
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

คร้ังที่  1 / 2565 
วันที่  9 พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ 
 
รายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 

  1.  นายมนต์ชัย  หนูสาย   นายอ าเภอหาดส าราญ      ประธานคณะกรรมการ 
  2.  นายสมพงษ์  ประภากรสกุล  นายก อบต.หาดส าราญ   กรรมการ 
     3.  นางสาวรุ่งทิพย์  ฟองโหย  พัฒนาการอ าเภอหาดส าราญ  กรรมการ 
  4.  นายชาคริต  จินตนปัญญา  ประธานชมรมก านันฯ   กรรมการ 
  5.  นายสุเทพ  นิรันรัตน ์   ปราชญ์ชาวบ้าน    กรรมการ  
  6.  นายชม  ชุมสกุล   ตัวแทนผู้ประกอบกิจการ   กรรมการ 
   7.  นายอดุลย์   จ้ิวตั้น   เครือข่ายภาคประชาชน   กรรมการ 
  8.  นางดาราพัน  มีลือ   ประธานชมรม อสม.อ าเภอ  กรรมการ  
  9.  นายโรจ  เก้าเอี้ยน   ตัวแทนผู้ประกอบกิจการ   กรรมการ  
     10. นายอรรถพล  อากาศฤกษ์           ตัวแทนผู้ประกอบกิจการ            กรรมการ 
  11. นายเกรียงไกร   ท้ายเซ่ง  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารฯ กรรมการ 
  12. นางเฮ็กโหม้ย  ใจบุญ   ตัวแทนผู้ประกอบกิจการ   กรรมการ 
  13. นางใจภักดิ์  ประภากรสกุล  ตัวแทนผู้ประกอบกิจการ   กรรมการ
  14. นางเครือวรรณ์  เก้าเอี้ยน  ภาคีเครือข่ายสุขภาพ   กรรมการ 
  15. นายพิเชษฐ์  ณ พัทลุง  ตัวแทนภาคประชาชน   กรรมการ 
  16. น.ส.สุภาพร  ไชยมล   ปราชญ์ชาวบ้าน    กรรมการ 
  17. นายบุญช่วย  ก่อกฤตยา  ตัวแทนเครือข่ายสุขภาพ   กรรมการ 
  18. นายธีรพงศ์  มนต์แก้ว  เกษตรอ าเภอหาดส าราญ   กรรมการ 
  19. นายสรรเสริญ   เส้งขาว           สาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ              เลขานุการ 
     20. จ่าเอกธวัชชัย  เพทาย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ     
       

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิชาติ  เพ็ชร์ประสิทธิ์     
2. น.ส.อามีนา  หมิแส๊ะ      
3. น.ส.มินทร์ตรา  สามัญ     
4. นายวรากร  ปากอ่อน      
5. นายเจษฎา  จุลวรรณโณ     
6. น.ส.จารุนันท์  เสนีย์      
7. นางสุธินี  ตรังคตระการ     
8. นายเสกสรร  มัจฉา      
9. น.ส.พัตราภรณ์  เอี้ยวซิโป     
10. น.ส.ธิดานุช  งูตูล      
11. นายสราวุธ ขวัญด า 
12. นายสนทอน  หมาดหลู 



13. น.ส.อภิญญา  สามทอง 
14. น.ส.เสาวลักษณ์  ก่งเซ่ง 
15. น.ส.ณัฐฐาเนตร  เอ้งฉ้วน 
16. น.ส.ธนิชประภัสสร  ชายหมาด 
17. นายธิรัตว์  พาพล 
18. นายนพรัตน์  แก้วแสงขวัญ 
19. นางธัญญลักษณ์  รงค์รัตน ์
20. นางศรีสวัสด์ิ  ศรีบางรัก 
21. น.ส.วนิดา  รัตนสุรการย์ 
22. น.ส.พรพิมล  เจะโสะ 
23. น.ส.นัดดา  สัณห์พานิชกิจ 
24. นางธัญญรัตน์  ภูพันธ์ทวีพงศ์ 
25. น.ส.ปัญญาพร  ห้าหาบ 
26. น.ส.ชนิดา  หลงเส้ง 
27. น.ส.สุวนันท์  แก้วยัง 
28. นางเนตรวิลัย  พูลเนียม 
29. นายชีวิน  หลงกลาง 
30. น.ส.ฑิฆัมพร  สองพัง     

 
เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
 นายมนต์ชัย  หนูสาย นายอ าเภอหาดส าราญ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้. 
  
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 การด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาของประชาชน จะใช้กระบวนการ พชอ.เป็น
แนวทางในการขับเคล่ือนพัฒนางาน ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นรูปธรรม โดยจะใช้เป็น
หน่วยน าในการด าเนินงานในปี พ.ศ.2565 และปีต่อๆไป และการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นท่ี เน้นการท างาน
แบบบูรณาการทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ องค์กรท้องท่ี องค์กรท้องถิ่น เอกชนและภาคประชาชน 
    
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 
 -ท่ีประชุมรับรอง  
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          3.1 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)อ าเภอหาดส าราญ ปี 2564     
นางจารุนันท์  เสนีย์  เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แจ้งว่า ในปี พ.ศ.2564 จ านวนเป้าหมาย และมีการด าเนินงานดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน 
ติดเตียง(ช่ือประเด็นเดิมก่อนปรับช่ือในปี พ.ศ.2565) โดยทีมสหวิชาชีพ จ านวน 51 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วย   
ติดบ้าน จ านวน 30 คน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 21 คน และหากแบ่งจ านวนตามหน่วยบริการสาธารณสุข
ท่ีดูแลรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมาย จะแบ่งเป็นในเขต รพ.สต.บ้านปากปรน จ านวน 12 คน รพ.สต.หาดส าราญ 
15 คน รพ.สต.บ้าหวี จ านวน 8 คน รพ.สต.ตะเสะ จ านวน 16 คน  



นายวรากร ปากอ่อน เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการจัดการขยะในชุมชน     
แจ้งว่า การด าเนินงานการจัดการขยะในชุมชน ได้มีการรณรงค์ประชาชนในการจัดการขยะในครัวเรือน ให้มี
การแยกขยะก่อนท้ิง และเน้นการจัดการขยะในสถานท่ีท่ีเป็นสาธารณะ มีการด าเนินการคัดแยกขยะท่ีชัดเจน 
จัดท าป้ายรณรงค์ ขอความร่วมมือในการจัดการขยะ ผลลัพธ์การด าเนินงานโดยรวม ประชาชนยังขาดการมี
ส่วนร่วม และยังขาดวินัยในการปฏิบัติในการจัดการขยะ 
นางรุ่งทิพย์  ฟองโหย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการด าเนินงานอาหารปลอดภัย 
แจ้งว่า การด าเนินงานอาหารปลอดภัย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การรณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษ บริโภคใน
ครัวเรือน โดยอ าเภอหาดส าราญมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีด าเนินการครบท้ัง 22 หมู่บ้าน และจะมี
ครัวเรือนตัวอย่าง ท่ีด าเนินการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการขุดสระ มีแปลงเกษตรท่ีสามารถเป็น
แบบอย่างได้ จ านวน 11 แห่ง ตลอดจนได้มีการส่งเสริมทุนแก่กลุ่มต่างๆในการน าไปใช้ในการปลูกผักปลอด
สารพิษด้วย 2.การส่งเสริมอาชีพ โดยประมงร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ ได้จัดสรรไก่พื้นเมือง และมีการส่งเสริมการ
แปรรูปอาหารทะเล ท่ีปลอดสารพิษ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งจากการด าเนินงาน จะพบว่า 
ประเด็นการสร้างโรงเรือนผลิตสินค้าและบริการ จะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นแนวทางท่ีจะด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
นายเสกสรร  มัจฉา ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า แจ้งว่า 
ในปี พ.ศ.2564 การด าเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ า โดยอ าเภอหาดส าราญ มีธนาคารปูม้าท่ีด าเนินการ 
จ านวน 8 แห่ง มีการปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ า โดยปล่อยลูกปูระยะวัยอ่อน จ านวน 90 ครั้ ง จ านวน 
150,300,000 ตัว ปล่อยแม่ปูม้า จ านวน 501 ตัว ซึ่งผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ธนาคารปูม้าบ้านนา
ชุมเห็ด ม.2 ต.ตะเสะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  ทบทวนและก าหนดประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตประชาชนอ าเภอหาดส าราญ ปี พ.ศ.2565 
-ประเด็นเดิม ของปี พ.ศ.2564                           
นายอภิชาติ  เพ็ชร์ประสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แจ้งว่า จากการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต จ านวน 4 ประเด็น จะเห็นว่า มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิตของประชาชน  
-ประเด็นอื่น(เพิ่มเติม) ไม่มีการเสนอเพิ่มเติม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ก าหนดประเด็นการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ.2565  เป็นประเด็นเดิม 
ต่อเนื่องจาก ปี พ.ศ.2564 ได้แก่ 1.ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2.ประเด็น
การจัดการขยะในชุมชน 3.ประเด็นการด าเนินงานอาหารปลอดภัย 4.ประเด็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า  
 

 4.2 ยกเลิกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ท่ี 83/2562 และ
พิจารณา(ร่าง)ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ปี พ.ศ.2565 
นายอภิชาติ  เพ็ชร์ประสิทธิ์ แจ้งว่า เพื่อใหก้ารขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.)มีความต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรับปรุงรายช่ือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ(พชอ.) โดยยกเลิกค าส่ังอ าเภอหาดส าราญ ท่ี 83/2562 และเสนอ(ร่าง)ค าส่ัง พชอ. ปี พ.ศ.
2565 โดยมีรายช่ือคณะกรรมการท่ีมีการปรับเปล่ียนจากค าส่ังเดิม คือ นายสมบุญ  บุญทอง ตัวแทนจากผู้
ประกอบกิจการ แทนท่ี นางใจภักดิ์  ประภากรสกุล ตัวแทนผู้ประกอบกิจการ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ 



 
 4.3 ยกเลิกค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(อนุ พชอ.) ท่ี 331/2561 
และพิจารณา(ร่าง)ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(อนุ พชอ.) ปี พ.ศ.2565 
นายอภิชาติ  เพ็ชร์ประสิทธิ์ แจ้งว่า เพื่อให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.)มีความต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรับปรุงรายช่ือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ(อนุ พชอ.) โดยยกเลิกค าส่ังอ าเภอหาดส าราญ ท่ี 331/2562 และเสนอ(ร่าง)ค าส่ัง อนุ 
พชอ. ปี พ.ศ.2565 โดยมีรายช่ือคณะอนุกรรมการฯแต่ละประเด็น ท่ีเข้ามาใหม่ ได้แก่ 
 1.ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
 - นายอภิชาติ  เพ็ชร์ประสิทธิ์ 
 - นางธัญญลักษณ์  รงค์รัตน์ 
 - น.ส.ธิดานุช  งูตูล 
 - น.ส.ณัฐฐาเนตร  เอ้งฉ้วน 
 - น.ส.มินทร์ตรา  สามัญ 
 - นางกมลกานต์  กุลตัน 
 2.ประเด็นการจัดการขยะในชุมชน 
 - นางปิยพร  ทองรักษ์  
 - นายสราวุธ  ขวัญด า 
 - น.ส.ฑิฆัมพร  สองพัง 
 - น.ส.ธัญญรัตน์  ภูพันธ์ทวีพงศ์  
 3.ประเด็นการด าเนินงานอาหารปลอดภัย  
 - นายธิรัตว์  พาพล 
 - นางเนตรวิลัย พูลเนียม 
 - นายเจษฎา  จุลวรรณโณ 
 - น.ส.อภิญญา  สามทอง 
 4.ประเด็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
 - นายยุทธนา  บุญงาม 
 - นายชีวิน  หลงกลาง 
ที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 4.4 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประเด็นปัญหา 
 - ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสทางสังคม 
นางจารุนันท์  เสนีย์ เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบางและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแจ้งว่า ปี พ.ศ.2565 เป้าหมายกลุ่มเปราะบาง จ านวน 87 คน วางแผนการดูแล
สภาวะสุขภาพ โดยทีมสหวิชาชีพ ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 
ประธานที่ประชุม เสนอว่า 1) ขอให้ส ารวจสภาพปัญหากลุ่มเป้าหมายแต่ละรายให้ชัดเจน พร้อมความ
ต้องการสนับสนุน และมีการสรุปผลการด าเนินงานแต่ละราย(เป้าหมาย) ให้เห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 2) ขอให้
ด าเนินการระดมทุน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือในส่ิงท่ีเป้าหมายต้องการสนับสนุน โดยเสนอให้มีการจัดวิ่งเพื่อการ
กุศล ในราวเดือนสิงหาคม 2565 โดยมอบหมายให้คณะท างานฯเตรียมการโดยทันที และจะติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 -ประเด็นการจัดการขยะในชุมชน 
นายวรากร ปากอ่อน เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการจัดการขยะในชุมชน    
แจ้งว่า ในปี พ.ศ.2565 การด าเนินงานการจัดการขยะในชุมชน มีการประชุมและก าหนดเป้าหมายด าเนินงาน 
ได้แก่ พื้นท่ีหมู่ท่ี 5 ต าบลหาดส าราญ ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสาธารณะ สวนสนชายทะเลหาดส าราญ โดยมีแผน
ด าเนินการ ดังนี้ 
 -ติดต้ังป้ายรณรงค์ จุดท้ิงขยะ การคัดแยกขยะ 
 -รณรงค์บ้านต้นแบบปลอดถังขยะ 
 -รณรงค์ร้านค้า ร้านอาหาร งดการใช้โฟม 
 -แยกขยะรีไซเคิล และมีจุดรวมที่ รร.หาดส าราญ เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ 
           ของโรงเรียน 
 -ขอความร่วมมือร้านค้า ร้านอาหาร(จ านวน 9 ร้าน) ใช้ถังขยะอินทรีย์ โดยมีการสนับสนุน 
           ถังขยะอินทรีย์แก่ทางร้าน 
ประธานที่ประชุม เสนอว่า ขอให้เพิ่มจุดด าเนินการประเด็นการจัดการขยะ อีก 1 พื้นท่ี คือ ชุมชนแหลมลูกไม้ 
หมู่ท่ี 12 ต าบลหาดส าราญ เนื่องจากมีลักษณะพื้นท่ีทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม แต่ขาดการจัดการ การ
ดูแลท่ีเป็นระบบ ท าให้มีทัศนยภาพท่ีไม่สวยงาม โดยมอบหมายให้คณะท างานฯวางแผนการด าเนินการ 
ก าหนดให้ อปท.เป็นหน่วยสนับสนุนหลัก ด าเนินการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนทุกต่างๆในพื้นท่ี 
 

 -ประเด็นการด าเนินงานอาหารปลอดภัย 
นางรุ่งทิพย์  ฟองโหย ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการด าเนินงานอาหารปลอดภัย 
แจ้งว่า ในปี พ.ศ 2565 ก าหนดให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยในกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้บริโภค และมีการรณรงค์การปลูกผักปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่อง 
ประธานที่ประชุม เสนอว่า 1) ขอให้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจน  สามารถสร้างผลการ
ด าเนินงาน ท่ีสามารถน าเสนอให้เห็นภาพความส าเร็จ อาทิ กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ซอยนี้มีรัก 
ปลูกผักแบ่งปัน หากมีการก าหนดพื้นท่ีชัดเจน มีการด าเนินการท่ีดี สามารถเห็นผลงาน ความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 
2) ขอให้ประสาน อปท.ในด้านการส่งเสริมสร้างรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีจะเกิดการรวมกลุ่มภายใต้การด าเนิน
กิจกรรมผู้สูงอายุ ของ อปท.ในพื้นท่ี 
 

 -การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
นายเสกสรร  มัจฉา ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า แจ้งว่า 
ปี พ.ศ.2565 ก าหนดแผนด าเนินการฟื้นพูทรัพยากรสัตว์น้ า ธนาคารปูม้าท้ัง 8 แห่ง และขยายเครือข่าย
ธนาคารสัตว์น้ า เพิ่มเติม ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านนาทะเล ต าบลตะเสะ ผลการด าเนินงาน ปีพ.ศ.2565 ขณะนี้ 
ได้ด าเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า โดยปล่อยปูม้าวัยอ่อน จ านวน 50 ครั้ง จ านวน 50,700,000 ตัว กุ้งทะเล 
จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 1,600,000 ตัว และแม่ปูม้า จ านวน 169 ตัว 
ประธานที่ประชุม เสนอว่า 1) ขอให้ด าเนินการฟื้นพูทรัพยากรสัตว์น้ า ท่ีด าเนินการได้ดีแล้วนั้น อย่างต่อเนื่อง 
และ 2) หากสามารถด าเนินการได้ในเรื่อง การก าหนดเขตอภัยทานพันธุ์สัตว์น้ า ซึ่งอาจเป็นเรื่องท่ีมีความ
ซับซ้อน และมีข้อพิจารณาท่ีละเอียดอ่อน แต่ถ้าสามารถท าได้ ถือเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก 
 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
   - ก าหนดการประชุม เพื่อติดตามการด าเนินงาน ครั้งท่ี 2/2565 ในราวเดือน มิถุนายน 2565 
 
ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 
 
ลงช่ือ  อภิชาติ  เพ็ชรประสิทธิ์  ผู้บันทึกการประชุม   ลงช่ือ  ธวัชชัย  เพทาย  ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
        (นายอภิชาติ   เพ็ชรประสิทธิ์)                              (จ่าเอกธวัชชัย  เพทาย) 
         นวก.สาธารณสุขช านาญการ                             นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
 
 

 
  

 


