


ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี



ประเพณีบุญหลวง
และการละเล่นผีตาโขน



วัดเนรมิตวิปัสสนา 



อุทยานเทิดพระเกียรติ
บ้านหมากแข้ง

เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐



ซากูระเมืองไทย
(ดอกนางพญาเสือโคร่ง) 

ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย



ล าน  าหมัน... ต้นน  าแห่งชีวิตของคนด่านซ้าย





วิสัยทัศน์การพัฒนาด่านซ้าย
เมืองคุณธรรม

ประเพณีวัฒนธรรมล ้าค่า

ธรรมชาติที่สวยงาม

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
น้อมน้าหลักทรงงานโครงการพระราชด้าริ

ด้วยวิถีชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง



คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ)
(District Health Board : DHB)

โดยใช้พื นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ด้วยการท้างานอย่างมีส่วนร่วม ตามแนวทาง “ประชารัฐ”







พชอ.มี "เป้าหมายหลัก" คือ ชุมชนสุขภาพดีเข้มแข็ง จัดการตนเองได้ 
"เป้าหมายรอง" ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชน

ช่วยกัน...อย่าท าให้ พชอ. เสียของ !!!

1. อย่าก าหนดประเด็นปัญหาให้ พชอ. แก้ไข แต่ต้องให้กรรมการ พชอ.และชุมชน เป็นผู้ร่วมก าหนด
ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. อย่าคิดว่า พชอ.จะต้องแก้ไขเฉพาะด้านสุขภาพเท่านั น แต่ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ปากท้อง 
ก็สามารถด าเนินการได้ เช่นกัน ถ้าเป็นปัญหาของประชาชน

3. อย่าคาดหวังว่าปัญหาต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้ภายระยะเวลาอันสั น เพราะทุกปัญหาต้องใช้เวลาแก้ไข 
ปัญหาเดียวกันต่างพื นที่สาเหตุและวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกัน

4. อย่าท าให้ พชอ.เป็นเพียงแค่งานงานหนึ่ง เพราะแท้จริงแล้ว พชอ. คือเครื่องมือการบริหารจัดการอย่าง
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5. อย่าติดกรอบการท างานแบบเดิมๆ ที่คนสา’สุขต้องเป็นพระเอก เพราะ พชอ.เป็นประตูเปิด

ไปสู่รูปแบบการท างานกับชุมชนภาคีเครือข่ายที่ท้าทาย และเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ มากมาย







การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอด่านซ้าย ปี 2562



สาธารณสขุ
อ าเภอ

ด่านซ้าย
ปฏิบัติหน้าที่
เลขา พชอ.



แผนการปฏิบัติงาน 
พชอ.

อ าเภอด่านซ้าย

แต่งตั งคณะท างานจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แต่งตั งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานตามกิจกรรม โดย พชอ.

ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการต่อเนื่อง

ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการประจ าปี

ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมในการประชุม พชอ. แต่ละครั ง

สรุปผลงานโดยผู้รับผิดชอบในการประชุมครั งสุดท้ายของปี











25622559

พัฒนาเด็ก
โครงการ Book start

โครงการนักบริบาล
ครอบคลุม 10 ต าบล

นักบริบาล
จ านวน 29 คน 

โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

อ าเภอสุขใจ
คนค้นคน”อ าเภอเดียวกัน

ไม่ทอดทิ งกัน

เริ่ม 2559-ปัจจุบัน

เริ่ม 2559-2561

เริ่ม 2560-ปัจจุบัน

18 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561

ประชุม พชอ.
ครั งที่ 3/2562

ODOP
ขยะ , DGN

คนด่านซ้ายไม่ทอดทิ งกัน

24 เมษายน 2562



๔. ด่านซ้ายเมืองใจดี อารยสถาปัตย์  (ท่องเที่ยว
ตลอดปี วิถีชุมชน คนไทด่านสุขภาพดี )  

๕. หนังสือเล่มแรกของหนู Book Sart

๖. อุบัติเหตุทางถนน 

๗. เมืองคุณธรรม ปลอดสุรา งานศพปลอดเหล้า 
ปลอดการพนัน 

๘. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๙. การคัดกรองพัฒนาการเด็ก

๑๐. การคุ้มครองผู้บริโภค 

๑๑. โรคพิษสุนัขบ้า

๑๒.ยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน จปฐ. 

ทิศทางการด้าเนินงาน 
พชอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

๒. ด่านซ้าย Green net

๓. คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ งกัน(นักบริบาล)



ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในพื นที่

ขยะล้นเมือง การจัดการขยะไม่เป็นระบบ

ไฟไหม้บ่อขยะ ในเขตป่าสงวน บ่อขยะถูกยึด



การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3 R อ าเภอด่านซ้าย



Reduce ลดการใช้พลาสติก

บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ ถือตะกร้า/ถุงผ้าไปตลาด

ทุกวันจันทร์



Reduce ลดการใช้พลาสติก หลีกเลี่ยงโฟม

งานบุญ / งานพระธาตุฯ โรงทานปลอดโฟม

หน่วยงานราชการ/โรงแรม ร่วมจัดอาหารว่าง 
ลดขยะพลาสติก

ร้านค้าร่วมใจ ลด ละ เลิก โฟม/พลาสติก



การจัดการขยะในช่วงเทศกาล
งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก และงานผีตาโขน

งดใช้กล่องโฟม ใช้วัสดุจากชานอ้อยแทน

รณรงค์การคัดแยกแก่นักเรยีน และประชาชน

น้าขวดน ้าที่ได้จากการคัดแยกมาประดิษฐเ์ปน็
เบาะนั่งโดย นักเรียน รร.ศรีสองรักษ์วิทยา



REUSE ใช้ซ  า ใช้ให้คุ้มค่า

ลูกนวด

ผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนในเครอื สพป.เขต3

OTOP นวัตวิถี บ้านหมากแข้ง

เข็มขัดกระดาษ

โมบายหลอด บ้านนาดี

ตะกร้ากระป๋อง บ้านหนองผือ



Recycle น้ากลับมาใช้ใหม่

คัดแยกตั งแต่ต้นทาง/เยาวชนร่วมให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่ประชาชน



จัดการขยะเปียกในครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมทั งภาครัฐและประชาชน



Recycle ด้าเนินการจัดตั งธนาคารขยะ ทุกต้าบล





กว่าจะเป็น DGN…..

ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา

จากวิกฤติบนที่ราบสูง สู่งานวิจัย ไทด่าน......



การด้าเนินงานด่านซ้ายกรีนเนต DGN
• ค้นหาเกษตรกรที่สนใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ

• ให้ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร/การตรวจแปลง

• กระบวนการตรวจรับรองคุณภาพแปลงปลูกที่เหมาะสมกับบริบท(PGS ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม)

• เพิ่มพื นที่ป่า ลดการบุกรุกป่า มีอาชีพ เพิ่มรายได้ที่มั่นคง



• ตรวจวัดคุณภาพผลผลิต

• สร้างแบรนด์แก่ผู้ผลิตเพื่อการแข่งขันทางการตลาด



รับซื อ จัดหาแหล่งจ้าหน่าย เพื่อให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง

- รพร.ด่านซ้ายรับซื อโดยตรงเพื่อปรุงเป็นอาหารผู้ป่วย
- ตลาดนัดผักปลอดภัย ณ ลานจอดรถ รพ. ทุกเช้าวันจันทร์
- จ าหน่ายตลาดประชารัฐทุกเช้าวันอังคาร วันศุกร์ และเย็นวันเสาร์
- จ าหน่ายในตลาดเย็น ด่านซ้าย ทุกวัน
- เพ่ิมแหล่งผลิตและจ าหน่าย



ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ



- ขยายพื นที่การด าเนินงานจาก 2 หมู่บ้านสู่ ทุกต าบล 

- เพ่ิมการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน แกนน า อสม. และครัวเรือน เพ่ือสร้าง ผักสวนครัว รั วกินได้ ทุกชุมชน

- โรงเรียนมีแปลงผักฝึกทักษะชีวิต ผลิตอาหารกลางวัน



การตรวจสารเคมีในกลุ่มเกษตรกร
๕ ต าบล ได้แก่ ต าบลกกสะทอน, ต าบลอิปุ่ม, ต าบลโพนสูง, ต าบลปากหมัน, ต าบลโคกงาม

ผู้ได้รับการตรวจทั งหมด ๓,๒๖๘ ราย

ปกติ

ปลอดภัย

มีความเสี่ยง

ไม่ปลอดภัย

ชื่อแผนภูมิ



การพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยกลไก พชอ.ด่านซ้าย
- ปี 2557 ต าบลต้นแบบ คบส. ต าบลโคกงาม
- ปี 2558 ขยายต าบล คบส. ให้ครบทุกต าบล
- ปี 2559-2560 พัฒนา อสม.เป็น นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชุมชนในทุกหน่วยบริการ
- ปี 2561 ประชาคม จัดตั งศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ได้แก่
ด่านซ้าย ,โคกงาม , ปากหมัน , บ้านผึ ง , โป่ง และตูบค้อ
- ปี 25621 ท าโครงการต้นแบบการจัดการสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยกลไก พชอ.ด่านซ้าย ร่วมกับ สสส.และ คคส.

อบรมนักวิทยฯ์ ชุมชน จัดตั งศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวัง ต.กกสะทอน



ปัญหาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

สังคมผู้สูงอายุ

การเพิ่มสูงขึ นของผู้ป่วยติดเตียง

สภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมสังคม

ความยากจน / ผู้ด้อยโอกาส





วัตถุประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั งด้านร่างกายและจิตใจ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด้ารงสืบทอดต่อไป



ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยผ่านโรงเรยีนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลนาหอ



วิชาเลือกสอนกันเองของนักเรียน

การจัดการเรียนการสอน





โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหมากแข้ง 
ต าบลกกสะทอน



โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต าบลโพนสูง



โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต าบลนาหอ



โครงการดูแลผู้พิการ บริบาลผู้สูงวัย 
ใสใ่จคุณภาพชีวิต

มากกว่าค าว่าบริบาล
คือการดูแล



การดูแลในพื นที่
ของอ าเภอด่านซ้าย



ระดับเตียงผู้ป่วย จ านวนผู้ป่วย จ านวนครั งที่เยื่ยม
จ านวน

ผู้ป่วย  ที่ดีขึ น
จ านวน

ผู้ป่วยเกิด ภาวะแทรกซ้อน
1 1364 1680 722 3
2 468 868 103 8
3 274 953 98 14
4 78 312 17 33

รวม 2,217 3,956 940 58

โครงการดูแลผู้พิการ บริบาลผู้สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต

ผลการปฏิบัติงาน เยี่ยมบ้านเดือนต.ค.61-ก.ค.62



ปี 2561 จัดตั ง “กองทุนคนด่านซ้ายไม่ทอดทิ งกัน” มียอดเงินในกองทุน 45,020 บาท
ปี 2562 จัดงาน “พาแลง ไทด่าน”เพื่อหารายได้สมทบกองทุน มียอดเงินในกองทุน 94,800 บาท

รวมยอดเงินในกองทุน 139,820 บาท

กองทุนคนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ งกัน



พาแลง ไทด่าน



เป็นสะพานบุญ ส่งผ่านความห่วงใยและการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย รวมถึงทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้





ปรับปรุงบ้าน
ปรับปรุงห้องน ้า
ปรับปรุงทางลาด

โอกาส....
ของผู้ด้อยโอกาส

ล้าดับ หน่วยบริการ จ้านวน(ราย)

1 ต้าบลปากหมัน 1

2 ต้าบลนาดี 2

3 ต้าบลโคกงาม 6

4 ต้าบลโพนสูง 2

5 ต้าบลอปิุ่ม 8

6 ต้าบลกกสะทอน 8

7 ต้าบลโป่ง 7

8 ต้าบลวังยาว 1

9 ต้าบลนาหอ 3

10 ต้าบลด่านซ้าย 13

รวม 51



โอกาส....
ของผู้ด้อยโอกาส



Book
Start



Book Start...





“ด่านซ้ายเที่ยวได้ทุกวัย ไปได้ทุกที่ เที่ยวได้ทั งป”ี

“ด่านซ้าย เมืองอารยสถาปัตย์”



อ าเภอต้นแบบ
อ าเภอสุขใจ 

พชอ.ด่านซ้าย

















ที่นี.่..ด่านซ้าย
เราจะก้าวต่อไป... 

โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง



ช่องทางการติดต่อ

เพจ พชอ.ด่านซ้าย รายการ คนค้นฅน DANSAI GREEN NET


