
 

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

วัน อังคาร ที ่29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒   ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

*********************************** 
ผู้มาประชุม  
 

1 นายกำธร วิเชฏฐพงศ์     นายอำเภอทุ่งฝน 
๒    นายฉัตรชัย  ประทุมทิพย์            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งฝน 
๓ นายไพบูลย์ ภูสมศรี  ท้องถิ่นอำเภอทุ่งฝน 
๔ นายอดุลย์ ศรีนันทะ  สาธารณสุขอำเภอทุ่งฝน 
๕ นายหาญ คำศรีระภาพ      เครือข่าย อสม. 
๖ นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้าง 
๗ นายเชิดชาย งามหอม     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘ นางสาวจุฬาลักษณ์ คำโนนคอม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๙ นางสาววัชราภรณ์   กุลวงศ์    เภสัชกรชำนาญการ 
๑๐ นางมลทา ทายิดา      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
1๑ นายคะเชนทร์ จันทรทิพย์  ผอ.รพ.สต.หนองกุง 
1๒ นางกาญจนา รัตน์นราทร  ผอ.รพ.สต.ศรีสว่าง 
1๓ น.ส.สวาท ชารีผาย  ผอ.รพ.สต.นาทม 
1๔ น.ส.อุบลวรรณ มาตย์มูล  ผอ.รพ.สต.กุดค้า 
1๕ นางธิยากร กุลวงค์  รักษาการ ผอ.รพ.สต.นาชุมแสง 
1๖ นายทศพล  ศรีสมรส  ผู้จัดการร้านวรพลการเกษตร 
1๗ นายจรัส  บุดดีคำ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
1๘ นางสาววิจิตรการ  หาคำ     เครือข่ายสื่อมวลชน 
1๙ นายวิมุตติ์  วิเชียรเครือ      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า      
๒๐ น.ส.อรพรรณ  พลขันธุ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2๑ นายบุญไทย  แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง   
2๒ นายจุฬาลักษ์ มณีจันทร์  เกษตรอำเภอทุ่งฝน 
2๓ นายสวัสดิ์  อินทะสร้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2๔ นายสมยา  รัตนพลที    เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  
2๕ นายพงศกร บุญมาตุ่น  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
2๖ นางศุภานัน  ศรีสมยา  ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาทุ่งฝน 
2๗ นายสุพจน์ หวังผล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2๘ นายปติมน  ผลเจริญ  ปลัดอำเภอฝ่ายความม่ันคง 
2๙ นายหาญ จ้อยนุแสง  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งใหญ่ 

 ๓๐ นายคำสอน  คำสวนจิก  ประธาน อสม.ตำบลนาชุมแสง 
3๑ นายสุพัฒน์  เพ็ชรตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน  
  



  
เริ่มประชุม เวลา  ๐8.3๐  น.  
  นายกำธร  วิเชฏฐพงศ์  นายอำเภอทุ่งฝน ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอำเภอทุ่งฝน (พชอ.) ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ เรื่องการสร้างอุทยานหลวงพ่อทองคำ ซึ่งตั้งความหวังไว้วา่จะทำให้สำเร็จให้ไดภ้ายใน  2 

ปี ในขณะนี้ก็เริ่มข้ึนโครงร่างพ้ืนฐานบางส่วนแล้ว และหลังจากนี้ก็จะได้แบ่งงานเป็นงวดก็
จะเริ่มลงมือทำให้เป็นไปตามระยะ พอถึงขั้นตอนไหนก็จะเริ่มใช้งบประมาณที่มีในการ
จัดสร้างรวมทั้งจัดกิจกรรมระดมทุนประสานงานอะไรต่าง ๆ เพื่อนำมาสร้าง อย่างไรก็
ตามในเดือนหน้าจะเริ่มดำเนินสร้าง ซึ่งทางอำเภอจะจัดทำโมเดลขึ้นมาเป็นรูปจำลองของ
สถานที่ ถ้าใครสนใจจะร่วมบริจาคศรัทธาด้วย ส่วนตัวผมจะร่วมศรัทธาในการสร้างโมเดล
จำลองอุทยานหลวงพ่อทองคำเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท ซึ่งจะประสาน ศ.ดร.ระพี
พันธ์ ว่าถ้าหากจะทำโมเดลนี้ขึ้นมาจะมีมูลค่าเท่าไร จะได้ประสานไปยังผู้มีจิตศรัทธามา
ร่วมกันสร้าง และจะได้นำโมเดลนี้ออกไปตั้งสถานที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือที่จะสมทบ
ทุนในการสร้างอุทยานหลวงพ่อทองคำ ทำให้ผู้คนได้เห็นรูปแบบจำลองของอุทยานหลวง
พ่อทองคำว่าเป็นอย่างไรประกอบมีอะไรบ้าง เหมือนการก่อสร้างทั่วไปที่จำเป็นต้องมี
โมเดลโครงสร้างต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์ หวังว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเรา 
2 ปี จะทำให้สำเร็จให้ได้ ด้วยกิจกรรมขับเคลื่อนและการสร้างการรับรู้ร่วมกัน 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธานฯ    2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอ่านและรับรองรายงาน การประชุมครั้งที่แล้วได้ตาม 
      คิวอาร์โค้ด หากหน่วยงานใดจะแก้ไขการประชุมก็สามารถแจ้งได้หลังการประชุม 
ที่ประชุม    -รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง                                                
ประธาน ฯ  3.1 ไม่มีเรื่องติดตามผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานฯ   4.1 เรื่องประเด็นการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพ้ืนที่  อำเภอทุ่งฝน ขอให้ท่านสาธารณสุข 
    อำเภอทุ่งฝนได้คืนข้อมูลปัญหา พชอ. ในปีที่ผ่านๆ มาให้ที่ประชุมทราบเบื้องต้นครับ 

นายอดุลย์  ศรีนันทะ  สาธารณสุขอำเภอทุ่งฝน ชี้แจงปัญหาเบื้องต้นให้ประธานและผู้
ประชุมรับทราบและปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประเด็น พชอ.ทั้ง 8 ประเด็น ในปี  

    2563 
1.การดำเนินงานแก้ไขปัญหาประเด็นหลัก พชอ. 

    1.1 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง   
    1.2 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสารเสพติด/จิตเวช 
   2.การดำเนินงานแก้ไขปัญหา พชอ. ประเด็นอ่ืนๆ 
    2.1 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
    2.2 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 
    2.3 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก 



  
    2.4 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กในโรงเรียน/โรงเรียนส่งเสริม  
      สุขภาพ 
     2.5 การดำเนินงานลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
    2.6 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ที่ประชุม     -รับทราบ 
นายพงศกร บุญมาตุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ คืนข้อมูลการจัดลำดับของปัญหาใน 
    ปี 2562 และ ปี 2563 รวมทั้งวิธีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

 

 
ที่ประชุม     -รับทราบ 
ประธาน ฯ  ๔.๒  เรื่องแจ้งจากหน่วยงานและคณะกรรมการ  
ที่ประชุม     -ไม่มี 
  
 
 
 



  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.1  เสนอประเด็นปัญหา พชอ.ปีงบประมาณ 2564 จากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่อำเภอ 
ประธาน ฯ  วาระต่อไปการเสนอประเด็นปัญหา พชอ.ปีงบประมาณ 2564 จากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่

 ขอเชิญฝ่ายเลขา พชอ ได้ดำเนินการต่อครับ    
นายพงศกร บุญมาตุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายเลขาได้รวบรวมประเด็นปัญหา 
    จากภาคีเครือข่ายได้ สรุปประเด็นปัญหาในการนำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ ครับ 
นางสาวอรพรรณ  พลขันธุ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำเสนอประเด็นปัญหา COVID-19 เพ่ือประกอบการ 
    พิจารณาเป็นปัญหาประเด็น พชอ ที่ประชาชนให้ความสนใจในช่วงนี้ 

 
ที่ประชุม     -รับทราบ 
น.ส.จุฬาลักษณ์ คำโนนคอม  คืนข้อมูลปัญหายาเสพติดและจิตเวชในพ้ืนที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและจิต 
    เวช ในปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการ ตัวชี้วัด ดังนี้ 1.มีตำบลจัดการสุขภาพทุก 
    ตำบล 2.อัตราการเข้าถึงผู้ป่วยจิตเวช 3.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ การ 
    ดำเนินงาน มีการประชุมติดตามการดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ป่วยจิต 
    เวชได้รับการส่งต่อโดยได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นเป็นอย่างดีและได้รับการ 
    สนับสนุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน แต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังต้องเสนอให้ที่ประชุม 
    พิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป  
ที่ประชุม    -รับทราบ 
นางกาญจนา  รัตน์นราทร  ได้เสนอการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการใช้กระบวนการของ  
    TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นโยบายที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีด้วย 

 



  
 
ที่ประชุม    -รับทราบ 
นางมลทา  ทายิดา      ได้เสนอปัญหาเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน เนื่องจากเรื่องของพัฒนาการเด็กเป็นส่วน 

สำคัญในการพัฒนากำลังคนในประเทศจึงเห็นควรให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัยให้ได้รับ
การดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ 
1. การดูแลก่อนตั้งครรภ์ (กิน Folic วันละ 1 เม็ด  3  เดือน) 
2. การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ (Obimin, Folic  และแคลเซียม   
3. หลังคลอด เลี้ยงลูกนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน,แม่กิน Obimin 6 ด. 
4.เด็ก 6 เดือน-5ปี รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก + อาหารเสริมตามวัย 
5.ชั่ง นน.และวัดส่วนสูงเด็กทุกคนที่มารับบริการ 
6.ชั่ง นน.และวัดส่วนสูงเด็กทุกคนในชุมชนทุก 3 เดือน 
7.ส่งเสริมการออกกำลังกายใน ศพด./รร.อนุบาล 
8.เยี่ยมติดตาม/ประเมินซ้ำในเด็กทุพโภชนาการ 
ปัญหา 1.เด็กเตี้ยเกิน ร้อยละ 10 2.เด็กอ้วน,เด็กผอมมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ที่ประชุม    -รับทราบ 
นายพงศกร บุญมาตุ่น   เสนอปัญหาเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญใน 
    แต่ละปี ซึ่งคนในอำเภอทุ่งฝนของเราก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี  
    2563 อำเภอทุ่งฝนทำได้ดีมีผู้เสียชีวิตน้อยท่ีสุดในจังหวัด แต่กลับมาปีนี้ อำเภอเรากลับมี 
    สถิติการเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น ณ ปัจจุบันอยู่ที่ อันดับสามของจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากสุด 

 
   ๕.1 ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นปัญหาและสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 
  ชีวิตของคนทุ่งฝนเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหา มีทั้งหมด 5 ประเด็น 

๑. ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 
๒. ปัญหาจิตเวชจากยาเสพติด 
๓. TO BE NUMBER ONE 
๔. ปัญหาเด็กสูงดีสมสวน พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
๕. ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 

ที่ประชุม    -ร่วมแสดงความคิดเห็น /พิจารณา  และรับทราบ 
   
 



  
 

5.2 จัดลำดับความสำคัญของปัญหาประเด็นหลัก พชอ.ปี 2564 
ประธาน ฯ  ขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอแนะและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกัน 
ทีป่ระชุม    ร่วมแสดงความคิดเห็น /พิจารณา  และรับทราบ 

  ประชุมพิจารณาข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นปัญหาและสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ของคนทุ่งฝนจากการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและได้ประเด็นปัญหาดังนี้ 

 
ที่ประชุม    -รับทราบ    
   5.3 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พชอ. 
นายอดุลย์  ศรีนันทะ สาธารณสุขอำเภอทุ่งฝน การทบทวนคำสั่งของคณะกรรมการ พชอ.จะทบทวนในคน 
    โยกย้าย และจะได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติม 
 ประธาน ฯ  ที่ประชุมก็ได้ทราบถึงปัญหา พชอ.ที่อำเภอของเราต้องดำเนินการในปี 2564 แล้วนั้น ก็ 
    ขอให้ทุกฝ่ายได้รว่มกันดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามประเดินดังกล่าว     
ระเบียบวาระท่ี ๖  วาระอ่ืนๆ 
ประธาน ฯ   ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่ง 
    กิจกรรมสู่การขับขับเคลื่อนของทางอำเภอเราเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ  
    โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่าน และขอปิดประชุม ขอบคุณครับ  
 
ปิดประชุม เวลา  ๑6.30. น 

  
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 



  
ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
วัน อังคาร ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๐8.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒   ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

 

 
         


