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รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)และอนุกรรมการ พชอ. 
อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านม่วง 

ผู้ร่วมประชุม มีดังนี้ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในหน่วยงาน ต าแหน่ง 

๑ นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์  นายอ าเภอบ้านม่วง  ประธานกรรมการ 
๒ นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อ านวยการ รพ.บ้านม่วง  รองประธานฯ 
๓ นางค าเพียร  สายเย็น สาธารณสุขอ าเภอ  เลขานุการ 
๔ นายสังคม สมเกียรติยศ  ผอ.รพ.สต.  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๕ นายเอกพล  วงศ์เครือศร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนอนุกรรมการ 
๖ นายระวรรณวัฒน์  เครืออ่อน รพ.บ้านม่วง อนุกรรมการ 
๗ นางนงลักษณ์ ทรงงอน  หัวหน้าส านักงานปลัด  อนุกรรมการ 
๘ นายณรงค์ แก้วกันหา นายก อบต.บ่อแก้ว เลนานุการอนุกรรมการ 
๙ นายกิตติศักดิ์ มานิตสรณ์  นวก.สธ.ช านาญการ  กรรมการ 

๑๐ น.ส.บุญยัง ขันทะหัด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้แทนอนุกรรมการ 
๑๑ นายอุดร  สุล านาร  รองนายก อบต.หนองกวั่ง  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๑๒ นายเมธี  หมื่นพรมไพร  ก านันต าบลม่วง  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๑๓ นายวิทยา สัพโส  รอง ผอ.รร.อนุบาลบ้านม่วง ผู้แทนกรรมการ 
๑๔ นางหนูพร  ชรินทร์  ผอ.รพ.สต  กรรมการ 
๑๕ นายเจริญ พลพันธ์  ประธาน อสม ต.ม่วง  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๑๖ นายไพรวัลย์  สมบุญดี  สารวัตก านันต าบห้วยหลัว  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๑๗ นายสัมพันธ์  ศรีพันดอน  หน.หมวดการทางบ้านม่วง ผู้แทนอนุกรรมการ 
๑๘ นายสรวิศ  เหล่าชัยเจริญผล กู้ภัยบ้านม่วง  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๑๙ นายสมเกียรติ วงศ์เครือศร ผอ.รพ.สต. ผู้แทนอนุกรรมการ 
๒๐ จสอ.หญิงวรรณา ผ่องผา  นวก.สธ  ผู้แทนกรรมการ 
๒๑ นายศักดิ์ศิท  รากสี  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๒๒ นางจิรภัทร อามาตย์เสนา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้แทนอนุกรรมการ 
๒๓ นางสุทธิวา แง่พรหม  ประธานชมรมพ่อค้า ผู้แทนอนุกรรมการ 
๒๔ นายวัฒนา  ลีลาชัย  ผจก.ครัวต้นตระกูล  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๒๕ นายวุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน  ผอ.รพ.สต.สุขส าราญ  กรรมการ 
๒๖ นางชลธิญา ยังแสนภู ผอ.รพ.สต อนุกรรมการ 
๒๗ นางใกล้รุ่ง บัวขันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้แทนอนุกรรมการ 
๒๘ น.ส.ยุวดี  เดชชัย  นวก.สธ  อนุกรรมการ 
๒๙ นางนงค์ลักษ์ เกษรศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้แทนอนุกรรมการ 
๓๐ นางประภาพร  ศรีพรหม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้แทนอนุกรรมการ 
๓๑ น.ส.จตุพร จันทะศรี  นวก.สธ  อนุกรรมการ 
๓๒ น.ส.มันฑนา พันธ์แก้ว จพ.สสช.ช านาญงาน  อนุกรรมการ 
๓๓ น.ส.ธชิาดา ยางธิสาร  นวก.สธ  ผู้แทนอนุกรรมการ 



- ๒  - 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในหน่วยงาน ต าแหน่ง 
๓๔ นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ค าจันทร์ นวก.สธ  อนุกรรมการ 
๓๕ น.ส.พิมสุดา พลรัตน์  นวก.สธ  อนุกรรมการ 
๓๖ น.ส.กัณปภัส ภูเงิน  จพ.สธ.ปฏิบัติงาน  อนุกรรมการ 
๓๗ นายสวาด ชรินทร์  สารวัตก านันต าบลมาย  อนุกรรมการ 
๓๘ นายวิชิต เทิงจันทึก  นวก.สธ.ปฎิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
๓๙ นางเนตรอนงค์ ศิริลักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เลนานุการอนุกรรมการ 
๔๐ นางพาศิริ หล้าสอน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
๔๑ นายสังคีบ กุลวงศ์  นวก.สธ.ช านาญการ  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๔๒ น.ส.ปาริษา  จันทะลุน  นวก.สธ  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๔๓ นายชวัณวิชญ์  ศรีประไหม ก านัน ต.โนนสะอาด  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๔๔ นางสาวทิพวรรณ มูลสิงห์ นวก.สธ  ผู้แทนกรรมการ 
๔๕ น.ส.สรญา สมใจ  นวก.สธ  กรรมการ 
๔๖ นายเจษฎาวุธ ศรีสถาน  นวก.สธ.ช านาญการ  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๔๗ นายเอกชัย พลศักดิ์ขวา  นวก.สธ.ช านาญการ  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๔๘ นางเกษสุดา บุตรละคร  นวก.สธ.ช านาญการ  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๔๙ นายวินิสัย  เถาแก้ว  นวก.สาธารณสุข  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๕๐ น.ส.ลัดดาวรรณ แสนเสน  นวก.สธ.ปฎิบัติการ  ผู้แทนอนุกรรมการ 
๕๑ นายสีทัศ พลอาษา ประธาน อสม. ผู้แทนกรรมการ 
๕๒ นางสาวฐจิรัฐ บุญบาล นักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนอนุกรรมการ 
๕๓ นางรัตนภรณ์ ประวิเศษ ประธาน อสม. ผู้แทนอนุกรรมการ 
๕๔ นางสาวปัทมา พลเมือง พยาบาลวิชาชีพ ผู้แทนอนุกรรมการ 
๕๕ นางบุญแย้ม ดารุณิกร ประธาน อสม. ผู้แทนอนุกรรมการ 
๕๖ นางสาวเจนจิรา หาญตะคุ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ 
๕๗ นางสงกรานต์ จูมพลษา ประธาน อสม. อนุกรรมการ 
๕๘ น.ส.ปราณชนก สุวรรณไตร นักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนอนุกรรมการ 
๕๙ นายสมศักดิ์ บุตรละคร ประธาน อสม. อนุกรรมการ 
๖๐ นายคูณ เพชราชัย ประธาน อสม. ผู้แทนอนุกรรมการ 
๖๑ นายทวี ผาจวง ประธาน อสม. ผู้แทนอนุกรรมการ 
๖๒ นายสุรชัย แสนเสน ประธาน อสม. อนุกรรมการ 
๖๓ นายเกษม ถาบุตร ประธาน อสม. อนุกรรมการ 
๖๔ นางดวงใจ บุตรละคร ประธาน อสม. ผู้แทนอนุกรรมการ 
๖๕ นายเสนห์ ปัญเศษ ประธาน อสม. กรรมการ 

 
 
 
 
 



-       ๓       - 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑. ขอบคุณที่ทุกท่านร่วมประชุม พชอ.เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอบ้านม่วง ให้มีคุณภาพและดี
ยิ่งๆขึ้นไปอีก 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ทีมเลขานุการได้ทบทวนรายงานการประชุม 
ที่ประชุม รับรอง 
 
วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
    
วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ๔.๑ อบต.มาย 
 -เสนอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟเขียว ไฟแดงบริเวณสี่แยกบ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ต าบล
มาย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุจราจรหลายครั้ง 
 -อบต.มาย ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุระยะยาว 
 -อบต.มาย ติดตามเรื่อง IQ ในเด็ก และได้จัดประชุมพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วทุกแห่ง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๔.๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 
 -เสนอให้การกระตุ้นระดับสติปัญญาเด็กที่จะวัด IQ ในเด็ก ป.๑ มีการกระตุ้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
 -เด็กมีปัญญาเรื่องการกิน เตี้ย ผอม ส่วนมากตา-ยายเป็นผู้ดูแล อยากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท า
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ 
 -โรงเรียนมีหลักสูตรการเสริมสร้างการเรียนรู้ในเด็กนักเรียน 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
๔.๓ ก านันต าบลม่วง 
- เสนอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดูแลความสงบเรียบร้อยของสวนสาธารณหนองดินจี่ เนื่องจากมีกลุ่ม
วัยรุ่นมาจับกลุ่มกันและขับขี่รถจักรยานยนต์ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยกับผู้ที่ไปออกก าลังกาย 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.๔ หัวหน้าหมวดการทางบ้านม่วง 
-ชี้แจงองค์ประกอบการติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
-แจ้งจะติดตั้งกรวยจราจรเพิ่ม จะเปลี่ยนกรวยจราจรใหม่ถ้าเสื่อมสภาพ 
-จุดที่เห็นว่าถนนไม่มีความเรียบร้อย ต้องการให้หมวดการทางไปแก้ไขจุดไหน ให้แจ้งหมวดการทางได้ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 



๔.๕ โรงพยาบาลบ้านม่วง 
-อยากให้เน้นเรื่องสีสะท้อนแสง ซึ่งอาจมีผลต่อการลดอุบัติเหตุจราจร 

 -เสนอกวดขันจับกุมผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย 
 -เสนอตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์ช่วงที่มีงานคอนเสิร์ต 
 -เงินค่าปรับสามารถหักเป็นกองทุนได้หรือไม่ 
 -เสนอให้มีมาตรการองค์กร เสนอให้ที่ประชุม พชอ.รับทราบ 
 -อยากให้บอกกว้างๆว่า จะประเมิน IQ จะประเมินอะไรบ้าง ไม่เป็นธรรมกับเด็กท่ีจะไม่รู้แนวทาง
ประเมิน 
 -ยกตัวอย่าง อ.อากาศอ านวย มีเจ้าหน้าที่จราจรมาคอยแนะน าตลอด ว่าด้านไหนห้ามจอด ไม่ได้จับ 
เน้นการเตือน ปรากฏว่า ได้ผล ไม่มีการต่อต้าน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.๖ นายอ าเภอบ้านม่วง 
-อยากให้เน้นเรื่องวิจัยจราจร 
-แยกหนองดินจี่ เสนอให้แจ้งผู้รับผิดชอบแก้ไข 
-เสนอให้ทีมต ารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันสอนวินัยจราจรให้กับนักเรียนในโรงเรียน 
-โรงเรียนควรก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยจราจร 
-ชุมชนต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 
-ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขึ้นป้าย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยเฉพาะร่วนราชการ โรงเรียน 
-เสนอให้สร้างคนดีเป็นตัวอย่างในการรณรงค์ 
-ประชาชนผู้ขับข่ียานพาหนะ ต้องมีใบอนุญาตขับข่ีให้ถูกต้อง 
-ในการด าเนินงานทุกด้าน ให้มี KPI ที่จะคอยวัดว่างานเป็นอย่างไร 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.๗ สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
-รายงานสถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จ และแนวทางการแก้ไข 
-รายงานเรื่องสถานการณ์ IQ เด็ก ในการประเมินปี ๒๕๖๒ อยู่ที่ระดับ ๙๔.๕ เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.๘. วีอาร์กู้ภัยบ้านม่วง 
-อยากให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้มงวดเรื่องวินัยจราจร โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.๙ สภ.บ้านม่วง 
-บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลต าบลบ้านม่วง หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง และหน้าโรงเรียนบ้านม่วง
พิทยาคม สภ.บ้านม่วงได้สนับสนุนก าลังเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน 
-ปัจจุบัน สภ.บ้านม่วง ได้ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ๒ ผลัด เช้า และเย็น สลับจุด  
-ในช่วงเดือนตุลาคม สภ.บ้านม่วงได้ส่งเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์(เครื่องเป่า) ไปสอบเทียบ จึง
ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับข่ีได้ชั่วขณะ ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกปี 

 -ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจราจร มีคูกรณี จะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทั้ง ๒ ฝ่าย 
 -เรื่องท่ีที่ประชุมเสนอ จะเสนอผู้ก ากับ สภ.บ้านม่วง 



-   ๔   - 
 
 -สอบถามเรื่องการประเมิน IQ เด็ก ได้บอกโรงเรียนมั้ยว่า ผู้ประเมินจะประเมินอะไร ก่อนเข้าไป
ประเมิน 
 -เรื่องการเข้มงวดห้ามจอดวันคู่ วันคี่ กฎหมายเทศบาลด าเนินการเองได้ 
 -เป้าหมายจับกุมหมวดนิรภัย เดือนละ 5 คดี เมาแล้วขับ เดือนละ ๒ คดี 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
๔.๑๐ รพ.สต.มาย 
-น าเสนอสถานการณ์ IQ เด็กในพ้ืนที่ ต.มายและแนวทางการพัฒนาระดับสติปัญญาเด็ก 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.๑๑ ผู้ช่วย สสอ.บ้านม่วง ฝ่ายบริหาร 
-เป็นห่วงเด็กเล่นประทัดช่วงออกพรรษา อยากให้เข้มงวดเรื่องการอนุญาตให้จ าหน่าย 
-การจราจร อยากให้เข้มงวดเรื่องห้ามจอดวันคู่ วันคี่ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลที่การจราจรคับคั่ง 

 
  
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 นัดประชุม พชอ.ครั้งต่อไปเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอบ้านม่วง เพ่ือน าเสนอ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
 
 

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงาน              ลงชื่อ ผู้รับรอง 
( นายวุฒธิสรรณ์ เกื้อหนุน )     ( นางค าเพียร  สายเย็น ) 
อนุกรรมการและเลขานุการ               กรรมการและเลขานุการ 
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