
รายงานการประชุมเชิงปฏบิตักิารคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.) 
เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ 

ครัง้ที่ 2/2564 
วันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในหน่วยงาน ต าแหน่ง 
1 นายทวีศิลป์ ไชยบุตร ผอ.รพ.บ้านม่วง ประธานกรรมการ 
2 นายเมธี หมื่นพรมไพร ก านัน ต.ม่วง กรรมการ 
3 นายเสน่ห์ ปัญเศษ อาสาสมัครเกษตรบ้านโพนไค กรรมการ 
4 นายเกียงศักดิ์ โสประดิษฐ์ ผจก.บ.สุขสมบูรณ์น  ามันปาล์มสกลนคร กรรมการ 
5 น.ส.จิตติพร ศรีประทุมวงศ์  ครู ร.ร.อนุบาลณิชากรบัณฑิต ผู้แทนกรรมการ 
6 นายไพโรจน์ เกษรศร ี ผอ.กองสาธารณสุข ทต.บ้านม่วง ผู้แทนกรรมการ 
7 นายพิทักษ์ พิสุราช เกษตรอ าเภอบ้านม่วง อนุกรรมการ 
8 นายชัยศรี  อุปละ พัฒนาการชุมชนอ าเภอบ้านม่วง อนุกรรมการ 
9 นายสันติศักดิ์ เสือค าจันทร์ พนักงาน 7 ผู้แทนอนุกรรมการ 

10 นางบุญยัง ขันทะหัด หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ อนุกรรมการ 
11 นางหนูพร ชรินทร ์ ผอ.รพ.สต.มาย อนุกรรมการ 
12 นางชลธิญา ยังแสนภู ผอ.รพ.สต.ดงหม้อทอง อนุกรรมการ 
13 นายสังคม สมเกียรติยศ ผอ.รพ.สต.หนองกวั่ง อนุกรรมการ 
14 นางเกตุสุดา บุตรละคร ผอ.รพ.สต.บ่อแก้ว อนุกรรมการ 
15 นายเจษฎาวุธ ศรีสถาน ผอ.รพ.สต.ค าภูทอง อนุกรรมการ 
16 นายเอกชัย พลศักดิ์ขวา ผอ.รพ.สต.ห้วยหลัว อนุกรรมการ 
17 นายสมเกียรติ วงศ์เครือศร ผอ.รพ.สต.โคกสง่า อนุกรรมการ 
18 นางลัดดาวรรณ แสนเสน ผอ.รพ.สต.ดงห้วยเปลือย อนุกรรมการ 
19 นายอรรถสิทธ์ สิงห์คาม ผู้อ านวยการสถานีวิทยุชุมชน อนุกรรมการ 
20 นายเอกรินทร์ แสงประจักษ์ อาสากู้ภัย อนุกรรมการ 
21 นายณรงค์ แก้วกันหา นายก อบต.บ่อแก้ว อนุกรรมการ 
22 นายอุดม สุล านาจ รองนายก อบต.หนองกวัง่ อนุกรรมการ 
23 นางศิณาภรณ์ แก้วประสม ผจก.ไทยฮั วยางพารา อนุกรรมการ 
24 ว่าท่ี พ.ต.สหราช ทรงผาสุข เจ้าพนักงานท่ีดิน อนุกรรมการ 
25 นายนคร ผ่านแสนเสาร์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง อนุกรรมการ 
26 นายมงคล น้อยเสนา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ อนุกรรมการ 
27 นางรุ่งนภา ศรีโคตร นายก อบต.มาย อนุกรรมการ 
28 นางนารี คนเพียร ประธาน อสม.ต าบล อนุกรรมการ 
29 ร.ต.อ.สมศักด์ ศรีสุข รอง สารวัตรป้องกันปราบปราม อนุกรรมการ 
30 นายเกรียงศักด์ โสประดิษฐ์ ผจก.บริษัทสุขสมบูรณ์น  ามันปาล์ม อนุกรรมการ 

/31. ร.ท. พชร ณ อุบล 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในหน่วยงาน ต าแหน่ง 
31 ร.ท.พชร ณ อุบล ผู้ช่วยสัสดีอ าเภอบ้านม่วง ผู้แทนอนุกรรมการ 
32 นายสังคีบ กุลวงศ์ ผู้ช่วย สสอ.บ้านม่วง อนุกรรมการ 
33 นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน ผู้ช่วย สสอ.บ้านม่วง อนกุรรมการ 
34 นายทองศักดิ์ ชายกวด สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง กรรมการและเลขานุการ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

- แจ้งเรื่องค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการและอนุกรรมการพชอ. 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

- นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง กล่าวว่าขอให้ท่ีประชุม
ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีประสงค์จะให้แก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ  หากไม่มีการแก้ไข
กรุณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย 

- คณะอนุกรรมการ ขอให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมให้ถูกต้อง 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนือ่ง(ถ้ามี) 

- การแต่งตั งคณะอนุกรรมการพัมนาคุณภาพชีวิต รับผิดชอบในแต่ละด้าน 
- การเลือกประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน จปฐ 

    
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง น าเสนอค าส่ัง 
แต่งตั งและบทบาทของคณะอนุกรรมการพชอ. โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ตามหมวดความจ าเป็นขั นพื นฐาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

นางบุญยัง ขันทะหัด หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ โรงพยาบาลบ้านม่วง เสนอการเปล่ียนแปลงค าส่ัง
แต่งตั งคณะอนุกรรมการ พชอ. ด้านสุขภาพควรเพิ่มประธานชมรม  อสม. ระดับต าบล และเพิ่มประธานชมรม 
อสม. ในระดับอ าเภอ 

นายชัยศรี  อุปละ พัฒนาการชุมชนอ าเภอบ้านม่วงเสนอเพ่มคณะกรรมการด้านการมีงานท าและ
รายได้ ดังนี  นายกเทศมนตรีทุกต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง น าเสนอปัญหาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนชาวอ าเภอบ้านม่วง ตามการจัดหมวดหมู่ประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต 5 หมวด ดังนี  
 หมวดส่งเสริมสุขภาพ จปฐ หมวดท่ี 1 สุขภาพ 7 ตัวชี วัด 
  - เด็กแรกเกิดมีน  าหนัก 2,500 กรัม ขึ นไป ผลการส ารวจ จปฐ.ในปี 2562 ไม่มีเด็กท่ี
น  าหนัก 2500 กรัม ใน Cockpit ปี 2563 มี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.35 

/การกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน 
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  - การกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ผลการส ารวจ จปฐ.ในปี 2562 ไม่มีเด็กแรกเกิดได้กินนม
แม่ ใน C0ckpit ปี 2563 มี 113 คน คิดเป็นร้อยละ 33.53 

หมวดขยะ, ส่ิงแวดล้อม จปฐ. หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม 
  - ผลการส ารวจ จปฐ ไม่พบตัวชี วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี 2562 

หมวดอื่นๆ หมวดขยะ, ส่ิงแวดล้อม 
  - ผู้ป่วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในปีงบ 2563 มีจ านวน 11 ราย ปีงบ 2564  จ านวน 
3 ราย 
  - ผู้ท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และประสบอุบัติเหตุ ในปีงบ 2563 ร้อยละ 24  
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร มี 2 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดอบรม คือ ทต.ม่วง และ ทต.ห้วยหลัว 
  - ทีมสาธารณสุขได้อบรมผู้ท่ีประเมินระดับความฉลาดทางสติปัญญา และได้ประเมินในเด็ก 
ป.1   
 หมวดเศรษฐกิจ, สังคม จปฐ. หมวดท่ี 4 การมีงานท าและรายได้ 

- ครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่อปีไม่ผ่านเกณฑ์ มี 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.05 และครัวเรือนท่ี
ไม่มีการเก็บออมเงิน มี 138 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.05  

 หมวดเศรษกิจ,สังคม จปฐ. หมวดท่ี 5 ค่านิยม 
- ครอบครัวที่ไม่ด่ืมสุรา 2,385 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 
- ครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่ 1,690 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86  
- ในปี 2563 มีการฆ่าตัวตายส าเร็จ จ านวน 10 คน 

- นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง น าเสนอปัญหากลุ่ม
เปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยก าหนดสุขภาพด้านสังคม 3 ปัจจัย 

1. คนชายขอบท่ีถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน ค้นไร้รัฐ แรงงานข้ามชาติ 
2. คนท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผุ้ท่ีไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนท่ีมี

ถิ่นที่อยู่อาศัยในพื นท่ีห่างไกล  
3. คนท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกถอดทิ งหรือการถูกกระท าทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง

ความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย 
- นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง เสนอให้คณะอนุกรรมการเลือก

ปัญหาในแต่ละด้าน เพื่อเลือกประเด็นปัญหาในท่ีประชุม พชอ. เพื่อน าไปรับการแก้ไข 
- นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง ได้ขอข้อเสนอสรุป

ปัญหาจากคณะอนุกรรมการในแต่ละด้าน 
 
ด้านท่ี 1 ด้านสุขภาพ 
นางบุญยัง ขันทะหัด หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ โรงพยาบาลบ้านม่วง เสนอปัญหาอุบัติเหตุจราจร 

กลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง และหญิงตั งครรภ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
 

ด้านท่ี 2 ด้านส่ิงแวดล้อม 
นางหนูพร ชรินทร์ ผอ.รพ.สต. มาย เสนอปัญหา ระบบการจัดการขยะ และอุบัติเหตุจราจร 
 

 
/ด้านท่ี 3 ด้านการศึกษา 
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ด้านท่ี 3 ด้านการศึกษา 
นายนคร ผ่านแสนเสาร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง เสนอด้านการศึกษาของนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบออกมาไม่มีงานท า ไม่ได้ศึกษาต่อ เนื่องจากครอบครัวยากจนไม่สามารถเรียนต่อได้ ใน
วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ.2564 กระทรวงแรงงานจะออกพื นท่ีในจังหวัดสกลนครเพื่อรับสมัครงาน ซึ่งสามารถ
ท างานควบคู่กับเรียนได้  จึงได้เสนอปัญหา สติปัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาให้มีสติปัญญาท่ีดีขึ น  
 

ด้านท่ี 4 ด้านการมีงานท าและรายได้ 
นายพิทักษ์ พิสุราช เกษตรอ าเภอบ้านม่วง เสนอว่าส านักงานเกษตรอ าเภอมีโครงการจ้างลูกจ้าง

ช่ัวคราว รับนักศึกษาจบใหม่เนื่องจากสถานการณ์ covid – 19 เพื่อช่วยให้มีงานท าและมีรายได้ 
เสนอปัญหา การส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชากรในอ าเภอบ้านม่วง  
 
ด้านท่ี 5 ด้านค่านิยม 
นางบุญยัง ขันทะหัด หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ โรงพยาบาลบ้านม่วง เสนอปัญหาผลกระทบของยา

เสพติดในอ าเภอ และปัญหาการฆ่าตัวตายของประชาชนในอ าเภอ 
- นายวุฒธิสรรณ์ เกื อหนุน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บ้านม่วง สรุปประเด็นปัญหาใน

แต่ละด้าน ดังนี  
  1. ด้านสุขภาพ : ผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง , หญิงตั งครรภ์เจ็บครรภ์คลอดก่อนก าหนด 

2. ด้านสภาพแวดล้อม : อุบัติเหตุจราจร , การจัดการขยะ 
3. ด้านการศึกษา : ความฉลาดทางสติปัญญา 
4. ด้านการมีงานท าและรายได้ : การพัฒนาอาชีพและรายได้(อาหารปลอดภัย) 
5. ด้านค่านิยม : ยาเสพติด,การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 

- นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง สรุปการเลือกประเด็นปัญหาท่ี
คณะอนุกรรมการได้เสนอปัญหาในแต่ละด้าน สรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี  

 1. คือ อุบัติเหตุ 
 2. คือ การจัดการขยะ 
 3. คือ ยาเสพติด 
 4. คือ ระดับสติปัญญา 
 5. คือ หญิงตั งครรภ์คลอดก่อนก าหนด 
 6. คือ การส่งเสริมรายได้  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
  ไม่มี  

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


