด การสังเกตอาการตนเอง และบันทึกในรายงานเป็นประจ า
ทุกวัน และจัดส่งรายงานให้กับ อสม. และ จนท.รพ./ รพ.สต./ สสช. 

1.2 ให้ ศปก.อ าเภอ จัดท ารายงานสถานที่กักตัว จ านวนคนที่จุได้ต่อแห่ง และจ านวน
ห้องน้ าของแต่ละแห่ง เพ่ือรองรับกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงเข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอ ได้แก่  

- สถานที่กักตัวกลางระดับอ าเภอ เช่น หอประชุมที่ว่าการอ าเภอนาหมื่น 
- สถานที่กักตัวระดับต าบล เช่น โรงเรียนที่ปิดด าเนินการเรียนแล้ว ศาลาวัด 
- สถานที่กักตัวระดับหมู่บ้าน เช่น หอประชุมหมู่บ้าน โรงเรียนที่ปิดด าเนินการเรียน

แล้ว ศาลาวัด บ้านว่าง  
 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น. 

 
  ผู้บันทึกการประชุม                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
       
                                    

      (นางนันทวรรณ  ธุปะละ)                       (นายวิชัย  ศิริวรวัจน์ชัย) 
                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ            สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
 


