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รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

        ว่าที่ร้อยตรีอานนท์   หนุนชู  ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน  ประธานที่ประชุม 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  หนุนชู ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอน้ำยืน ประธาน พชอ. 
2 นายพีระพล    เดชบุญ สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เลขาฯ พชอ. 
3 พระครูกิตติ    ปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองคู กรรมการ 
4 นางนิภาพร     คานทอง เกษตรอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
5 พ.ต.ท.วุฒิกร   ยืนสุข รอง ผกก.ป.สภ.น้ำยืน แทน ผกก.สภ.น้ำยืน 
6 นพ.ชัยวัฒน์    ดาราสิชฌน์ ผอ.รพ.น้ำยืน กรรมการ 
7 นายสมพงษ์    คำศรี ตัวแทนเกษตรอินทรีย์ กรรมการ 
8 นายสา          สีลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ กรรมการ 
9 นางวาสนา     คำโส นายก อบต.โดมประดิษฐ์ กรรมการ 
10 นายวัชรินทร์   ถูกธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ แทน พัฒนาการฯ 
11 นางกัปปิยะ    ปาณิวรรณ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ 
12 นายเปลี่ยน     แก้วจันทร์ ประธานชมรม อสม.อำเภอน้ำยืน กรรมการ 
13 นายสมนึก      เขียวอ่อน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
14 นายประจักษ์   สุพรหม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ทีม ผช.เลขานุการ 
15 น.ส.เบญจมาศ  วรรณโสภา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ทีม ผช.เลขานุการ 
16 น.ส.สชุาดา      สายทอง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
17 นายพัทธพล     อักโข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ทีม ผช.เลขานุการ 
18 น.ส.วาสนา      ศรีพูล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
19 น.ส.เดือนนภา  ศิริบูรณ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
20 น.ส.ยุวดี         ศรีรวัตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทีม ผช.เลขานุการ 
21 น.ส.ประณี      พงษ์ก่ิง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

22 นางฉวีวรรณ     คำศรี หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ทีม ผช.เลขานุการ 
23 น.ส.นภาพร     ห่วงสุขสกุล นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ผู้สังเกตุการณ์ 
24 น.ส.ศิริลักษณ์    มหาลี ผอ.รพ.สต.โนนสูง ผู้สังเกตุการณ์ 
25 นายธีรวัฒน์      เพชรไกร ผอ.รพ.สต.ตาโม ผู้สังเกตุการณ์ 
26 นางอุทุมพร      ลาธุลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้สังเกตุการณ์ 
27 นางพัชนุช       วงศ์พุทธพฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.สุขวัฒนา ผู้สังเกตุการณ์ 
28 นางทิพวรรณ    จูมสิมมา ผอ.รพ.สต.หนองครก-ตายอย ผู้สังเกตุการณ์ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสงวนจิตร  แสนสุข ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
2 น.ส.กมลรัตน์   ปัดถาสาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
3 นางนิยม        ไกยวินิจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลไกรวินิจ กรรมการ  
4 นายบัณฑิต     ยลถวิล ผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอ่ียมอีสานอุตสาหกรรมจำกัด กรรมการ 
5 นายสุพล        ทิพย์สุข ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย กรรมการ 
6 นายบึงกาฬ    พวงบุตร กำนันตำบลบุเปือย กรรมการ 
7 นายสมศักดิ์    บุญประชม ผจก.บริษัทศรีสมหวังอุบลลำปาง กรรมการ 
8 นายชัยวัฒน์    นนทวงค์ ผจก.บริษัทชัยวัฒน์2009เทรดดิ้ง กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

/วาระท่ี 1… 
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วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

          1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2565 โดยใช้คำสั่งปี 2564  

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 

          - มติที่ประชุมรับรอง 

วาระท่ี 3 ติดตามรายงานการประชุม  

         - มติที่ประชุมรับรอง 

วาระท่ี 4 วาระเพื่อพิจารณา 
4.1 ท่านประธานนำเสนอ คำสั่งคณะกรรมการ พชอ.น้ำยืน คำสั่งที่ 216/2564  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 

โดยมี นายอำเภอเป็นประธาน และสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ มีหน้าที่ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ 
มติที่ประชุม : ให้ใช้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี 2564  
 4.2 คัดเลือกประเด็นการแก้ไข ปัญหา พชอ. ปี 2565 
      4.2.1 นำเสนอสถานการณ์ปัญหาพัฒนาการเด็ก IQ, EQ  โดย นางสาวประณี  พงษ์ก่ิง พยาบาลวิชาชีพ
ชำนาญการ  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
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                   4.2.2 นำเสนอสถานการณ์ปัญหาโรงเรียนรอบรู้บูรณาการด้านสุขภาพ  นางสาวเดือนนภา ศิริบูรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต มีรายละเอียด ดังนี้ 
   

 
  เป้าหมายการดำเนินงาน 1 โรงเรียน 1 รพ.สต.  
 

                    4.2.3 นำเสนอสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรัง  โดย  นางสาววาสนา  ศรีพูล  นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ  ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  เป็นปัญหาสุขภาพและยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเป็นจำนวน
มาก  จึงเสนอให้มีการเฝ้าระวังตรวจสุขภาพประจำปี  ให้ความสำคัญในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและติดตามเยี่ยมบ้าน 
          4.2.4 นำเสนอสถานการณ์การป้องกันโรคเอดส์  โดย นางสาวยุวดี  ศรีรวัตร นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ ฝ่ายควบคุมโรค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
                    เนื ่องจากสถานการณ์ผู ้ป่วยโรคเอดส์ในอำเภอน้ำยืน ปี 2564  มีจำนวนทั ้งหมด  191 ราย  
คาดการณ์ที่ยังไม่ตรวจไม่พบ ประมาณ 300 กว่าราย  จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์และพัฒนางานด้านการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

         4.2.5 นำเสนอสถานการณ์อุบัติเหตุบนถนน  โดย นางสาวประณี  พงษ์ก่ิง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
การ  ฝ่ายงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและสาธารณภัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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         4.3.6 พระครูกิตติ ปริยัติคุณ เสนอ การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านสะอาด ถนนสายวัฒนธรรม  เดือน

ละ 1 ครั้ง โดยจะมีการทำความสะอาดหมู่บ้าน หน้าบ้านมีผักสวนครัว  มีป้ายคติธรรมสอนใจทุกหลังคาเรือน 
         4.3.7 นพ.ชัยวัฒน์    ดาราสิชฌน์  ผอ.รพ.น้ำยืน เสนอให้มีการดำเนินงานพัฒนาการเด็กอย่าง

ต่อเนื่อง  เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญท่ีเด็กควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 
         4.3.8 ตัวแทนเกษตรอินทรีย์  เสนอ  ควรให้มีการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการ

รณรงค์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีให้ครอบคลุม 
         4.3.9 พ.ต.ท.วุฒิกร   ยืนสุขรอง ผกก.ป.สภ.น้ำยืน เสนอ  เหตุรำคาญบนท้องถนน การสวมหมวกนิรภัย

และท่อไอเสียเสียงดัง 
 

มติที่ประชุม : คัดเลือกปัญหาที่จะดำเนินการแก้ไขในพ้ืนที่อำเภอน้ำยืน ปี 2565 จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
  1. พัฒนาการเด็ก IQ/EQ 
  2. หมู่บ้านสะอาด 
  3. อุบัติเหตุบนถนน 
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วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี 

 
ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

 

 

ผู้บันทึกการประชุม   (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบบันทึกการประชุม (ลงชื่อ)                         

    (นางสาวเบญจมาศ  วรรณโสภา)                                 (นายประจักษ์   สุพรหม) 

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                             ผูช้่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน                                                  

 

 

 

                       (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายพีระพล เดชบุญ) 

 สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 

เลขานุการ 
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ภาพกิจกรรม 
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