
รายงานสรุปการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.นายวิมล    สุระเสน  นายอ าเภอวังสามหมอ 
2.นางศุภร    เติมทรัพย์  สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
3.นายเกรียงไกร            ไกยวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสามหมอ 
4.นายสุนันท์  สุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5.นางสาวรัชนีย์  เฉลยพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลบะยาว 
6.นายบรรจง  พรมโคตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาแก-ภูดิน 
7.ว่าที่ร้อยตรีเปรมม์ปรีดา อัมวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค ายาง 
8.นางอังคณา  บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9.นางสุรีรัตน์  อัมวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
10.นายวีระพงษ์  เจริญราช ก านันต าบลหนองกุงทับม้า 
11.นายพัฒนพงษ์ ว่องเพ็ชชัย เกษตรอ าเภอวังสามหมอ 
12.นายสุทธิพจน์ ธารเพียร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมเทศบาลต าบลผาสุก 
13.นายเชิดวุฒ ิ  วรรณกุล ประธาน อสม. 
14.นายสนิท  ผลจันทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาตาด 
15.นางสาวกมลวรรณ เลิศสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข 
16.นายจักรพงษ์  เรืองเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
17.นางสาวจิราภรณ ์ ภูต้นน  า  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
18.นางสาวนิตยา ผุยปุโรย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19.นางสาวอมรทิพย์ ราชชื่น  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20.นายคชาพล  อรรคบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
21.นางมะลิ   คลื่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
22.นางสาวสุดารัตน์ ถวิลรัตน์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
23.นางสาวอภิญญา กันหาวาปี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
24.นายกิตติพงษ์ ภูเต้าสูง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
25.นางกิ่งกาญจน์ วิชัยศรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
26.นางสาวบุษบา ศรีพิมพ์สอ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
27.นายสงกรานต์ วังแสง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าไฮ 
28.นางสาวศิริกัลยา แสงลี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
29.นายอ าพร  สมทิพย์  นายกเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 
30.นายสมคิด  รามะโคตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 



31.นางสถาพร  ไร่ไสว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32.นางพะวะนา  อินทร์สะอาด ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลเทศบาลบะยาว 
33.นางสาววันเฉลิม วิเศษศรี  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาลต าบลบะยาว 
34.นายพันธุ์ชัย  ริตกันโต  ปลัดอ าเภอวังสามหมอ 
 

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   เนื่องจากการระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  2019 ขอให้ทุกภาคส่วน
ด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนั น ประชาชนจะต้องตระหนักมีความระมัดระวังตัวเอง เพ่ือไม่ให้โควิด-
19 ด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั งเมื่อไป
ในสถานที่ชุมชน ล้างมือบ่อย ๆ  
   การประชุมของคณะกรรมการ พชอ. อ าเภอวังสามหมอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมแรง
ร่วมใจกันด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ าเภอวังสามหมอ และให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานทุกอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 
ที่ประชุม ทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  
- มติที่ประชุม  รับรองการประชุมครั งที่ 8/๒๕๖๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง   
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ๔.๑ เป้ าหมายและแนวทางการ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตระดับ พื นที่  ต ามมติที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื นที่  

 1)การดูแลเด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ผู้รับผิดชอบ
หลักในระดับอ าเภอ นางสาวพัทธ์ธีรา พรมพิทักษ์   ต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอวังสามหมอ 

 2)การป้องกันอุบัติภัยทางถนน ผู้รับผิดชอบหลักในระดับอ าเภอ พ.ต.อ.ไพโรจน์            
มะโนขันธ์  ต าแหน่ง ผกก.สภ.วังสามหมอ 

 3) การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื นที่ 
  ประธานคณะกรรมการ พชอ. (นายวิมล สุระเสน) มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประเด็น

และทีมภาคีเครือข่ายของแต่ละประเด็นร่วมกันจัดท าแผนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางขับเคลื่อน
งาน 

3.1)ประเด็นแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ผู้รับผิดชอบหลักในระดับอ าเภอ พ.ต.อ.ไพโรจน์     
มะโนขันธ์  ต าแหน่ง ผกก.สภ.วังสามหมอ 

 



 ๔.๒ ผู้รับผิดชอบประเด็น คืนข้อมูล สถานการณ์ปัญหา         
   1)ประเด็นแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดย นางศุภร เติมทรัพย์ ต าแหน่งสาธารณสุข

อ าเภอวังสามหมอ   
  2)ประเด็นตรวจร้านค้า การติดตามและประเมินผลการจัดการเพ่ือผ่อนปรนประเภท

กิจการและกิจกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019 จังหวัดอุดรธานี              
อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รพ.สต.ทุกแห่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นต่างๆ 
- ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นต่างๆ เพ่ือประหยัดเวลาขอให้อนุกรรมการท าเอกสารสรุปรายงานเป็น
ระยะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในที่ประชุม   

 นายอ าพร สมทิพย์ นายกเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ:  ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือให้ประชาชน ในหมู่บ้าน ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 นายสุนันท์ สุวรรณ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลวังสามหมอ: ขอให้ทุกครั งที่มี
งานศพ ให้เจ้าหน้าที่ และ อสม.ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 นายบรรจง พรมโคตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาแก ภูดิน: ขอให้ ผู้ใหญ่บ้านก านัน 
ช่วยกันเดินเคาะประตูบ้านต้าน Covid 19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.ให้ครบ 100% 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
   ประธานคณะกรรมการ พชอ.  (นายวิมล สุ ระเสน) ให้ พิจารณาเรื่องแต่งตั ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื นที่ต าบล (พชต.) ตามค าสั่งอ าเภอวังสามหมอเพ่ือด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในพื นที่ตามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายก อบต.หรือนายกเทศบาล เป็นประธาน ก านัน 
เป็นรองประธาน ปลัด อบต.เป็นเลขานุการ และผอ.รพ.สต. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รายละเอียดตามค าสั่ง 
   แต่งตั งคณะอนุกรรมการ พชอ.ตามค าสั่ง พชอ.อ าเภอวังสามหมอ จ านวน  10 คณะ
รายละเอียดตามค าสั่งที่แนบ 

แต่งตั งที่ปรึกษาพิเศษ ตามค าสั่ง พชอ.วังสามหมอ เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาในการ   
ด าเนินงานของคณะกรรมการ พชอ.รายละเอียดตามค าสั่ง 

- ทั ง 3 ค าสั่งขอให้ตรวจสอบความถูกต้องหากมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขขอให้แจ้งฝ่าย 
เลขานุการท าการแก้ไข 
 



   การขับเคลื่อนทีมระดับต าบลหรือหน่วยงานในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI 
Team ต าบล) ต้องมีการขับเคลื่อนทีมระดับต าบล ประกอบด้วยสมาชิกมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล,   
เทศบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครของชุมชน เช่น อาสาสมัครกู้ชีพ,     
อปพร., อสม., ชรบ. เป็นต้น ร่วมกันเป็นทีมระดับต าบลในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI Team ระดับต าบล) 
   - เอกสารประกอบการจัดตั ง RTI Team ต าบล 
   - มีการประชุมRTI Team ต าบล 
   - มีกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ของ RTI Team 
มติที่ประชุม เห็นชอบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระเรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
      ลงชื่อ............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว) 
                   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
      ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายศุภร  เติมทรัพย์) 
           สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
 


