
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 
อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธาน ี

ครั้งที่ 1/256๕ วันที ่1๒ ธันวาคม พ.ศ.256๔ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุรศักดิ์   ลืนภูเขียว ประธานกรรมการ 
2. นายแพทยเ์กรียงศักดิ์  กิจเพ่ิมเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล 
3. นางอวยพร ยาปะนะ พัฒนาการอำเภอนาตาล 
4. นายสุภี วารีพัฒน์ ประธานชมรม อสม.อำเภอนาตาล 
5.นายอ่อนสี  แก้วเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.นายกฤษณะ  วิลามาศ ผู้แทนสื่อมวลชล 
7.นางผ่องศรี ทองโสภา  กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  
8.นางบุญล้น  วงเวียน กลุ่มสตรีอำเภอนาตาล 
9.นายสมภาร จันทวงศ์ ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า 
10.นายเรื่องชัย อร่ามเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล 
11.นายพินิจศักดิ์ คำวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน 
12.นางนิตยา สุภาษร ผู้อำนวยการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาตาล 
7. นายสรพงษ์  ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอนาตาล กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล 
2.พ.ต.อ.รัชพล เสริมศรันย์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
1. คำสั่งอำเภอนาตาล ที่ 206/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่องแต่งตั้งแต่งตั้ง 
คณะทำงานด้านเลขานุการ และคณะทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ระดับตำบลอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ให้ พชอ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทำงานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ี พชอ. มอบหมายได้ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับอำนาจ 
และหน้าที่ของ พชอ. อำเภอนาตาล โดยนายอำเภอนาตาล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้าน 
เลขานุการ และคณะทำงานสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อำเภอ ระดับตำบล คณะทำงานด้านเลขานุการ ประกอบด้วย 
รายละเอียดตามคำสั่งอำเภอนาตาลฯ ที่แนบวาระการประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมเม่ือวันที่ 14  ตุลาคม 256๔ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
         ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอนาตาล ปี 256๔ ซึ่งคณะกรรมการ พชอ.ได้ 
กำหนดไว้ เมื่อคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 256๔ จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
     ๑. การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  
     ๒. การดำเนินงานป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อลดและชะลอภาวะไตเสื่อม  
     ๓. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก โดยดำเนินการตามมาตรการ มหัศจรรย์ 1,000 วัน 
     ๔. การดูแลผู้สูงอายุ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณาวางแผนกลยุทธ์และเกณฑต์ัวชี้วัด 
ประเด็นที่ ๑ การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
กลยุทธ์  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีการดำเนินการกำจัดขยะและกำจัดสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ 
ผลลัพธ์    ลดอัตราป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ 
- ตัวชี้วัด ๑ อบต.มีการดำเนินงานกำจัดขยะและมีบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล อย่างน้อย 2 แห่ง 
- ตัวชี้วัด ๒  ประชาชนรับรู้และมีพฤติกรรมบริโภคปลาปรุงสุก ร้อยละ 100   
โครงการปี 2565 
๑ โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดปฏิกูล  อบต.พังเคน 
๒.ตรวจบำบัดหนอนพยาธิแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและท่อน้ำดี   สสอ.นาตาล 



ประเด็นที่ ๒ การดำเนินงานป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพ่ือลดและชะลอภาวะไตเสื่อม 
กลยุทธ์  พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การดำรงชีวิตของผู้ป่วยโรคไตระยะ 3-4 เพ่ือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  
ผลลัพธ์ที่ 1 ชะลอภาวะไตวายของป่วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
stage 3 ไม่เปลี่ยนความรุนแรงเป็น stage 4 
- ตัวชี้วัด ระดับค่า eGFR ไมน่้อยกว่า 30 ml/min  
- ผลลัพธ์ที่ 2 หมู่บ้านมีกระบวนการดำเนินงาน หมู่บ้าน ลด หวานมันเค็ม อย่างยั่งยืน 
- ตัวชี้วัด หมู่บ้านผ่านการประเมินหมู่บ้านลดหวาน มันเค็ม ร้อยละ 50 
โครงการปี 2565 

๑. โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพิชิต NCDs   รพ.นาตาล 
๒. โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพิชิต NCDs   อบต.กองโพน 
๓. โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพิชิต NCDs   อบต.พังเคน 

ประเด็นที่ ๓ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก  
กลยุทธ์  ส่งเสริมให้คณะกรรมการCFCTตำบล /หมู่บ้าน จัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ มหรรศจรรย์ พันวัน 
 ผลลัพธ์ที่ 1 เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักผ่านเกณฑ์  
- ตัวชี้วัด หญิงตั้งครรภ์ได้รับนม 90 วัน 90 กล่องทุกราย ร้อยละ 100 
- ผลลัพธ์ที่ 2 หมู่บ้านมีกระบวนการดำเนินงาน CFCT อย่างยั่งยืน 
- ตัวชี้วัด หมู่บ้านผ่านการประเมินตำบล/หมู่บ้าน CFCT ร้อยละ 60 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนชั้นอนุบาล มีชั่วโมงการเรียนโดยใช้กิจกรรม EF / Tripple P อย่างน้อยวันละ 1 
ชั่วโมง ทุกโรงเรียน  
โครงการปี 2565 

๑. โครงการตักบาตรนมจืด ตำบลละ ๑ แห่ง       วัดลุมพกุ 
๒. โครงการจัดซื้อนมจืดพัฒนาการเด็ก             อบต. 4 แหง่ 
๓. โครงการพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็ก/โรงเรียนชั้นอนุบาล มีชั่วโมงการเรียนโดยใช้กิจกรรม EF / Tripple P 

อบต.พังเคน 
ประเด็นที่ ๔ การดูแลผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์  ส่งเสริมให้คณะกรรมการ พชต.มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
- ตัวชี้วัด จำนวนหลังคาเรือนที่มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดำรงชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุจากการ
พลัดตกหกล้ม ห้องน้ำ ร้อยละ 90  
โครงการปี 2565 
      ๑. โครงการปรับสภาพห้องน้ำผู้สูงวัยป้องกันการพลัดตกหกล้ม         อบต. ๔  แหง่ 
มติทีป่ระชุม รับทราบ คณะกรรมการ พชต.ขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2565 
 
 
 



เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 

 
    นางสาวยุพา     กุลบุตร            ผู้จดบันทึกการประชุม  

                                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 


