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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ครั้งที่  1/2565 

 วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน ้าอูน 

  
 
รายช่ือคณะกรรมการที่มาประชุม   

1. นางวรรณิดา  มั่นคง    ประธานกรรมการ 
2. นายวิษณุ  เกตุรุน    รองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธศิลป์ วงค์ประทุม    กรรมการ 
4. นางสุกัญญา   สัตถาผล     กรรมการ 
5. นายชัยยงค์  มณีบู่     กรรมการ 
6. นายทองรัตน์  ศรีสวัสดิ์     กรรมการ 
7. นายวิจิตร  โคตะมา     กรรมการ 
8. นายอรอุษา  พินิจมนตรี    กรรมการ 
9. นายนิน  ลับลิพล     กรรมการ 
10. นายสมศักดิ์  วงค์ประทุม    กรรมการ 
11. นายบุญเรียง  ศิริพัฒน์     กรรมการ 
12. นางสาวศิรินทร เสมอพิทักษ์    กรรมการ 
13. พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ จ าปาเมือง    กรรมการ 
14. นางวรางคณา ลับลิพล     กรรมการ 
15. นายชาคร  สารีนันต์    กรรมการ 
16. นายสุนทรา  นนสุราช     กรรมการ 
17.นายเสริมสุข  แก้วเคน       กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. นายประทัย  ผลาจันทร์     ติดภาระกิจ 
2. พ.ท ทองรัตน์   อาจไพรินทร์     ติดภาระกิจ 
3.นางส าราญ  อาจไพรินทร์     ติดภาระกิจ 
4 นายมี  เหล่านายอ      ติดภาระกิจ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางจารุวรรณ บุญพาณิชย์    คณะอนุกรรมการ 
2. นางกาญจนา  เทพิน     คณะอนุกรรมการ 
3. นางอุบลรัตน์  เจริญไชย    คณะอนุกรรมการ 
4. นางสาวรัตรพร พัฒคาต     คณะอนุกรรมการ 
5. นางจารุวรรณ บุญพานิชย์    คณะอนุกรรมการ 
6. นางค าวรรณ์  ปราศรัยงาม    คณะอนุกรรมการ 
7. นายบุญเวียน  ถึงค าภู     คณะอนุกรรมการ 
8. นายธีระศักดิ์  มามิมิน     คณะอนุกรรมการ 
9. นางพัชรินทร์  ตงศิริ     คณะอนุกรรมการ 
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เปิดประชุมเวลา 08.30 น.  
 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม  
  นางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอ าเภอรักษาราชการแทนนายอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้มอบเกียรติบัตร
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.รับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอว่าได้ปฏิบัติตามมาตราฐานระบบสุขภาพอ าเภอ ระยะเวลารับรอง  24 มีนาคม 2464 – 23 มีนาคม 
2567 
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2565 ได้คัดสรรและ
แต่งตั้งจากทุกภาคสว่น ทั้งภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และจากชุมชน จ านวน 21 ท่าน พร้อมเสนอให้ที่ประชุม
สามารถปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมเติมรายชื่อของคณะกรรมการได้  

1.2 ประธานโดยนางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอ าเภอรักษาราชการแทนนายอ าเภอนิคมน้ าอูน แจ้งวาระ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ครั้งที่ 1/2565 และมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (นายเสริมสุข แก้วเคน) เป็นผู้น าเสนอ พร้อมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาชีวิตระดับอ าเภอ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพ้ืนที่ 
ให้เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อย่างเป็นองค์รวม ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือคุณภาพ
ชีวิต 
   

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ที่ประชุม รับรอง 
   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
3.1 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยสาธารณสุขอ าเภอนิคม 

น้ าอูน ได้เสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตระดับอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ในแต่ละประเด็นปัญหา 
นายสุนทรา นนสุราช ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 เสนอดังนี้ 

เสนอการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ควรเป็นผู้ปฏิบัติใน
หน่วยงานต่างๆ และเป็นผู้รับผิดชอบงานในปัญหานั้นๆ เพราะจะได้รู้เกี่ยวกับงานนั้นๆ สาธารณสุขอ าเภอ 
ควรท าหนังสือไปแต่ละหน่วยงาน ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ และให้หัวหน้าหน่วยงานคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสมมาเป็นคณะอนุกรรมการ 

 

3.2 การเสนอปัญหาคุณภาพชีวิตอ าเภอนิคมน้ าอูน ในปี 2565 
นางวรรณิดา ม่ันคง ประธานที่ประชุม 

ปรึกษาและเสนอแนะปัญหาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ จากปี 2565 จะคงใว้ 5 ปัญหาเดิมหรือไม่ 
หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ให้เน้นที่ความส าคัญของปัญหา ความเร่งด่วน
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ของปัญหา นอกจากนี้แล้ว ให้ที่ประชุมสามารถเสนอประเด็นปัญหา เกี่ยวกับปัญหาภัยธรรมชาติ ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน คนไร้ที่พ่ึง ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย หรือปัญหาการระบาดของโรคติดต่อได้ 

 

นายวิจิตร  โคตะมา คณะกรรมการ พชอ. ภาคประชาชน 
ได้เสนอปัญหาโรคติดต่อ การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าโรคโควิด – 19 ของอ้าเภอนิคมน้้าอูน  

เสนอมาเป็นอันดับแรกของปัญหาที่ควรจะแก้ไข ตลอดทั้งการรณรงค์การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 
เพราะผูท้ี่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็ยังมีในอ้าเภอนิคมน้้าอูน 

 

3.3  สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน (นายเสริมสุข แก้วเคน) เลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2564 ที่ผ่านมา อ าเภอนิคมน้ าอูน ได้มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ.ทั้งหมด 4 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 ประชุมเพ่ือเสนอปัญหาใน พชอ.และคัดเลือกปัญหาร่วมกันได้ 5 ปัญหา 
3.1.1 ปัญหาที่ส าคัญล าดับที่  1  ปัญหาความปลอดภัยทางท้องถนน (RTI) 
3.2.2 ปัญหาที่ส าคัญล าดับที่  2  ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด 
3.3.3 ปัญหาที่ส าคัญล าดับที่  3  ปัญหาด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
3.4.4 ปัญหาที่ส าคัญล าดับที่  4 ปัญหาด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

(ลดการเกิดผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่) 
3.45 การจัดการปัญหาขยะในชุมชน 

ครั้งที่ 2 ประชุมการน าเสนอแผนปฏิบัติการ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ร่วมกัน 
ครั้งที่ 3 ประชุมจัดท า (MOU) เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
ครั้งที่ 4 ประชุมน าเสนอและสรุปผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา 5 ปัญหาในปี ที่ผ่านมา 
 

3.4 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยสาธารณสุขอ าเภอนิคม 
น้ าอูนได้แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและให้แต่ละหน่วยงานได้เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ พร้อมแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในคณะต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้
สามารถปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมเติมรายชื่อของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการได้ และแจ้งผู้รับผิดชอบ
ปัญหาสุขภาพ 5 ปัญหาของทางสาธารณสุข ดังนี้ 

ปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 1 ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด  รับผิดชอบโดย นางจารุวรรณ  
ญพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด รพ.นิคมน้ าอูน 

ปัญหาที่ส าคัญล าดับที่  2 ปญัหาอุบัติเหตุทางถนน รับผิดชอบโดยนางสาวอทิตยา ดาบลาอ า 
ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ รพ.นิคมน้ าอูน 

ปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 3 ปัญหาโรคเบาหวาน รับผิดชอบโดย นางสาวรัตรพร  พัฒคาต 
ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ รพ.นิคมน้ าอูน 

ปัญหาที่ส าคัญล าดับที่ 4 ปัญหาสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย นายชัยยงค์ มณีบู่ 
คณะกรรมการภาคประชาชน 

 

3.5 เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยสาธารณสุขอ าเภอนิคม 
น้ าอูน ได้แจ้งเสนอการจัดท าแผนพัฒนาปัญหาสุขภาพทั้ง 4 ปัญหา โดยจะท าการน าเสนอโดยผู้รับผิดชอบ
ปัญหาสุขภาพของทางสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรึกษาหารือถึงความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ของแผน การแก้ไขแผน และแนวทางการด าเนินงานตามแผนร่วมกันจากทุกภาคส่วน 
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1.  ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด น าเสนอข้อมูลโดย นางจารุวรรณ  บุญพาณิชย์ ผู้รับ
ชอบงานยาเสพติด โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน ได้น าเสนอข้อมูลแผนพัฒนาปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด 3 
หัวข้อ ดังนี้ 

1.1.แผนพัฒนาปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยเน้นการค้นหาผู้เสพในสถานศึกษา 
จะมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับยาเสพติดในโรงเรียน 

1.2.แผนพัฒนาปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยเน้นการดูแลคนไข้จิตเวชที่มีการใช้
สารเสพติดร่วมด้วย 

1.3.แผนพัฒนาปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด โดยเน้นที่ระบบการส่งต่อ ตั้งแต่การ
ค้นพบผู้ป่วย การส่งเข้ารับการบ าบัดที่โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน การส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ และการส่งกลับ
ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดูแลต่อไป 

 

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
เสนอให้มีการด าเนินงานเชิงรุก โดย 

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการออกตรวจค้นหาผู้ใช้สารเสพติด 
ในสถานศึกษา/สถานประกอบการ  

- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการตรวจค้นหาผู้ใช้สารเสพติด กับผู้ขับข่ี ที่เดิน
ทางผ่านเส้นทางอ าเภอนิคมน้ าอูน เพ่ือลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ 

- การรณรงค์การขับขี่ การให้ความรู้เรื่องกฎหมาย กับเยาวชนก่อนปิดเทอม 
 

นายสุนทรา  นนสุราช เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ 
- ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปด าเนินงาน ด้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาได้ 

คือ เวลา 08.00น. - 16.00น. 
- เสนอการท าปฏิทินก าหนดการ แจ้งต่อสถานศึกษาด้วย 

ตัวแทนสถานีต ารวจอ าเภอนิคมน้ าอูน เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ 
- การท าแผนแผนการตรวจค้นหาผู้ใช้สารเสพติด สามารถท าได้แต่ทั้งนี้ต้องมี

งบประมาณท่ีเพียงพอ 
- การด าเนินงานด้านยาเสพติด สถานีต ารวจอ าเภอนิคมน้ าอูน พร้อมให้ความร่วมมือ

กับทุกฝ่าย 
2. ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน น าเสนอข้อมูลโดย นางสาวอทิตยา ดาบลาอ า ผู้รับผิดชอบงาน

อุบัติเหตุ โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน ได้น าเสนอข้อมูลแผนพัฒนาปัญหาทางถนน  6 มาตรการ ดังนี้ 
3.1 มาตรการชุมชน 
3.2 มาตรการองค์กร 
3.3 มาตรการด้านกฎหมาย 
3.4 มาตรการด้านโรงเรียน 
3.5 มาตรการด้านข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 
3.6 มาตรการด้านการรักษาพยาบาลและการเยียวยา 

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
เสนอข้อคิดเห็นดังนี้ 

- ให้ผู้น าชุมชนจัดท าบัญชีรถในครัวเรือน 
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ตัวแทนสถานีต ารวจอ าเภอนิคมน้ าอูน เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ 
- มาตรการด้านความปลอดภัยทางท้องถนน ควรเน้นที่การสวมหมวกนิรภัย 

การตรวจสอบใบขับขี่ และมาตรการทางกฎหมาย 
 

ประธานโดยท่านรักษาการนายอ าเภอนิคมน้ าอูน เสนอข้อคิดเห็นดังนี้ 
- ให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
- รณรงค์การสวมใส่หมวกกันน็อค 

 

3. ปัญหาโรคเบาหวาน น าเสนอข้อมูลโดย น.ส.รัตรพร พัฒคาต ผู้รับชอบงานโรคไม่ติดต่อ 
โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน ได้น าเสนอการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานรายใหม่ ปีงบประมาณ 
2565 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

ร้อยละ จ านวน ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ของอ าเภอนิคมน้ าอูน ที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือวินิจฉัยโรคความดัน
โลหิตสูง ปี 2565 

ต าบล ปชก.อายุ 35 
ปีขึ้นไป (ราย) 

ปชก.ที่ได้รับ
การคัดกรอง

(ราย) 

ร้อยละ กลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิต

สูง(ราย) 

ผู้ป่วยรายใหม่ 

นิคมน้ าอูน 1,491 1,235 82.83 239 1 
หนองปลิง 1,124 1056 93.95 54 0 
หนองบัว 619 544 87.88 101 2 

สุวรรณคาม 1,340 1,036 77.31 56 0 
รวม 4,574 3,871 84.63 450 3 

 ข้อมูล ณ.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ร้อยละ จ านวน ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ของอ าเภอนิคมน้ าอูน ที่ได้รับการคัดกรอง 
เพ่ือวินิจฉัยโรคเบาหวานปี 2565 

ต าบล ปชก.อายุ 35 
ปีขึ้นไป (ราย) 

ปชก.ที่ได้รับ
การคัดกรอง

(ราย) 

ร้อยละ กลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิต

สูง(ราย) 

ผู้ป่วยรายใหม่ 

นิคมน้ าอูน 1,704 1,417 83.16 239 3 
หนองปลิง 1,256 1,184 94.27 54 0 
หนองบัว 654 580 88.69 101 6 

สุวรรณคาม 1,498 1,210 80.77 56 1 
รวม 4,112 4,391 85.90 450 10 

ข้อมูล ณ.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ได้น าเสนอข้อมูลแผนพัฒนาปัญหาโรคเบาหวาน 5 หัวข้อ ดังนี้ 
1.1 แผนพัฒนาปัญหาโรคเบาหวานโดยเน้นที่การให้ความรู้เรื่องโรค 
1.2 แผนพัฒนาปัญหาโรคเบาหวานโดยเน้นที่การสร้างความตระหนักถึงปัญหา สาเหตุ 

การรักษา ภาวะแทรกซ้อน ของโรค 
1.3 แผนพัฒนาปัญหาโรคเบาหวานโดยเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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1.4 แผนพัฒนาปัญหาโรคเบาหวานโดยเน้นที่การสนับสนุนแหล่งสร้างสุขภาพในชุมชน 
เช่น ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกายในชุมชน 

1.5 แผนพัฒนาปัญหาโรคเบาหวานโดยเน้นที่การสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิตส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

เป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วยโรคเบาหวานรายใหม่และลดภาวะแทรกซ้อน 
กิจกรรมที่จะด าเนินงานในการพัฒนาตามแผน มีดังนี้ 

- การคัดกรองโรคเบาหวานในชุมชน 
- การสร้างชุมชนรักษ์สุขภาพ 
- การรณรงค์การออกก าลังกาย 
- การจัดให้มีลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ทุกหมู่บ้าน 
- ตลาดสุขภาพ 
- การจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพ่ือสุขภาพ ทุกเดือนโดยหมุนเวียนในแต่ละต าบล 
- การเดินรณรงค์ลดกินหวาน มัน เค็ม ตามหมู่บ้าน 
- เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

 
4. ปัญหาสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม น าเสนอข้อมูลโดย นายชัยยงค์ มณีบู่ คณะกรรมการ 

ภาคประชาชน ได้น าเสนอข้อมูลแผนพัฒนาปัญหาสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
4.1 การคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน 
4.2 การคัดแยกประเภทขยะที่ถูกต้อง 
4.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน 
4.4 การลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ในการปลูกพืช 
4.5  การแก้ไขปัญหาน้ ายางหกในพ้ืนถนน 
4.6 การลดการเผาขยะในชุมชน 

นางวรรณิดา มั่นคง ประธานในที่ประชุม เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้ 
- ให้ทุกภาคส่วนราชการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ชุมชน ครัวเรือน คัดแยกขยะ  
 

3.6 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน (นายวิษณุ เกตรุน) ได้แจ้งสถานการณ์การระบาด
โรคโควิด -19 ของอ้าเภอนิคมน้้าอูน โดยขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายดังนี้ 
       - ขอความร่วมมือเข้มงวดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น วงสุรา ร้านอาหาร สนาม
ไก่ชน บ่อนการพนัน 
       - ขอความร่วมมือผู้น าชุมชนและภาคีเครือข่ายช่วย ก ากับติดตามการให้บริการวัคซีนโค
วิด –19 ให้ครบทุกกลุ่ม และเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 และจะเร่งรัดการให้วัคซีน ในกลุ่ม 5 – 17 ปี โดยให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งข้ึน 

 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 
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วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
4.1  การพิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนผลการคัดเลือก และจัดเรียงปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ

ของอ าเภอนิคมน้ าอูน จ านวน 2 ปัญหา และจะท าการท าแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ดังนี้ 

ปัญหาที่ส าคัญล าดับท่ี  1  ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด 
ปัญหาที่ส าคัญล าดับท่ี  2  ปัญหาความปลอดภัยทางท้องถนน (RTI) 

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
เสนอแนะการจัดท าหนังสือบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมมือกัน (MOU) ระหว่างหน่วยงาน ให้ที่ประชุมพิจารณา 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
  
       (นางพัชรินทร์  ตงศิริ)           (นายเสริมสุข  แก้วเคน) 
       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
         ผู้จด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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