
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

ครั้งที ่1 วันที่  10 กุมภาภัณฑ์ 2565 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา  นายอำเภอวาริชภูมิ 
2.นายสมใจ  พจนา    แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาริชภูม ิ
3.พ.ต.อ.จารุกิตติ์ ภัทรศิริกรพัฒน์   ผู้กำกับการ สภ.วาริชภูมิ 
4.นายกมล   ตงศิริ   สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
5.นายจำนงค์  สุโพธิ์   เกษตรอำเภอวาริชภูมิ 
6.นายนิรันด์  โคตรธรรม   พัฒนาการอำเภอวาริชภูมิ 
7.นายประจักร์ เข็มใคร   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
8.นางรัชนี  อินทรพาณิชย์  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
9.นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา 
10.นายอดิศร  ใกล้ฝน   ประธานชมรมวิ่งภูไท 
11.นางแสงจันทร์  ใกล้ฝน     ผู้อำนวยการโรงเรียนปาราวรรณศึกษา 
12.นายเปลี่ยน  ศรีระวัน   ประธานชมรมหมอพ้ืนบ้านอำเภอวาริชภูมิ 
13.นายสุรพล  วารีย ์   ผู้แทนชมรมสถานีวิทยุชุมชน อำเภอวาริชภูมิ 
14.นายยงค์ชาย   ภูอ่าง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ 
15.นายชิตพล ไสยสาลี   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) 
16.นายปิยะ  สุพรมจักร   ประธานชมรมจักรยานอำเภอวาริชภูม ิ
17.นายเพียรชนะ สมบัติศรี    ประธาน อสม.อำเภอวาริชภูมิ 
18.นายบุญจันทร์  เจริญไชย    ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๙ 
19.นายจตุพงษ์  ไชยน้ำอ้อม  ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี ๑๐ 
20.นายเสกสรร  ถาบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
21.นายสุรพล  ศรีพรมษา  นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ 
22.นายสุรพล  ล้วนวิเศษ    รก.ผอ.กองสาธารณสุข ทต.คำบ่อ 
23.นายวิทยา  ทองอินที    ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวาริชภูมิ 
24.นางวิไลตา  งิ้วไชยราช  พัฒนาการอำเภอวาริชภูมิ 
25.ภก.วสันต ์ มีคุณ     เภสัชกรชำนาญการ 
26.นางประมวลรัตน์  พจนา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
27.นางเกษชรินทร์  บุตรสะอาด  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วาริชภูมิ 
28.นายครรชิต  อัคนิจ    กำนันตำบลวาริชภูมิ 
29.นายมณีวรรณ  บุญล้ำ    กำนันตำบลหนองลาด 
30.นายจิระศักดิ์  พลไชย    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
31.นส.สมจิตร  กาประสิทธิ์  แพทย์แผนไทย 
32.นส.นาตยา วรรณการ   แพทย์แผนไทย 
33.นางสาวสร้อยทิพย์  แก้วมีสี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 



34.นส.ธีรดา  เจริญชัย   แพทย์แผนไทย  
35.นางนิพารัตน์  คำผอง   กำนันตำบลคำบ่อ 
36.นายวัชรินทร์  บุญรักษา  ผอ.รพ.สต.บ้านดอนส้มโฮง 
37.นายสมใจ  พจนา   หัวหน้ากลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิฯ 
38.นายดำเนิน  สอนไชยา  นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล 
39.นายคำมา ฤทธิธรรม   กำนันตำบลค้อเขียว  
40.นส.ปาหนัน  วระคันทักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
41.นางสาวกรวรรณ เบ้าหลอ่เพชร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทราบ 

1.2 คำสั่งอำเภอวาริชภูมิ ที่..145../  2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน
ด้านเลขานุการ และคณะทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
 อาศัยอำนาจตามควาในข้อ 11 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพันาคุณภาพชีวิตระดับ
พื้นที่ พ.ศ.2561 ให้พชอ.มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตาม       
ท ี ่พชอ.มอบหมายได้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที ่ของ  พชอ. อำเภอวาร ิชภ ูมิ                 
โดยนายอำเภอวาริชภูมิ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ   ตามคำสั่งที่...145../2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมเม่ือวันที่ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
เรื่องท่ี 4.1 ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอวาริชภูมิ ปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการ พชอ.ได้

กำหนดไว้เมื่อคราวประชุม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
1.การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดเสี่ยงลดโรค NCDs 
ในช ุมชน และปรับเปลี ่ยนบร ิบทด้านส ิ ่งแวดล้อมที ่ เอ ื ้อต ่อการมีส ุขภาพดี  ในสถานการณ์                
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
2.การดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน (RTI) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

เรื่องท่ี 5.1 ประเด็นการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2565  
ประธาน เนื่องจากประชุมในวันนี้ คณะกรรมการ พชอ.ระดับอำเภอ ได้กำหนดประเด็นพัฒนา 



คุณภาพชีวิตไว้ 2 ประเด็น และกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ดำเนินงาน พชอ.ให้เป็นรูปธรรม 
 
และมีประเด็นเพ่ิมเติมให้พิจารณาเพื่อกำหนดเป็นประเด็นในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น 
ในปี 2565 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดประเด็นดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวาริชภูมิ ประจำปี 2565 
จำนวน 2 ประเด็นคือ 
1.การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือลดเสี่ยงลดโรค 

NCDs ในชุมชน และปรับเปลี ่ยนบริบทด้านสิ่งแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการมีสุขภาพดี  ในสถานการณ์       
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

2.การดำเนินงานลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (RTI)  
เรื่องท่ี 5.1 การกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ของคณะกรรมการ   
ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565  
ประธาน ขอให้คณะกรรมการ พชอ.ดับอำเภอและคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน พชอ.ระดับ
อำเภอ ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานในประเด็น 2 ประเด็น เพ่ือขับเคลื่อน และเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   12.00น. 
 
 
                               ผู้จดบันทึกการประชุม                                  ผูต้รวจรายงานการประชุม 
       (นายสุรพล  ศรีพรมษา)                (นายกมล  ตงศิริ) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ 
             เลขานุการคณะกรรมการ พชอ. 


