
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



รายละเอียดการจัดประชุมคณะกรรมการ พชอ.และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
ตามงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖4 งวดที่ 1 (รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒33095000000/P2936 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน สถานที่จัด ว.ด.ป ที่จัด 
จ านวนผู้เข้าร่วม

ประชุม (คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง ที่ว่าการอ าเภอเมืองอุดรธานี 25 ธ.ค.63, 11 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ็ญ ที่ว่าการอ าเภอเพ็ญ 15 ธ.ค.๖๓, 13 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม ที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม 17 ธ.ค.63, 15 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งฝน ที่ว่าการอ าเภอทุ่งฝน 28 ธ.ค.63, 11 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๕ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ว่าการอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 28 ธ.ค.63, 13 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนายูง ที่ว่าการอ าเภอนายูง 18 ธ.ค.63, 14 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๗ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุมภวาปี ที่ว่าการอ าเภอกุมภวาปี 21 ธ.ค.63, 12 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๘ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ ที่ว่าการอ าเภอหนองวัวซอ 28 ธ.ค.63, 15 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๙ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ ที่ว่าการอ าเภอวังสามหมอ 21 ธ.ค.๖๓, 28 ธ.ค.๖๓ ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 

๑๐ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองแสง ที่ว่าการอ าเภอหนองแสง 25 ธ.ค.63, 14 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอประจักษ์ฯ ที่ว่าการอ าเภอประจักษ์ฯ 22 ธ.ค.63, 12 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านผือ ที่ว่าการอ าเภอบ้านผือ 17 ธ.ค.63, 11 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอน  าโสม ที่ว่าการอ าเภอน  าโสม 24 ธ.ค.63, 14 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๔ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีธาตุ ที่ว่าการอ าเภอศรีธาตุ 15 ธ.ค.๖๓, 13 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๕ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโนนสะอาด ที่ว่าการอ าเภอโนนสะอาด 25 ธ.ค.63, 12 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๖ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองหาน ที่ว่าการอ าเภอหนองหาน 22 ธ.ค.63, 14 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๗ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกู่แก้ว ที่ว่าการอ าเภอกู่แก้ว 17 ธ.ค.63, 11 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๘ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านดุง ที่ว่าการอ าเภอบ้านดุง 17 ธ.ค.63, 15 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๑๙ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไชยวาน ที่ว่าการอ าเภอไชยวาน 22 ธ.ค.63, 13 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 
๒๐ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดจับ ที่ว่าการอ าเภอกุดจับ 17 ธ.ค.63, 12 ม.ค.64 ๓๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น : สองแสนบาทถ้วน ๒๐๐,๐๐๐ 



ที่ อด ๑๓๓๒/๓๐๕                                        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
                                                                                             ถนนหลักเมือง ต าบลวังสามหมอ 
                                                                                    จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๘๐ 

                                                                      ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอวังสามหมอ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. วาระการประชุม      ๑         ฉบับ  

 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอวังสามหมอ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่ จึงใคร่ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอวังสามหมอ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง

ประชุมที่ว่าการอ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

       

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางศุภร  เติมทรัพย์) 
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

โทร : ๐๔๒-๓๘๗๑๕๙  

“อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หม่ันล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ” 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

วันที่  21  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3    เวลา ๐8.3๐ น.-๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

............................................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
- สถานการณก์ารระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
   -รับรองการประชุมครั งที่ 8/๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง   

-  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
- เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื นที่  

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
- การทบทวนค าสั่งและแต่งตั่งคณะกรรมการ พชต. 
- กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระเรื่องอ่ืนๆ 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


