
  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

  ช่ือหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
วัน/เดือน/ปี :   15 กุมภาพันธ์ 2565  

  หัวข้อ :   หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ท่ีดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

   1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมท่ีแสดงช่ือผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ตามภารกิจท่ีเลือก ท่ีผู้บริหารรับทราบ  
   3. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจท่ีเลือก ท่ีผู้บริหารรับทราบ 
   4. ภาพกิจกรรม ท่ีระบุวัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน 

   5. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจท่ีเลือก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  Link ภายนอก:………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……. 
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………............................... 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

 
(.....นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส....)  (......นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์.....) 

ตำแหน่ง........นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ........ ตำแหน่ง.....สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม......  
วันท่ี.....15....เดือน..กุมภาพันธ์....พ.ศ....2565..... วันท่ี.....15....เดือน..กุมภาพันธ์....พ.ศ....2565..... 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

 
 

(....นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส....) 
ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.......... 

                                         วันท่ี.....15....เดือน..กุมภาพันธ์....พ.ศ....2565..... 
 
 

 



                                                          บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/170 วันท่ี               2  กุมภาพันธ์  2565 
เร่ือง ขออนุญาตเผยแพร่โครงการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

   เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                    ด้วย ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์
ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงาน 
 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึนน้ัน 
 

                         ในการน้ี กลุ่มงานบริหาร  ได้รับจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับอนุมัติจากนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แล้ว  จึงขออนุญาตเผยแพร่โครงการดังกล่าว ซ่ึงเป็นโครงการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมน้ี  บนเว็ป
ไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
           

 
 
     (นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         
 
                                                                                               - ทราบ /อนุญาต 

 
 

                       (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์)  
                                                 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม         

 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

“อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร”  

 
 

 











รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพรรณานิคม 
ปีงบประมาณ  2565 
คร้ังท่ี   1/2565    

วันท่ี   9  กุมภาพันธ์ พ.ศ.   ๒๕๖4   เวลา  13.3๐ – 16.00  น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

1 นายดิเรก จันทร์มาลา ปลัดอำเภอ ท่ีว่าการอำเภอพรรณิคม 

2 นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์ สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม สนง.สสอ.พรรณานิคม 

4 นายมานิตย์ ไชยพะยวน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.สกลนคร 

4 นายธาดา  ศูนย์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.สกลนคร 

5 พ.ต.ท.ศิริภาพ จันทร์ดก สว.สส.สภ.พรรณานิคม สภ.พรรณานิคม 

6 นายกิติพงศ์ เวทย์บูชา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.พรรณาวุฒาจารย์ 

7 นายวีระพงศ์ ไชยเชษฐ์ ผู้แทนเครือข่ายเมืองสมุนไพร บ้านโคกพัฒนา 

8 นางจุติมา ศรีประภา ผู้รับใบอนุญาต รร.อนุบาลจินดาพร 

9 นายณรงค์ ขันติยู ประธานชมรม อสม.พรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม 

10 นายปิลันธกร ชาปากดี ผอ.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลไร่ 

11 นางสาวธัญญรัตน์ ศรีสวัสด์ิ ครู รร.เมธาศึกษา 

12 นายอดุลย์ อุปประสิทธ์ิ ผู้ประกอบการ ร้านค้า 

13 นางวัลลภา ทิพสิงห์ ผู้แทนเครือข่ายแม่และเด็ก  

14 นางพันมหา ลดาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน 

15 นางลัดดา กวานดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน 

16 นางสุกัญญา วงค์สาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.พอกน้อยพัฒนา 

17 นายสำเร็จ สุวรรณเทน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สนง.สสอ.พรรณานิคม 

18 นางวรุณี สาขามุละ กำนันตำบลพรรณา ท่ีว่าการกำนันต.พรรณา 

19 นายจักรภัทร ปัญญาประสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.พอกน้อยพัฒนา 

20 นายภัทรพงษ์ เกตุคล้าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านโนนเรือ 

21 นายสมเกศ วงศ์ประทุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บ้านบัวใหญ่ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  13.3๐ น. 
ประธานในท่ีประชุม    นายดิเรก จันทร์มาลา  รักษาการนายอำเภอพรรณานิคม  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

                        ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ท่ีร่วมกันปฏิบัติงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 

                                                                                                            /ระเบียบวาระท่ี  ๒… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เร่ืองรับรอง/ติดตามการประชุมคร้ังท่ีแล้ว    
                         ท่ีประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองเสนอท่ีประชุมทราบ 
           สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม แจ้งเร่ืองท่ีประชุม 
           เร่ืองท่ีนำเข้าวาระการประชุมประกอบด้วย 
 -การดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพรรณานิคม ได้ดำเนินการเพ่ือสนอง
นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะเร่ืองการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ให้อำเภอ
พรรณานิคม ดำเนินการเต็มพ้ืนท่ี ให้ร่วมมือกันระหว่างกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อำเภอพรรณา
นิคม และสถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ถ้าพบเห็นงานศพท่ีเล่นการพนัน 
ให้โทรศัพท์แจ้งได้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจเข้าไปดำเนินการ โดยในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ขอความร่วมมือ 
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง 11 แห่ง ให้ดำเนินการจัดพิมพ์แผ่นไวนิลขอความร่วมมือขับข่ีปลอดภัย 
และจุดเส่ียงต่าง ๆ   
 -หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกมากกว่า ๑๒ สัปดาห์ ซ่ึงปกติแล้วหญิงท่ีรู้ว่าต้ังครรภ์ต้ังรับไปฝากครรภ์
โดยเร็ว (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ อำเภอพรรณานิคม) ซ่ึงแนวทางดำเนินงานของอำเภอพรรณานิคม คือ 

1.1 ให้ อสม.ในหมู่บ้านค้นหาหญิงต้ังครรภ์รายใหม่ในหมู่บ้าน พร้อมท้ังแนะนำให้ 
มาฝากครรภ์ท่ี โรงพยาบาลพรรณานิคม/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและรายงานให้เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขทราบเพ่ือการติดตามมาฝากครรภ์ 
  1.2 เปล่ียนการรับฝากครรภ์สัปดาห์ละ 1 วัน (วันพุธ) เป็นรับฝากครรภ์ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 
เพ่ือความสะดวกของผู้มาฝากครรภ์ 
 -หญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อำเภอ
พรรณานิคม) แนวทางแก้ไขของอำเภอพรรณานิคม คือ 
  2.1 ให้ อสม.ติดตามให้หญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์ตามนัด 
  2.2.เจ้าหน้าท่ี (นสค.) ให้เบอร์โทรศัพท์แก่หญิงต้ังครรภ์เพ่ือปรึกษาด้านสุขภาพตลอดเวลา 
  2.3 ร่วมมือกับศูนย์ ICT สสจ.สกลนครในการติดตามหญิงฝากครรภ์หลายแห่ง เพ่ือมาลง
ข้อมูลการฝากครรภ์ 
 -การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อำเภอพรรณานิคม) แนวทางแก้ไขของอำเภอ
พรรณานิคม คือ 
  3.1   ให้สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก 
  3.2 ให้ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของมะเร็งปากมดลูก และโน้มน้าวให้มาตรวจมะเร็งปาก
มดลูก 
  3.3 ให้ MCH BOARD ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนน้ี 
 -สรุปโครงการแก้ไขปัญหาภาพรวมอำเภอพรรณนานิคม (ODOP)  โครงการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง   
 
 
 
                                                                                          /จากปัญหาสาธารณสุข… 
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จากปัญหาสาธารณสุขของอำเภอพรรณานิคม เช่น การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การฝากครรภ์
ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ์ และปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเด็กแรกเกิด และการสรุปโครงการ ODOP ปี 2564 
จึงได้มีการเสนอปัญหาดังกล่าวเพ่ือคัดเลือกให้เป็นปัญหาของอำเภอพรรณานิคม คณะกรรมการคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพรรณานิคม จึงให้ทบทวน ประเด็น  พชอ. ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี  

1.ปัญหาการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  เป็นปัญหาสำคัญ เน่ืองจากมีผลต่อ
การพัฒนาการงานสาธารณสุขและอาจเกิดปัญหาในอนาคต และสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาได้ทุกภาคส่วน 
จึงได้มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง (NCD Board) ของอำเภอพรรณานิคม โดย
ผู้รับผิดชอบ คือนางพันมหา ลดาพงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟ่ัน อาจาโร   

นายณรงค์ ขันติยู ประธานชมรม อสม.พรรณานิคม  ได้เสนอให้ ขอให้มีการจัดทำกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การป้องกันโรค เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงข้ึน และมีการรณรงค์อย่างจริงจัง เน่ืองจากมีผู้ป่วยมากข้ึน 

2.ปัญหาอุบัติเหตุการจรจรทางถนน ในปีท่ีแล้วมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึง 22 ราย 
อัตรา 27.5 ต่อประชากร แสนคน และถนนสายพรรณานิคม-ตำบลสว่าง เป็นถนนท่ีเช่ือมชายแดนไทย-ลาว 
(จังหวัดบึงกาฬ) ทำให้มีรถยนต์ว่ิงมากข้ึนและเป็นทางลัดระหว่างจังหวัด  จึงมีรถบรรทุกว่ิงเป็นประจำ และถ้า
เกิดอุบัติเหตุจะเป็นอุบัติเหตุค่อนข้างหนัก  จึงได้มอบหมายให้ สภ.พรรณานิคม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีอาณาเขตในเส้นทาง แต่สถานการณ์จากข้อมูลการบาดเจ็บ และเสียชีวิต มีแนวโน้มลดลง และ
อำเภอพรรณานิคม ถือว่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานด้านน้ี เพราะได้รับรางวัลระดับชาติถึง2 ปี
ติดต่อกัน 
            
ท่ีประชุมเสนอประเด็น ประจำปี 2565 และแสดงความเห็น  
           ประธาน 
            ผมเสนอเร่ืองการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม ท่านใดเสนอเร่ืองใดอีกครับ  
             นายวีระพงศ์ ไชยเชษฐ์ ผู้แทนเครือข่ายเมืองสมุนไพร 
            ผมเสนอเร่ืองเมืองสมุนไพร ครับ    
             นางพันมหา ลดาพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.พระอาจารย์ฝ้ัน 

            ดิฉัน เสนอประเด็นแม่และเด็ก เมืองสมุนไพร และเบาหวานความดัน ค่ะ    
            พ.ต.ท.ศิริภาพ จันทร์ดก สว.สส.สภ.พรรณานิคม สภ.พรรณานิคม 
            ผมเห็นว่าในปีน้ีเราไม่จำเป็นต้องเลือกประเด็นอุบัติเหตุ เพราะถือว่า เป็นส่ิงท่ีทำได้ดีแล้วครับ    
            นายอดุลย์ อุปประสิทธ์ิ ผู้ประกอบการ ร้านค้า 
            ผมเสนอเร่ืองอาหารปลอดภัย  เพราะต้องกินต้องอยู่ทุกวัน  ความปลอดภัยของอาหารย่ิงยุควิดย่ิง
สำคัญครับ    
            นางวรุณี สาขามุละ กำนันตำบลพรรณา   
             ดิฉันเสนอเร่ืองโควิด 19 ค่ะ 
             นายณรงค์ ขันติยู ประธานชมรม อสม.พรรณานิคม  
            เห็นด้วยครับคุณวรุณี สาขามุละ 
 
 

/นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์…   
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             นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์  สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
    โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึน ทำให้เร่ิมมีผู้ป่วยมากข้ึน ซ่ึงถ้าป่วยเป็นโรคน้ีก็จะทำ
ให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ท้ังตัวผู้ป่วยเอง (จ่ายค่ารถมารับยา/ค่าอาหาร) และรัฐบาลต้องจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลท้ังผู้ท่ีป่วยและผู้ท่ีมีอาการแทรกซ้อนตามมา เน่ืองจากไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและออกกำลังกาย 
              นายอำเภอพรรณานิคม 
              ท่านอ่ืนมีอีกไหมครับ  ขอให้ทุกท่านได้ดำเนินเสนอมาได้เลย  เม่ือตัดเลือกแล้ว ฝากทุกท่านติดตาม
แผนงาน/กิจกรรม ท่ีเราได้วางไว้และจะมีการสรุปผลการดำเนินงาน เม่ือส้ินสุดโครงการ ในปี 2565   และ
ส่วนตัวผมมองว่า กำจัดขยะของอำเภอเราซ่ึงเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครด้วย เราน่าจะทำ
เร่ืองน้ี   
มติท่ีประชุม คัดเลือก   
     ท่ีประชุม สรุป   ปัญหาท่ีจะดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามระบบสุขภาพอำเภอ :DHS โดยใช้รูปแบบ 
พชอ.อำเภอพรรณานิคม ในปี 2565  ดังน้ี 
                    โครงการท่ีจะขอรับการประเมิน ได้แก่ 
  1. อาหารปลอดภัย 
  2. การกำจัดขยะ  
                    โครงการท่ีจะดำเนินการต่อเน่ือง  ได้แก่ 
                     3. การป้องกัน ควบคุมโรค โควิด-19 
                     4. สมุนไพรไทย 
                     5. โครงการลดอุบัติเหตุการจราจร 
 
ทบทวนคำส่ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ  
 นายสำเร็จ  สุวรรณเทน   เสนอท่ีประชุม เพ่ือทบทวนคณะกรรมการ พชอ. 
               นำเสนอสรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนท่ีท่ีอยู่ใกล้ชิด
กับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนท่ีเป็นฐาน
และประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการนำร่วมกันโดยบูรณาการและประสานความ
ร่วมมือในการนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความย่ังยืน 
              อำเภอพรรณานิคม ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างท่ีส่วนกลางกำหนดให้ และดำเนินงาน
แก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนท่ีมาครบ 1 ปี  จากการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารอำเภอพรรณานิคม มีความเห็นว่า ควรบททวนรายช่ือคณะกรรมกร พชอ.ในปี 2565 ใหม่ 
เน่ืองจากปัญหา ท่ี พชอ.จะดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ใช่ปัญหาเดิมในปีท่ีแล้ว ประกอบกับ 
คณะกรรมการบางท่าน ไม่ค่อยจะสะดวกในการเข้าร่วมประชุม 
 
                                                                                                    ท่ีประชุม  สรุป… 
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    ท่ีประชุม  สรุป   
 1. คณะกรรมการ พชอ.ปี  2564   ท่ีถูกตัดออก   1. นายธาดา  ศูนย์จันทร์  (ย้าย) 
 2. คณะกรรมการ พชอ.ปี  2565   ท่ีเพ่ิมเข้ามา     1. นายสำเร็จ  สุวรรณเทน ทำหน้าท่ีใน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ แทน คุณธาดา  ศูนย์จันทร์ 
            รวม แล้ว   21  ท่าน ซ่ึงทางทีมเลขานุการ  จะเสนอประธานคณะกรรมการ ฯ เพ่ือแก้ไขคำส่ัง  
ต่อไป 
  
       พิจารณาประเด็นปัญหาตามบริบทพ้ืนท่ีอำเภอพรรณนานิคม ในปี 2565 
             รักษาการนายอำเภอพรรณานิคม ประธานท่ีประชุม ส่ังการในท่ีประชุม 
  1. ให้แต่ละตำบล ดำเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ตามปัญหาท่ี พชอ.จะดำเนินการ ในปี 
2565  คือ  1. การกำจัดขยะ  2. อาหารปลอดภัย และ 3. การป้องกัน ควบคุมโรค โควิด-19     
             -  แต่งต้ังคณะกรรมการท้องถ่ิน เพ่ือดำเนิการ   ประกอบด้วย  นายก  อปท.  ตัวแทนจากภาคส่วน
ต่างๆ  ได้แก่   1)สถานศึกษา   2)ผู้นำชุมชน  3)อสม. 4)จิตอาสา  5)กู้ภัย  6) สท./ส.อบต.  7) ผู้รับผิดชอบ
งาน รพ.สต.เป็นเลขานุการ 
         2. ให้เสนอออกคำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ในระดับอำเภอ ตำบล  หมู่บ้าน 
                     3. แล้วให้มีการประชุมสม่ำเสมอ  นำเสนอข้อมูลความรุนแรงของปัญหา อัตราป่วย เสียชีวิต  
ทุกคร้ัง  ถ้าเป็นไปได้ หากมีกลุ่มหรือตัวแทนผู้สูญเสียเข้าร่วมนำเสนอ จะทำให้มีความตระหนักถึงปัญหา
ร่วมกัน 
                     4.  ในการประชุม คร้ังต่อไป  ให้ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ  นำเสนอ   
   41  แผนงาน/โครงการ แก้ไขปัญหา 
   4.2  กิจกรรมท่ีจะดำเนินการ  เพ่ือประสานขอรับการสนับสนุน จาก พชอ. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ    ไม่มี                               
 
ปิดประชุมเวลา 16.35 น 

 
                                                                                      ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายสำเร็จ  สุวรรณเทน) 
                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         
 
                                                 

                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์)  

                  สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม   
 
 
 





ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพรรณานิคม 
ปีงบประมาณ  2565   คร้ังท่ี   1/2565    

วันท่ี   9  กุมภาพันธ์ พ.ศ.   ๒๕๖4   เวลา  13.3๐ – 16.00  น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 

 
        

          
 
 
 
 
 



                                                          บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/170 วันท่ี               15  กุมภาพันธ์  2565 
เร่ือง รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจท่ีเลือก ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
  

   เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                    ด้วย กลุ่มงานบริหาร  ได้รับจัดทำโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ  อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้รับอนุมัติจากนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และดำเนินการตามโครงการเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วน้ัน 
 

                         ในการน้ี กลุ่มงานบริหาร ขอรายงานผลประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจท่ีเลือก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงรายงานผลตามเป้าหมายโครงการ ดังน้ี 

                         1. คัดเลือกประเด็น พชอ. ผลดังน้ี  
                        1.1 ประเด็น พชอ. สำหรับประเมิน UCCARE   ได้แก่ 1.การจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม
และ 2. อาหารปลอดภัย  
                          1.2 ประเด็นเสริม ได้แก่  การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19  

                     2. ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ได้ดำเนินปรับปรุงและเสนอคำส่ังตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                    และขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลโครงการดังกล่าว ซ่ึงเป็นโครงการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  บนเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
และช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 
           

 
     (นายเกียรติศักด์ิ  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         
 
                                                                                               - ทราบ /อนุญาต 

 
 

                       (นายเทอดศักด์ิ  จุลนีย์)  
                                                 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม         

 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

“อยู่สกล  รักสกล  ทำเพื่อสกลนคร”  
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