
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

ร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี    ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  

วันจันทร์ที่ ๒8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม  ชั้น ๒   จังหวัดอุดรธานี  

*********************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. นายธวัช                  พรมโสภา นายอ าเภอสร้างคอม                     
๒. นายประดิษฐ์       ลีจ านง           เกษตรอ าเภอสร้างคอม 

๓. นายคะนอง     ห้าวหาญ สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม 

๔. น.ส.วรลักษณ์  เวฬุ            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

๕. นายทองคูณ     แสนเทพ          รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านโคก 
๖. นายแสวง      กันยุบล          ก านันต าบลเชียงดา 

๗. นายคล้าย     ค านาดี     ก านันต าบลบ้านหินโงม 

๘. นายสมัย          พิลาชาติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคก 

๙. นายอ านาจ                   ภูสโคตร สารวัตรก านันต าบลบ้านโคก 

๑๐. นายทวี            ศรีสร้างคอม    ก านันต าบลสร้างคอม 

๑๑. นายแสงทอง            ไชยหงษา    ก านันต าบลบ้านโคก 

๑๒. นายนิคม      ศรีสร้างคอม    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงดา 

๑๓. นางสาววรรวิภา   ศรีสร้างคอม          นักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลต าบลสร้างคอม   
๑๔. นางอัมภรณ์       ศรีโททุม     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหายโศก 

๑๕. พ.ต.ต.สมพงษ์         โพธิ์ชัย         สารวัตรสืบสวน สภ.สร้างคอม 

๑๖. นายสงคราม     ศิริมาลา        พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 

17 นายวีระชัย  เปียกไธสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

18 นายเจตนพันธ์  นิสมมาล พัฒนาการอ าเภอสร้างคอม 

19 นางมณีวรรณ  โยธะวงค์ แพทย์ฯ  

20 พ.ต.ท.สุวิท พ้ืนแสน รอง ผกก.สภ.สร้างคอม 
21 นายอ านาจ ศรีสร้างคอม ก านันต าบลนาสะอาด 
22 น.ส.สุจินดา โฆสิต จพง.สรรพากร 

23 นายสง่า แสงเทพ นักจัดการฯ 

24 นางอัญรินทร์ เอ้ือมอุ่นรักษ์ ผอ.กศน.สร้างคอม  

25 นายสถิตร์พงษ์ จันทร์ค า จพง.ป้องกันฯ ทต.บ้านยวด 

26 จสอ.ชัยวัฒน์ หาญดี จพง.ป้องกันฯ ทต.บ้านโคก 

27 จอ.วรุทธิ์   ศรีสร้างคอม จพง.ป้องกันฯ ทต.สร้างคอม 

28 น.ส.ณัฐพร ธรรมวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

29 จ่าเอกยงยุทธ รัตนประเสริฐ ท้องถิ่นอ าเภอสร้างคอม 

30 น.ส.วสิาริณี ศรีชมภู นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 



  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  -    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายฤทธิรงค์ บูรพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. น.ส.ศฺริพร บุญเหลา จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 
3. น.ส.ฐิติภร สิทธิเชียงพิณ จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 
4. นายบรรจง หล้าคอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. น.ส.วนิดา อุตตะราช นักวิชาการสาธารณสุข 
6. นายนัฐวุฒ ิ ชาตินาม นักวิชาการสาธารณสุข 
7. น.ส.ชิดชนก ศรีสร้างคอม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. น.ส.สุพัตรา อู่จอหอ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
9. นายวิทย์ ศรีสร้างคอม จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๐๐  น.  
 นายธวัช  พรมโสภา  นายอ าเภอสร้างคอม   ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
ระดับอ าเภอสร้างคอม (พชอ.) ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑.๑ เรื่อง ที่มาของการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอสร้างคอม (พชอ.)  
๑.๑.๒ เรื่อง ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการ พชอ. สร้างคอม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว              ไม่มี  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง                                                ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๔.๑  เรื่องแจ้งจากเลขานุการคณะกรรมการ พชอ. 
  ๔.๑.๑  (ร่าง) พรบ.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ปี พ.ศ. ๒๕๖4 
  ๔.๑.๒  ทบทวนการด าเนินงานของ DHS - DHB – พชอ. ของอ าเภอสร้างคอม จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  เลขานุการน าเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาและสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนสร้างคอม       
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็น ODOP 
 ๕.๒  นายแสงทอง  ไชยหงษา  ก านันต าบลบ้านโคก  แนะน าให้น าข้อมูล จปฐ.อ าเภอสร้างคอม  ปี ๒๕๖3
ที่บ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชน   ซ่ึงมี ๕ หมวดได้แก่ หมวดสุขภาพ  หมวดสภาพแวดล้อม  หมวดการศึกษา  หมวด
การมีงานท าและรายได้  หมวดค่านิยม  มาร่วมในการก าหนดปัญหาในการด าเนินงาน คณะกรรมการรับฟังและให้
ข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการท างานร่วมกัน 
 
 
 



  

 
 ๕.๓ ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลและสรุปเป็นประเด็นปัญหาและสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ          
คนสร้างคอมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประเด็น ODOP มีทั้งหมด ๖ ประเด็น 

๑. ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพฤติกรรมไม่เหมาะสมของวัยรุ่น 
๒. ประเด็นแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
๓. ประเด็นไตวายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
๔. ประเด็นส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร 
๕. ประเด็นสิ่งเสพติด 
๖. ประเด็นการก าจัดและคัดแยกขยะในชุมชน 

ที่ประชุม  ร่วมแสดงความคิดเห็น /พิจารณา  และรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  วาระอ่ืนๆ 
 ที่ประชุมพิจารณาการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นหลัก ๓ ประเด็นเพ่ือเป็นแนวทางการหา
คณะท างานร่วมกัน และจัดท าแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ าเภอสร้างคอมและให้ทางทีมเลขานุการประสาน
คณะท างานแต่ละประเด็นให้ด าเงินงานตามขั้นตอนแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป 

ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  วันที่  5  มกราคม   ๒๕๖4 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม เวลา  16.30 น 
 
  

 (ลงชื่อ)   วีระชัย    เปียกไธสง       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายวีระชัย    เปียกไธสง) 

                                                                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
 (ลงชื่อ)   คะนอง     ห้าวหาญ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายคะนอง   ห้าวหาญ) 

                                                                    สาธารณสุขอ าเภอสร้างคอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ภาพประกอบกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี    ครั้งที่ ๑/๒๕๖4  

วันจันทร์ที่ ๒8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสร้างคอม  ชั้น ๒   จังหวัดอุดรธานี 
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