
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2564 

ครั้งที ่ 1/2564 
วันที ่ 25 มีนาคม 2564 

ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสูง  ชั้น 2  
 

 

รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
1. นายบรรดูลย์  พูนรัตนบัณฑิต ปลัดอาวุโส (รักษาการ นอภ.โนนสูง)  ประธานกรรมการ 
2. นางนันทนา  ประสิทธิ์  สาธารณสุขอำเภอโนสูง   รองประธานคนที่ 1  
3. นพ.อนุพงศ์  ชาวคอนไชย ผอ.รพ.โนนสูง    รองประธานคนที่ 2 
4. นายชูชีพ  ปั่นตระกูล  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
5. นายสมพร  พานสุวรรณ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ   
6. นายเพ็ง  ศรีคำภา  ประธานชมรมผุ้สูงอายุ   กรรมการ                                                                                    
7. นางศศิธร  หว่างกลาง  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ   
8. น.ส.สุชาดา  จุมพิฎกะพันธ์ หัวหน้าหน่วยบริการโนนสูง  กรรมการ 
9. นายธนิน  สานุศิษย์  ผอ.รพ.สต.มะรุม    กรรมการ 
10.พระครูสุตวีรากร  รจอ.โนนสูง    กรรมการ   
11.ดร.สิทธิกร  สวุรรณกลาง ภาคประชาชน    กรรมการ 
12.นางพงษ์เทพ  อริยเดช ประธานชมรมผู้พิการโนนสูง  กรรมการ 
13.นางเสาวภา  ขัตตาละคะ ผู้พกิาร     กรรมการ 
14.นายวัชรพล  ทองดีนอก ผู้พิการ     กรรมการ 
15.นายสมาน  เติบโต  ผู้พิการ     กรรมการ 
16.นายสหนาต  ขอจรกลาง นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ   กรรมการ 
17.นายวีรชัย  จันทร์ศรีนวล นวก.พัฒนาชุมชนชำนาญการ   กรรมการ 
18.นายสรรเพชญ์  นิ่มกัน ประธานจิตอาสาประชารัฐโนนสูง  กรรมการ   
19.นายพงศ์ศักดิ์  เริ่มสุงเนิน เกษตรอำเภอโนนสูง   กรรมการ   
20.นางวรรณา  นานอก  ประธาน อสม. โนนสูง   กรรมการ   
21.นายนคร  เนตรภักดี  ผอ.รพ.สต.มะค่า    กรรมการ 
22.น.ส.ธัญจิรา สุนทรธนชาติ ท้องถิ่นอำเภอ    กรรมการ 
23.นายพินิจ  จตุรโกมล  ปศสุัตว์อำเภอ    กรรมการ 
24.นายวสันต์  แท้สูงเนิน  ผอ.รพ.สต.หนองตะครอง   กรรมการ 
25.นายครรชิต  หนากลาง ผอ.รพ.สต.หนองหว้า   กรรมการ   
26.นางชมากร  สานุศิษย์  ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่   กรรมการ   
27.นางสุมาลี  ด่านยางหวาย ผอ.รพ.สต.บ้านไพ   กรรมการ   
28.นายอุทัย  สมสุข  ผอ.รพ.สต.สะพาน   กรรมการ  
29.นางทองนิ้ม  เนยสูงเนิน ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า   กรรมการ   
30.นางสมฉวี  แบ่งกุศลจิต ผอ.รพ.สต.ดอนชมพู   กรรมการ  
31.นายเพทาย  สุภัทโรบล ผอ.รพ.สต.นาราดพัฒนา   กรรมการ   
32.น.ส.เกษร  กิ่งโพธิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ   
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33.นางอรณุช  บาดกลาง  หัวหน้างานเวชฯ รพ.โนนสะง  กรรมการ   
34.นายสมศักดิ์  สงค์ทะเล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ   
35.นางอรทัย  ทองดีนอก  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ  
36.นางวรนันท์  ทิพย์กระโทก นวก.สาธารณสุขชำนาญการ   กรรมการ   
37.นายอภิสิทธิ์  ซาสังข์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ผู้สังเกตการ 
38.นางศิราธร  สุภัทโรบล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ผู้สังเกตการ 
39.นางอินทิรา  ทองเกษม จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  ผู้สังเกตการ   
40.น.ส.สุภาพร   โพธิ์ศร ี  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน   ผู้สังเกตการ 
41.น.ส.อมราภรณ์  ใบสูงเนิน จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน   ผู้สังเกตการ   
42.น.ส.เจนจิตร  หมายเงา จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  ผู้สังเกตการ   
43.น.ส.อรชร  กอหญ้ากลาง จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ผู้สังเกตการ   
44.น.ส.ยุพัฒทรา  เขยกลาง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  ผู้สังเกตการ   
45.นางจันทร์เพ็ญ  เชื่อมกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
46.นางธัญลักษณ์  มุ่งเอ้ือมกลาง นวก.สาธารณสุขชำนายการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
เริมประชุม  เวลา  09.00  น.  
  เปิดประชุมโดยประธานกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 นำเรียนเรื่องนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2564  โดยประธานคณะกรรมการแจ้งที่
ประชุมทราบเรื่อง  นโยบายการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปี 2564  
                                     ที่ประชุมรับทราบ                                
                         1.2 ชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชอ.) ปี 
2561 (ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2561) โดยจะต้องมแีต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พชร.ในแต่ละอำเภอของทุก
จังหวัดเว้นกรุงเทพฯ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “พชอ.” โดยมี
ผู้ว่าราชการและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นที่ปรึกษา ให้ พชอ.ประกอบด้วย นายอำเภอ 
เป็นประธานกรรมการ และกรรมอ่ืนอีกจำนวนไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากบุคคลต่อไปนี้ 
  (1) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐในอำเภอ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งอย่างน้อยแต่งตั้งจากกำนัน
หรือผู้ใหญ่บ้านจำนวนหนึ่งคน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  (2) ผู้แทนภาคเอกชนในอำเภอ จำนวนไม่เกินหกคน โดยคัดเลือดกจากผุ้ประกอบวิชาชีพ
ด้านการแทพย์และสาธารณสุข ผู้ประกอบกิจการด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข สถานศึกษาเอกชน ผุ้ประกอบ
วิชาชีพหรือประกอบกิจการอ่ืน เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้แทนภาคประชาชนในอำเภอ จำนวนไม่เกินเจ็ดคน โดยเลือกจากผู้ที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหรือชุมชนท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเครือข่าย หรือองค์กร
ภาคเอกชนที่ไม่แสงหากำไร หรือเครือข่ายอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอำเภอ เป็นกรรมการ 
  (4) ให้สาธารณสุขอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้นายอำเภอแต่งตั้ง
กรรมการ (1) (2) และ (3) เป็นเลขานุการร่วยได้อีกจำนวนไม่เกินสองคน 
  และให้นำความในข้อ 6 มาใช้บังคับกับการประชุมของ พชอ.ด้วยโดยอนุโลม 
                                    ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบยีบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม  
                           มติที่ประชุม รับรองการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
                           ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  คัดเลือกคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สำหรับ
อำเภอโนนสูง ตามข้อกำหนดในวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
                           มติที่ประชุม คัดเลือกตามข้อ (1)(2) และ (3) ได้คณะกรรมการ จำนวน 20 คน และ
ได้คัดเลือดอนุกรรมการในแต่ละตำบล 
                       4.2  กำหนดประเด็ก/แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
         (1) การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
     (2) โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต 
     (3) การช่วยเหลือผู้ยากไร ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
     (4) การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
     (5) โรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
       ธัญลักษณ์  มุ่งเอ้ือมกลาง 
                                                                                            (นางธัญลักษณ์  มุ่งเอ้ือมกลาง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้บันทึกประชุม 

 
                     จันทร์เพ็ญ  เชื่อมกลาง 

(นางจันทร์เพ็ญ  เชื่อมกลาง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 


