
รายงานการประชุมเชิงปฏบิตักิารคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.) 
เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 

วันที่ 1๕ ธันวาคม 2563  
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในหน่วยงาน ต าแหน่ง 

๑ นายนวรัตน์ วงค์ปิ่นเพ็ชร ์ นายอ าเภอบ้านม่วง ประธานกรรมการ 
๒ นายทวีศิลป์ ไชยบุตร ผอ.รพ.บ้านม่วง กรรมการ 
3 นายเมธี หมื่นพรมไพร ก านัน ต.ม่วง กรรมการ 
4 นายเสน่ห์ ปัญเศษ อาสาสมัครเกษตรบ้านโพนไค กรรมการ 
5 นายเกียงศักดิ์ โสประดิษฐ์ ผจก.บ.สุขสมบูรณ์น  ามันปาล์มสกลนคร กรรมการ 
6 น.ส.ฐิติพร ศรีประทุมวงศ์  ครู ร.ร.อนุบาลณิชากรบัณฑิต ผู้แทนกรรมการ 
7 นายไพโรจน์ เกษรศร ี ผอ.กองสาธารณสุข ทต.บ้านม่วง ผู้แทนกรรมการ 
8 นายเมธาทอง เทพค าดี ประธานอสม.อ.บ้านม่วง กรรมการ 
9 น.ส.สุภาพร สุพร เจ้าหน้าท่ีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ผู้แทนกรรมการ 

10 นายพิทักษ์ พิสุราช เกษตรอ าเภอบ้านม่วง อนุกรรมการ 
11 นายชัยศรี  อุปละ พัฒนาการชุมชนอ าเภอบ้านม่วง อนุกรรมการ 
12 นายวุฒิศักดิ์ สิงห์สาย ก านัน ต.ห้วยหลัว อนุกรรมการ 
13 จ.ส.ต.วัฒนานคร ไชยแสง ผู้จัดการธ.ก.ส. อนุกรรมการ 
14 นายบุญร่วม วิชนา ผู้จัดการไฟฟ้าอ.บ้านม่วง อนุกรรมการ 
15 นายบุญมี มานัส อสม.ดีเด่นสาขาโรคไม่ติดต่อต.ดงเหนือ อนุกรรมการ 
16 นางวนิดา เถาแก้ว อสม.ดีเด่นสาขาสุขภาพจิตต.หนองกวั่ง อนุกรรมการ 
17 นายนพรัตน์ ชรินทร ์ ผอ.ร.ร.บ้านดงห้วยเปลือย อนุกรรมการ 
18 นายสมเด็จ ขาวนาเข ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่ อนุกรรมการ 
19 นางบุญยัง ขันทะหัด หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ อนุกรรมการ 
20 น.ส.ละออง อุปชัย อสม.ดีเด่นสาขานมแม่ ต.บ่อแก้ว อนุกรรมการ 
21 นายสุริยา  ราชโส อสม.ดีเด่นสาขาโรคติดต่อต.โนนสะอาด อนุกรรมการ 
22 นางมล โสรสา อสม.ดีเด่นสาขาโรคเอดส์ต.บ่อแก้ว อนุกรรมการ 
23 นางหนูพร ชรินทร ์ ผอ.รพ.สต.มาย อนุกรรมการ 
24 นายกิตติศักดิ์ มานิสสรณ์ ผอ.รพ.สต.ค ายาง อนุกรรมการ 
25 นางชลธิญา ยังแสนภู ผอ.รพ.สต.ดงหม้อทอง อนุกรรมการ 
26 นายสังคม สมเกียรติยศ ผอ.รพ.สต.หนองกวั่ง อนุกรรมการ 
27 นางเกตุสุดา บุตรละคร ผอ.รพ.สต.บ่อแก้ว อนุกรรมการ 
28 นายเจษฎาวุธ ศรีสถาน ผอ.รพ.สต.ค าภูทอง อนุกรรมการ 
29 น.ส.สมฤดี ศิริรัตน์ ประมงอ าเภอบ้านม่วง อนุกรรมการ 
30 นายสัมพันธ์ ศรีพันดอน หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านม่วง อนุกรรมการ 
31 นายชูเชิด อุประ อสม.ดีเด่นสาขายาเสพติด ต.มาย อนุกรรมการ 
32 นายสุริยนต์ อุ่นวิเศษ อสม.ดีเด่นสาขาภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต.บ่อแก้ว อนุกรรมการ 
33 นางนารี คนเพียร อสม.ดีเด่นสาขาสิ่งแวดล้อม ต.ดงหม้อทอง อนุกรรมการ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในหน่วยงาน ต าแหน่ง 
34 นายถวรรค์ แง่พรหม สารวัตรก านัน ต.บ่อแก้ว ผู้แทนอนุกรรมการ 
35 นายวิชิต เทิงจันทึก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้แทนอนุกรรมการ 
36 นางสุพร วนาม ี รองปลัด อบต.โนนสะอาด ผู้แทนอนุกรรมการ 
37 นายอนุสรณ์ บุญพินิจ นักวิชาการสาธารณสุขอบต.ดงหม้อทอง ผู้แทนอนุกรรมการ 
38 นายศักดิ์ศิธร รากสี ผอ.กองสวัสดิการสังคมอบต.ดงหม้อทอง ผู้แทนอนุกรรมการ 
39 นางวันนา น าสงค์ รองนายกอ.บ.ต.ม่วง ผู้แทนอนุกรรมการ 
40 นายเพชรมงคล เพชรนอก สารวัตรก านัน ผู้แทนอนุกรรมการ 
41 ร.ท.พชร ณ อุบล ผู้ช่วยสัสดีอ าเภอบ้านม่วง ผู้แทนอนุกรรมการ 
42 นายคมเดช มิตราช อสม. ผู้แทนอนุกรรมการ 
43 ส.อ.สุวิทย์ นิระปะกะ จพง.ธุรการ อบต.ดงหม้อทองใต้ ผู้แทนอนุกรรมการ 
44 น.ส.กุลจิรา บุตรแพงสี ครูร.ร.บ้านโนนสะอาดนาเหมือด ผู้แทนอนุกรรมการ 
45 นายสังคีบ กุลวงศ์ ผู้ช่วย สสอ.บ้านม่วง อนุกรรมการ 
46 นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน ผู้ช่วย สสอ.บ้านม่วง อนุกรรมการ 
47 นายทองศักดิ์ ชายกวด สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง กรรมการและเลขานุการ 

 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑. แจ้งเรื่องค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการและอนุกรรมการพชอ. 
 
วาระที่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
    
วาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 4.1  นายวุฒิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง น าเสนอวีดีทัศน์เรื่อง
บทบาทของคณะกรรมการและอนุกรรมการพชอ.  
 ท่ีมติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 5  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1  นายวุฒิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง น าเสนอปัญหา ผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2563  
  1. ข้อมูลท่ัวไปของอ าเภอบ้านม่วง 
  2. ประเด็นปัญหาการและผลการด าเนินงาน พชอ. ปี2563 
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   - อัตราการเสียชีวิตอุบัติเหตุจราจรลดลง โดยในปี 2562 มีอัตราการเสียชีวิต 21.14 
ต่อแสนประชากร ปี 2563 อัตราการเสียชีวิต 16.92 ต่อแสนประชากร ลดลงจากปีท่ีแล้ว 4.22  
   - การเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะเพิ่มขึ น โดยสถานท่ีราชการ/อปท. เข้าร่วมเพิ่มขึ น
จากปีท่ีแล้ว 35.2% โรงเรียนเข้าร่วมเพิ่มขึ น 39.18๔% ละวัดเข้าร่วมเพิ่มขึ น 33.14% 
   - ระดับสติปัญญาเฉล่ียเด็กป.1 เพิ่มขึ น โดยปี 2562 มีระดับสติปัญญาเฉล่ีย 95.63 
ปี 2563 มีระดับสติปัญญาเฉล่ีย 97.35 เพิ่มขึ น 1.72 
   - สาเหตุการเสียชีวิตใน/นอก รพ. ในอ.บ้านม่วงปี 2563 สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 
คือโรคไตวายเรื อรัง  
   - สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอัตราป่วยลดลง ในปี 2562 อัตราการป่วย 138.55 
ต่อแสนประชากร ปี 2563 อัตราการป่วย 24.22 ต่อแสนประชากร ลดลง 114.33 
 

   5.2 นายวุฒิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง น าเสนอปัญหา
คุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพท่ีส าคัญในปี 2564 มีทั งหมด 11 ปัญหา ดังนี  
  1. อุบัติเหตุจราจร   7. หลอดเลือดสมอง    
  2. ไตเรื อรัง    8. ความดันโลหิตสูง 
  3. คลอดก่อนก าหนด   9. วัยรุ่นตั งครรภ ์
  4. เบาหวาน    10 การฆ่าตัวตายส าเร็จ 
  5. ติดเชื อในกระแสเลือด   11. การใช้สารเคมีในเกษตรกร 
  6. ไข้เลือดออก 
และเสนอใหผู้้เข้าร่วมประชุมเสนอปัญหาในชุมชนท่ีนอกเหนือจากการน าเสนอ 
 - ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม 
 5.3  นายชัยศรี  อุปละ พัฒนาการชุมชนอ าเภอบ้านม่วง กล่าวความเป็นมาของการส ารวจ จปฐ. ซึ่งผล
การด าเนินส ารวจจปฐ.ปี 2563 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถน าเสนอได้ จึงขอเสนอผลการส ารวจตัวชี วัด จปฐ 
ปี 2562 ซึ่งมีทั งหมด 5 หมวด 31 ตัวชี วัด ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มี 4 ตัวชี วัด 
  1. คนในครัวเรือนไม่ด่ืมสุรา 
  2. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
  3. ครัวเรือนมีการออมเงิน 
  4. คนอายุ 15-60 ปี มีอาชีพและรายได้ 
 - นายพิทักษ์ พิสุราช เกษตรอ าเภอบ้านม่วง เสนอให้ด าเนินงานควบคู่พร้อมกันทั ง 5 หมวด  
ซึ่งหมวดท่ี 3 ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และการศึกษา 
 -จ.ส.ต.วัฒนานคร ไชยแสง ผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าวว่า หากจะแก้ไขปัญหาเรื่องการออมเงินนั้น ควรให้
ความรู้ ปรับทัศนคติ ให้ออมก่อนแล้วใช้ ไม่ใช่ใช้แล้วออม ซึ่งก็มีกองทุนออมแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนนิการมา
เรื่อยๆ และต้องมีการประสัมพันธ์เสมอ 

-นายเมธา เทพค าดี ประธานอสม.อ.บ้านม่วง กล่าวเห็นด้วยกับท่านเกษตรอ าเภอว่าควรด าเนินการแก้ไข
ปัญหาควบคู่กันท้ัง 5 หมวด 

-นางหนูพร ชรินทร์ ผอ.รพ.สต.มาย กล่าวหมวดสุขภาพ ควรเริ่มนวัตกรรมแบบ New normal ในชุมชน 
-นายนพรัตน์ ชรินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านดงห้วยเปลือย กล่าวหมวดการศึกษา คุณภาพการศึกษานักเรียนยังไม่

ค่อยดี ร.ร.ยังขาดแคลนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในร.ร. การศึกษายังยุคเก่าไม่ทันกับโลกปัจจุบัน 
 มติท่ีประชุมเห็นควรด าเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน 5 หมวด 
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5.4 นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผอ.รพ.บ้านม่วง กล่าวว่าการเลือกพิจารณาประเด็นปัญหา แต่ละหมวดมีความ
แตกต่างอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตามล าดับความส าคัญของปัญหาท่ีพบหมวดไหนก็สามารถเสนอปัญหา
เพิ่มเติมมีมากกว่า 1 ได้ สามารถด าเนินงานพร้อมกันได้ ซึ่งแต่ละประเด็นปัญหามีคณะอนุกรรมการดูแลอยู่แล้ว 
มีความถนัดต่างกันแนะน าควบคู่กันไปทุก 5 หมวด 
  -นายนพรัตน์ ชรินทร์ ผอ.ร.ร.บ้านดงห้วยเปลือยกล่าวว่าปีท่ีผ่านมามีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามล าดับความส าคัญ อยากให้เด่นชัด ควรจัดล าดับความส าคัญเพื่อเพิ่มความชัดเจน เสนอดึงประเด็น
ปัญหาออกมาได้เพื่อจะได้เช่ือมโยงปัญหาอื่นได้ 
  -นายนวรัตน์ วงค์ปิ่นเพ็ชร์ นายอ าเภอบ้านม่วง กล่าวว่า 
   หมวดท่ี 1 สุขภาพ ช่วยทบทวนการใช้ชีวิตแบบ New Normal ในชุมชนสถานบริการ
สุขภาพ ร.ร. วัด ตลาด ต้องด าเนินการอยู่เหมือนเดิม ต้องเอาใจใส่ 
   หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม มีโรงงานอุตสาหกรรม ต้องตรวจสอบเรื่องการก าจัดของ
เสีย ฝุ่นระบบป้องกัน ตามกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เช่น โนนสะอาด ดงหม้อทอง  
   หมวดท่ี 3 การศึกษา สภาพอาหารการกิน การควบคุมโรคในแต่ละฤดูกาลใน
สถานศึกษา โดยฝากหน่วยงานสาธารณสุขดูแล 
   หมวดท่ี 4 การมีงานท าและหารายได้ การตกงาน ช่วงโควิด คนตกงานเยอะ มีอาชีพ/
ร้านค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ นเพื่อส่งเสริมรายได้ ท าให้มีรายได้ เกิดการออมเงิน 
   หมวดท่ี 5 การใช้ส่ือมีเทคโนโลยีเข้ามา การควบคุมส่ือ หากอิสระก็ช่วยกันดูแล/
ควบคุม 
  - นายพิทักษ์ พิสุราช เกษตรอ าเภอบ้านม่วง กล่าวว่า -เห็นด้วยกับ นพ. ทวีศิลป์ ต้อง
ด าเนินการควบคู่กัน 5 หมวด 
  วันท่ี 23 ธ.ค. 2563 มีการอบรมการผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นลูกประคบ เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อม และเช่ือมโยงไปถึงการส่งเสริมรายได้ ขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมเพื่อขับเคล่ือนโครงการ 
  - นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผอ.รพ.บ้านม่วงกล่าวว่า การเสนอปัญหา 1 หมวด สามารถมี
หลายประเด็นได้ การอบรมสมุนไพรเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยเพิ่มรายได้ เพราะฉะนั นแต่ละประเด็นปัญหา/หมวด 
สามารถมีหลายกิจกรรมได้ ขึ นอยู่กับอนุกรรมการ 
  -นายชัยศรี  อุปละ พัฒนาการชุมชนอ าเภอบ้านม่วง กล่าวเสนอให้มีการมอบหมายงานค้นหา
ประเด็นแต่ละหมวด แล้วมาเข้าท่ีประชุมอีกรอบ ควรมีการขับเคล่ือนพร้อมกันไปทุกหมวด 
  -นายสมเด็จ ขาวนาเข ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่ กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ.บ้านม่วง 

  หมวด 1 สุขภาพ ตัวชี้วัด 4 การกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ คือรับประทานอาหารดิบ 
นิยมรับประทาน เช่น ลาบก้อย การรับประทานปลาร้าดิบ คนอีสานถ้าจะให้สุขภาพดีต้องเริ่มต้นท่ีการ
กินอาหาร 
ควรให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องอาหารการกิน 
  หมวด 2 สภาพแวดล้อม การจัดระเบียบเรือนเป็นระเบียบ สะอาด และถูกสุขลักษณะ 
เราจะมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร เรื่องการก าจัดขยะท้ิงขยะไม่ถูกสุขลักษณะ การเกิดอัคคีภัย 
อยากให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดูแล เรื่องระบบไฟฟา้ในครัวเรือน การเปล่ียนสายไฟท่ีเส่ือมสภาพ 

   หมวด 3 การศึกษา ตัวชี วัดท่ี 16 เด็กได้รับการศึกษาบังคับ 9 ปี ซึ่งมีหลายประเด็น ทั งฐานะ
ทางครอบครัว ตัวเด็กนักเรียน  

  หมวด 4 การมีงานท าและรายได้ เราจะส่งเสริก็ขึ นอยู่ท่ีบุคคลด้วย ขึ นอยู่กับความขยัน ความ
อดทน  



   
- ๕   - 

 
  หมวด 5 ค่านิยม กิจกรรมของอ าเภอ “งานศพปลอดเหล้า”ท่ีเห็นด าเนินงานมาก็เป็นไปในทาง
ท่ีดี 
 
 5.5 การแต่งตั งคณะอนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบขับเคล่ือนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
  หมวดท่ี 1 สุขภาพ    : ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ผอ.รพ.บ้านม่วง 
      : กรรมการ ได้แก่ จนท.สาธารณสุข,อสม. 
          : เลขานุการ ได้แก่ จนท.สาธารณสุข 

 หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม  : ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ท้องถิ่นอ าเภอ 
      : กรรมการ ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน,รีสอร์ท,ไฟฟ้า 
          : เลขานุการ ได้แก่ อปท.ทุกแห่ง 
  หมวดท่ี 3 การศึกษา  : ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ผอ.ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง 
      : กรรมการ ได้แก่ ร.ร.ทุกแห่ง 
          : เลขานุการ ได้แก่ ร.ร.อนุบาลบ้านม่วง 
  หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได้ : ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ เกษตรอ าเภอ 
          : กรรมการ ได้แก่ ผู้จัดการธ.ก.ส.,ออมสิน ,ก านัน

      ทุกต าบล , พัฒนาการชุมชน และประมงอ าเภอ 
      : เลขานุการ ได้แก่ ปศุสัตว์ 
  หมดท่ี 5 ค่านิยม   : ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ผู้ก ากับสภ.บ้านม่วง 
          : กรรมการ ได้แก่ปลัดอาวุโส ,กรมทางหลวง 
      : เลขานุการ ได้แก่ ก านันทุกต าบล 
 มติท่ีประชุมเห็นด้วย 

   
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
  - นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ มาตรการการด าเนินการป้องกัน
โควิด-19 ในงานคอนเสิร์ต เนื่องจากอ าเภอมีการอนุญาตให้มีการจัดคอนเสิร์ตโดยท่ีผ่านมามีมาตรการ New 
Normal แต่ล่าสุดไม่มีการวัดอุณหภูมิ ไม่มีเจลแอลกอฮอล์ 
  - นายนวรัตน์ วงค์ปิ่นเพ็ชร์ นายอ าเภอบ้านม่วง กล่าวว่า อ าเภอไม่ได้เป็นหน่วยงานอนุญาตใน
การจัดงาน  แต่อ าเภอ เป็นหน่ วยรักษาความสงบ ผู้อนุญ าตครั งหน้ าควรแ จ้งให้ ผู้ขอจัดจัดเตรียม  
  - นพ.ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผอ.รพ.บ้านม่วง กล่าวว่า ผู้จัดต้องด าเนินการจัดหา เครื่องวัดอุณหภูมิ 
หน้ากากอนามัย เจลอกอฮอล์ การก าหนดความจุของผู้เข้างาน และหน่วยงานท่ีอนุมัติควรมีการตรวจสอบด้วย 
หากทางผู้จัดไม่ด าเนินการตามมาตรการก็ไม่อนุญาตในครั งหน้า 
  - นายไพโรจน์ เกสรศรี ผู้แทนนายกทต.ม่วงกล่าวว่า เทศบาลเป็นผู้อนุญาตให้ใช้เสียง ครั งต่อไป
จะก าชับให้ด าเนินการตามมาตรการ หากด าเนินการไม่ได้ก็ไม่อนุมัติ  

                            
ลงช่ือ..............................ผู้บันทึกรายงาน   ลงช่ือ.......................................ผู้รับรอง 
 ( นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน )         ( นายทองศักดิ์ ชายกวด ) 
 อนุกรรมการและเลขานุการ                   กรรมการและเลขานุการ 


