
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ครั้งที่  1 /2566 

 วันที่  24  มกราคม  พ.ศ.  2566 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน ้าอูน 

  
 
รายช่ือคณะกรรมการผู้ที่มาประชุม   

1. นายจรัล  กลางประดิษฐ   ประธานกรรมการ 
2. นายแสนดี  ศรีมุกดา    กรรมการ 
3. นายยุทธศิลป์ วงค์ประทุม   กรรมการ 
4. นางสุกัญญา   สัตถาผล    กรรมการ 
5. นายทวีวัฒน์  ศรีนา    กรรมการ 
6. นายทองรัตน์  ศรีสวัสดิ์    กรรมการ 
7. นายวิจิตร  โคตะมา    กรรมการ 
8. นายนาถณรงค์ กุลอัก    กรรมการ 
9. นายนิน  ลับลิพล    กรรมการ 
10. นาย ชัยยงค์  มณีบู่    กรรมการ 
11. นาย ประทัย  มณีบู่    กรรมการ 
12. นางสิริมา  ศรีส าราญ   กรรมการ 
13. พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ จ าปาเมือง   กรรมการ 
14. นางยทองใบ  ธุระนนท์   กรรมการ 
15. นายชาคร  สารีนันต์   กรรมการ 
16. นาย อิทธิพล  ทองสันทัด   กรรมการ 
17. นางอุบลรัตน์            เจริญไชย   กรรมการ 
18.นายเสริมสุข  แก้วเคน      กรรมการและเลขานุการ 

รายช่ืออนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นางสุดาวัลย์  คนเพียง    คณะอนุกรรมการ 
  2.นางสุมาลี   เพชรชัย   คณะอนุกรรมการ 
  3.นายเอกพิสิฐ  ธีรนันภาคิน   คณะอนุกรรมการ 

4.นายธีรยุทธ  พุธมาศ    คณะอนุกรรมการ 
5.นางพัชรินทร์  ตงศิริ    คณะอนุกรรมการ 
6.นายพัฒนา  ไชยชมภู    คณะอนุกรรมการ 
7.นางสาวณิชานัน วรรรกุล    คณะอนุกรรมการ 
8.นายวุฒิชัย  สุทธิอาจ    คณะอนุกรรมการ 
9.นายค าเปลี่ยน  ผลาจันทร์   คณะอนุกรรมการ 
10.นายบรรจบ  กุลชโล    คณะอนุกรรมการ 
11.นายมนัส  อาจไพรินทร์   แทน 



12.นางสาวสุดารัตน์ ชินชาติ    แทน 
13.นายประจักษ์  คงอยู่    คณะอนุกรรมการ 
14.นายวิเชียร  ธรรมรักษา   คณะอนุกรรมการ 
15.นายอรุรักษ์  ดวงกุลสา   คณะอนุกรรมการ 
16.นางจารุวรรณ์          บญุพานิชย์   คณะอนุกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการผู้ที่ไม่มาประชุม 
 1.นายวิษณุ  เกตุรุน    ติดราชการ 
 2.นายยุทธศิลป์  วงค์ประทุม   ติดราชการ 
 3.นายสุภาพ   หัสจันทอง   ขาด 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1   การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ  
2566  ได้คัดสรรและแต่งตั้งบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการและเอกชนและจากชุมชน จ านวน  20ท่าน
พร้อมน าเสนอให้มีประชุมสามารถเสนอหรือปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายชื่อคณะกรรมการได้ 

1.2 ประธานในการประชุมโดยนายอ า เภอนิคมน้ า อูน แจ้ งวาระการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอครั้งที่ 1/2566  โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (นายเสริมสุข  แก้วเคน) เป็นผู้น าเสนอ พร้อมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ระดับพ้ืนที่ให้เปน็ไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่วางไว้โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วน 

 
 มติที่ประชุม - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    -การประชุมครั้งที่นี้เป็นครั้งแรกของการประชุม พชอ. /2566 
มติที่ประชุม  -ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
3.1  เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอโดยสาธารณสุขอ าเภอ

นิคมน้ าอูน ได้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่
ละประเภทปัญหา 

3.2  เลขานุการคณะกรรมการ พชอ. ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นได้
สรุปผลการด าเนินงานประเด็นปัญหาที่มีการขับเคลื่อนปี 2565 

  3.2.1 ปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต  
  3.2.2 ปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนน 
  3.2.3 การป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 

นายวิจิตร  โคตะมา  เห็นควรคงปัญหายาเสพติดไว้   



 
เรื่องแจ้งจากโรงพยาบาลนิคมน้ าอูน (นางสุกัญญา สัตถาผล) 

3.3  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ประชาสัมพันธ์การบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส อ าเภอนิคมน้ าอูน
ตรวจพบความผิดปกติ  9  ราย ให้ รพ.สต.ได้ติดตามกลุ่มเป้าหมายไปรับการตรวจรักษาต่อไป 

3.4  แจ้งโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่ก าเนิด จากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟ
ไหม้ น้ าร้อนลวก ขอให้คณะกรรมการ พชอ. ได้ประชาสัมพันธ์โครงการในชุมชนหากผู้ใดประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ มูลนิธิ พอ.สว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่างด าเนิน
โครงการโดยส่งค าขอมาที่ สสอ. ภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2566  เพ่ือจะได้รวบรวมส่งจังหวัดเป็น
อันดับต่อไป 

3.5  ขอให้รณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด และหัดเยอรมันตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
   - กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขส าหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีน 
   - กลุ่มต ารวจ 
   - กลุ่มวัยแรงงานในสถานประกอบการ 
   - กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะรับวัคซีน 

ขอความร่วมมือคณะกรรมการพชอ.และผู้น าชุมชนทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถแจ้ง
ความจ านงได้ท่ีสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งได้ 

3.6  ขอความร่วมมือคณะกรรมการ พชอ. และผู้น าชุมชนได้ประชาสัมพันธ์การับบริการ
ฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มกระตุ้นและทุกเข็มในทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน  4  
เดือนและผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19  นานเกิน 3 เดือน สามารถมารับบริการได้ที่โรงพยาบาลนิคมน้ าอูนทุก
วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่งานสนับสนุนบริการ 

3.7  การให้คะแนนการประเมินคุณภาพ UCCARE ตามประเด็นปัญหา พชอ. ปี 2566  
ก่อนด าเนินการ 

  
ประเด็นปัญหา U C C A R E total แปล

ผล 
แปล

ผลรวม 
1.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 3 3 4 3 3 19 3  

3 2.อุบัติเหตุบนท้องถนน 3 3 3 3 3 4 19 3 
3.การป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิและ
มะเร็งท่อน้ าดี 

3 3 3 4 3 4 20 3 

 
3.8  แจ้งประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE  อ าเภอนิคมน้ าอูนในวันที่  31  

มกราคม  2566 เวลา  09.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอนิคมน้ าอูน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนงานทุก Setting ทั้งในระดับอ าเภอ ชมรม สถานศึกษา และในชุมชนให้มีความต่อเนื่อง เป็นการ
ขยายเครือข่าย และเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงานตามโครงการประกวดผลการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE  ประจ าปี 2566 โดยก าหนดการประกวดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกตัวแทนที่มีผลงานดีเด่นเป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกวดที่จังหวัดขอนแก่นต่อไป 



3.9  เชิญชวนหน่วยงานราชการ ชุมชนได้สมัครรับวารสารสมาชิก TO BE NUMBER ONE  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับอ าเภอ ส่งใบสมัครและเงินค่าวารสารได้ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
นิคมน้ าอูนได้รวบรวมส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป 

 

3.10 ความร่วมมือให้ทุกอ าเภอแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ ถ้าพบเห็นให้แจ้งที่ว่าการอ าเภอ หรือ สภอ.นิคมน้ าอูน เพ่ือจะได้เข้าตรวจสอบ ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือป้องกัน ควบคุมไม่ให้กลุ่มเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันนักสูบรายใหม่ 

 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

เรื่องจาก รพ.สต.(ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหลวง) 
4.1  ก าหนดการจัดกิจกรรม  RUN FOR LOVE วิ่งเพ่ือรัก  14  วัน  18  อ าเภอเพ่ือหาทุน

ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มติดบ้าน ติดเตียงสนามย่อยอ าเภอนิคมน้ าอูน ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2566  เริ่ม
งานเวลา16.00 น. ที่หน้าอ าเภอนิคมน้ าอูน โดย สจ.จิรศักดิ์  สร้อยค า พร้อม ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งรับมอบ
ส่งจากคณะท างานอ าเภอกุดบาก เวลา  14.00 น. เชิญร่วมกิจกรรมจากจุดรวมพล วัดโพนสูง ต าบล
หนองปลิง วิ่งเพ่ือรับบริจาคมุ่งสู่ลานสืบชะตาปลา มีการแสดงเต้นบาสโลบ ในเวลา  17.30  น. ที่ลานสืบ
ชะตาปลา มีการจัดแสดงมินิคอนเสิร์ตและรับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน พร้อม
มอบธงให้คณะท างานจากอ าเภอวาริชภูมิ เป็นล าดับต่อไป 

เรื่องแจ้งจากอ าเภอ (ปลัดอ าเภอนิคมน้ าอูน) 
4.2  เนื่องในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2566  จะมีการคัดเลือกประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น โดย

อ าเภอนิคมน้ าอูน ได้ส่ง นายเรืองสวัสดิ์  ศรีจ าปา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7  ต าบลนิคมน้ าอูนเข้าร่วมการ
คัดเลือก โดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดจะลงพ้ืนที่ ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  
13.30  น. ขอให้ทุกหน่วยราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันในการต้อนรับกรรมการ และขอความร่วมมือ
สาธารณสุขอ าเภอได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ หรือ อสม.ออกคัดกรองโรคโควิด -19  ในงานด้วย การแต่งกาย
หัวหน้าส่วนราชการให้ใส่ชุดผา้ไทย ส่วนก านัน ผู้ใหญ่บ้านใส่ชุดสีกากี โดยให้ทุกท่านมารวมกัน  ณ 
โรงเรียนบ้านดงสว่าง เวลา  13.00 น.  โดยพร้อมเพรียงกัน 

4.5 สภานายิกาสภากาชาดไทย จะมอบเงินช่วยเหลือ ในกลุ่มครอบครัวที่มีสตรีอายุไม่เกิน 20 ปี 
(แม่วัยใส) มีบุตรคนแรกถึง  5 ปีกลุ่มคนไข้ติดเตียง และในกลุ่มคนพิการ ที่ประสบปัญหาทางสังคมและมี
ถานะยากจน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ครอบครัวละ 2,000 
บาท ขอความร่วมมือผู้น าชุมชนได้แจ้งประสาน ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเป็นหน่วยงานรวบรวม
รายชื่อส่งที่ว่าการอ าเภอภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ที่ได้เงินช่วยเหลือให้แนบบัตรประชาชนและ
สุติบัตรเด็กแรกเกิดในเงินประเภทคนแม่วัยใส 

   4.6 สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน (เลขานุการ พชอ.) ได้สรุปประเด็นการคัดเลือกปัญหา และ
แผนการที่จะขับเคลื่อน โดยจัดเรียงประเด็นปัญหาที่ส าคัญของอ าเภอนิคมน้ าอูน 2  ปัญหา และอีก 1 
ประเด็น ปัญหา เป็นภาคบังคับของจังหวัดที่ต้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกอ าเภอ ในปี 2566 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาร่วมกันดังนี้ 

  ปัญหาที่ส าคัญอันดับที่ 1  ปัญหายาเสพติด 
  ปัญหาที่ส าคัญอันดับที่ 2  ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 



    ปัญหาที่ส าคัญอันดับที่ 3  การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิ์ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ปิดประชุม เวลา  16.00 น. 
 
 
 
 
 
        ลงชื่อ……………………………………….                       ลงชื่อ………………………………………. 
       (นางพัชรินทร์   ตงศิริ)                                  (นายเสริมสุข  แก้วเคน) 
            พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                        สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน        
 ผู้จด/ผู้พิมพ์ิรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
  
 
 
 
 
  



 
  



 


