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บนัทกึรายงานการประชมุ 
ติดตามการด าเนนิงานการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพชวีิต ระดบัอ าเภอ(พชอ.) 

อ าเภอหนองววัซอ  จงัหวดัอุดรธาน ี
ครั้งท่ี 8 / ๒๕๖๔       วันท่ี  14  กรกฎาคม  ๒๕๖๔   

ณ  หอ้งประชุมท่ีว่าการอ าเภอหนองวัวซอช้ัน2  อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี
ผู้มาประชมุ 

๑. นายเอราวัณ  รัตนเดชอุดม  ปลัดอาวุโส อ าเภอหนองวัวซอ 
๒. นายวัชรากรณ์  แวงโสธรณ์  พัฒนาการอ าเภอหนองววัซอ 
๓. นางสุภา  ค้าคล่อง   เกษตรอ าเภอหนองวัวซอ 
๔. นางนิยม  ดีจันทร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕. นางวราภรณ์  สารีย์   ผอ.รร.เทพนุสรณ์ 
๖. นายไชโย  เกาะแก้ว   ตัวแทนผู้ประกอบการ 
๗. นางสุภาพร  ศรีบุญเรือง   ประธาน อสม.อ าเภอหนองวัวซอ 
๘. นายสนิท  อยู่ภักดี   ประธานชมรมผู้สูงอายุอ าเภอหนองวัวซอ 
๙. นายค าเข่ือน  อิ่มใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายกวิภัฎ  วงศ์จันทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายจ ารัส  สุดชาหา   ตัวแทนหมอพื้นบ้าน 
๑๒. นายภูชิต  อุ่นเท่ียว   ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร 
๑๓. นายบุญโฮม  ผิวฝ้าย   สาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ 

ผูไ้มม่าประชมุ 
1. ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอหนองวัวซอ 
2. พ.ต.อ.เสฎฐพงศ์ สุประเพียร  ผกก.สภ.หนองวัวซอ 
3. นายยุทธศิลป์  ผาอ านาจ   นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 
4. นายปกรณ์  จารักษ์   ผอ.รพ.หนองวัวซอ 
5. นายกเทศมนตรีต าบลอูบมุง 
6. นายทวีทรัพย์  เหลืองทอง   ผู้จัดการร้านบิ๊กซัน 
7. นายสงกรานต์  ไชยมงคล   ผู้จัดการร้านสมบูรณ์โอสถ 
8. กรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอหนองวัวซอ 

ผู้เข้ารว่มประชมุ 
    1.นายเกษม  เบ้าวรรณ   ท้องถิ่นอ าเภอหนองวัวซอ 
    2.นางอภิญญา  ลีบ่อน้อย   ผอ.กศน.อ.หนองวัวซอ  
    3.นายประยงค์  ทินค า   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

     4.นางสาววรารักษ์  ทองมี   เจ้าหน้าท่ี อบต.หมากหญ้า 
     5.นางสาวปภารินทร์  อภิโชคหิรัญ  เจ้าหน้าท่ี อบต.หมากหญ้า 
     6.นายไพรสูน  ค ายอง    รองนายก ทต.อูบมุง 
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7. นางสุจรรยา  บุตรน้อย   ผอ.รพ.สต.หนองแวงจุมพล 
8. นายกรุง  เย็นวัฒนา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นส.สุภาพร สินสิทธิประเสริฐ  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
10.นายวิมุติ  กรพันธ ์   ก านันต าบลหนองบัวบาน 
11.นายกล้าณรงค์  อ้อยแขม  ผอ.รพ.สต.บ้านอูบมุง 
12.นายอาทิตย์  ยอดคีรี   รองนายก ทต.หนองบัวบาน 
13.นายสัตตภพ  แสนพันดร  รองนายก ทต.กุดหมากไฟ 
14.นางน้อมจิต  ศรีราช   ผอ.รพ.สต.หนองเม็ก 
15.นายปัญญา  สารกุล   นักวิเคราะห์ฯ อบต.หนองอ้อ 
16.นายวิรชัย  พลลม   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต.โนนหวาย 
17.นายพลธกร  สิงหนุต   ปลัดอ าเภอ 
18.นายเชษฐา  ศรีปิดตา   ผอ.กองสาธารณสุข ทต.ภูผาแดง 
19.นายวุฒิ  ศิริพันธ ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
20.นายโอฉัน  เกษโสภา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
21.นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
22.น.ส.ศิริขวัญ  ดีแสน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23.นายปัญญา  โสรมรรค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
24.นางสุพร  โสรมรรค   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
25.ว่าท่ี รต.ปรียา  บัวกอ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
26.นส.บุญญาพร  ศิริประทุม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
27.นางสุภาพร  สายสิงห์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
28.นายค าสิงห์   จ าปามูล  ประธาน อสม.รพ.สต.โคกผักหอม 
29.นายชวน  พิมพานันท์   ประธาน อสม.ต.หนองอ้อ 
30.นางกนกวรรณ  ปะสีละเตสังข์  ประธาน อสม.ต.หนองวัวซอ 
31.นายอุบล  ไรไธสง   ประธาน อสม.รพ.สต.กุดหมากไฟ 
32.นางทองยุ้น  พรมมา   ประธาน อสม.รพ.สต.น้ าพ่น 
33.นายถวิล  สายโคกกลาง  ประธาน อสม.รพ.สต.หนองแวงจุมพล 
34.นางแก้วทะเบียน  บัวใหญ่รักษา ประธาน อสม.รพ.สต.โนนหวายใต้ 
35.นางวิไล  ศรีโคตรอัน   ประธาน อสม.รพ.สต.หนองแสง 
36.นางน้อย  วงธรรม   ประธาน อสม.รพ.สต.โนนสว่าง 
37.นางจอมจิต  แก้วพินิจ  ประธาน อสม.รพ.สต.อูบมุง   

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  
วาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
เนื่องจากนายอ าเภอหนองวัวซอ ติดราชการ อบรมได้มอบหมาย นายเอราวัณ  รัตนเดชอุดม ปลัดอาวุโส เป็นประธานการ
ประชุม พชอ.ครั้งท่ี 8/2564 
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-ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเชิญชวนข้าราชการร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ รพศ.อุดรธานี 
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส 2019 

1.1 วันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)โซน 1ประกอบด้วย พชอ.
เมือง  พชอ.เพ็ญ  พชอ.สร้างคอม และ พชอ.หนองวัวซอ แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานคณะกรรมการพชอ. 

1.2 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ท่ีผ่านมา ครั้งท่ี 7 / ๒๕๖๔  
เมื่อวันท่ี  24  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เป็นการประชุมเพื่อปรับร่างนโยบายสาธารณะในการขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอหนองวัวซอ  ปี พ.ศ.2564 “คนหนองวัวซอ  ฮักแพงแบ่งปนั” เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้แก่ ประชาชน ในอ าเภอหนองวัวซอ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
ที่ประชมุ : รับทราบ 

 

วาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2564     ที่ประชุม : รับรอง 
วาระที่ ๓  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

๓.๑ คณะอนุกรรมการ ท้ัง ๑๐ ประเด็น สรุปความก้าวหน้า 
๑. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โควิด-19  โดยนายกรุง  เย็นวัฒนา  หัวหน้างานควบคุม 

โรคติดต่อ รพ.หนองวัวซอ รายงานสถานการณ์ และช้ีแจงแนวทางในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ให้ท่ีประชุมทราบ  มีเคสท่ีส าคัญในสัปดาห์ท่ีผ่านมา ได้แก่ เคสพ่อกับลูก ต.อูบมุงเดินทางมาเองอาการหนักมาจาก 
กทม.มาถึงบ้านตีสาม การเข้าถึงบริการค่อนข้างช้า และกลุ่มผู้ติดเช้ือท่ีเป็นนักเรียนบริบาลผู้สูงอายุ เป็นคนในพื้นท่ีหนองวัว
ซอ และมีผู้สัมผัสเส่ียงสูงจ านวนมาก 

- ผู้ท่ีเดินทางมาจากจังหวัดเส่ียงสูงเข้ามาในพื้นท่ีอ าเภอหนองวัวซอเพิ่มจ านวนมากขึ้นทุกวัน อ าเภอหนอง 
วัวซอมีการจัดสถานท่ีเพื่อรองรับ ในการกักตัวทั้งแบบ HQ  LQ ตามความเหมาะสม  ได้รับการสนบัสนุนจาก อปท.ในการ
ดูแลเรื่องค่าท่ีพัก LQ เอกชน 

๒. ส่ิงแวดล้อมและการจัดการขยะ  โดยนายเกษม  เบ้าวรรณ  
- พื้นท่ี อ าเภอหนองวัวซอมีจุดแข็งคือมี ภูมิประเทศท่ีสวยงาม ภูเขาล้อมรอบ อปท.ทุกแห่งด าเนินงานใน 
เรื่องรักษาความสะอาดส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการจัดการขยะทุก อปท.ก็สามารถท าได้ดีจนได้รับรางวัล  
สามารถต่อยอดเช่ือมโยงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ ตามสถานท่ีต่างๆท้ังวัดวาอาราม  เน้นเรื่องป้ายท่ีไม่เกิดประโยชน์หรือ
บดบังทัศนียภาพขอความร่วมมือทุก อปท.พิจารณา 
- นายกรุง   เย็นวัฒนา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ให้ข้อมูลเรื่องการคัดแยกขยะติดเช้ือในช่วงท่ีมี 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะมีขยะติดเช้ือเพิ่มมากขึ้นขอความร่วมมือทุก อปท.จัดหาสถานท่ีท้ิง 
หรือจุดรวบรวมขยะติดเช้ือ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ในพื้นท่ีผู้รับผิดชอบจะเป็น รพ.สต.ทุกแห่ง จะเป็นผู้รวบรวม ส่ง 
รพ.หนองววัซอ เพื่อให้เทศบาลนครอุดรธานีรับไปก าจัด 

๓. อุบัติเหตุทางถนน  โดยนายโอฉัน  เกษโสภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการทีม 
เลขานุการ ศปถ.อ.หนองวัวซอ รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุของอ าเภอหนองวัวซอ ความก้าวหน้าของการด าเนินงานผ่านเวที
ประชุมสัญจรลงพื้นท่ีทุกเดือน  

๔. ไข้เลือดออก  โดย นายวุฒิ  ศิริพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
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รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และช้ีแจงแนวทางในการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ท่ีประชุมทราบ 
๕. ผู้สูงอายุ  โดยนางนิยม  ดีจันทร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รายงานสถานการณ์ 

ผู้สูงอายุในอ าเภอหนองวัวซอ และช้ีแจงแนวทางบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ท่ีประชุมทราบ 
๖. แม่วัยรุ่น  โดยนางฑิตยา  ปาละศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รายงานสถานการณ์ 

แม่วัยรุ่น  ในอ าเภอหนองวัวซอว่ามีแนวโน้มลดลง และช้ีแจงแนวทางบูรณาการการด าเนินงานแก่ไขปัญหาแม่วัยรุ่น ให้ท่ี
ประชุมทราบ 

๗. เบาหวาน  ไม่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม เนื่องจากช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 การท างาน 

คลินิกเบาหวานมีการส่งยาให้ผู้ป่วยท่ีบ้านผ่านรพ.สต.ในพื้นท่ี 
๘. อาหารปลอดภัยและการใช้สารเคมีในเกษตรกร   นางสุภา  ค้าคล่อง เกษตรอ าเภอ 

หนองวัวซอ รายงานความก้าวหน้า มีการจัดอบรมเรื่องการใช้สารเคมีในเกษตรกรที่ฐานเรียนรู้ต าบลหนองอ้อ เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ในการใช้สารเคมีในเกษตรกร 

๙. ยาเสพติด  -นส.สุภาพร สินสิทธิประเสริฐ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ รพ.หนองวัวซอ 
รายงานสถานการณ์ยาเสพติดและผลการด าเนินงานในการบ าบัดรักษา   
-นายพลธกร  สิงหนุต ปลัดอ าเภอร่วมให้ข้อมูลเรื่องการท างานท่ีมีความเช่ือมโยงกับการปราบปรามผู้ใช้สารเสพติด ในอ าเภอ
หนองวัวซอ 

๑๐.จิตเวชในชุมชน โดยนส.สุภาพร สินสิทธิประเสริฐ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  
รพ.หนองววัซอรายงานสถานการณ์จิตเวช และผลการด าเนินงานบ าบัดรักษาร่วมกับชุมชน 
ที่ประชุม :รับทราบ 
 

วาระที่ ๔  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
  
วาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ   
  
 ทีมเลขานุการนัดหมายการประชุมคณะท างานพชอ.ครั้งต่อไป วันท่ี 8  สิงหาคม 2564   
ที่ประชุม : รับทราบ 
ปิดประชุม 16.30 น. 

…………………………………….ผู้จดบันทึก 
(นางจุฬาภรณ์  ชัยรัตน์) 

…………………………………….ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
    (นายบุญโฮม  ผิวฝ้าย) 















 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วัน/เดือน/ป :  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

หัวขอ : แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  

          ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 EBIT ๑๒ หนวยงานของทานเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจ
หลัก ของหนวยงาน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

 

Link ภายนอก : ไมมี 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 

 

                           ผูรับผดิชอบการใหขอมูล                                      ผูอนมุัติรับรอง 
                               กรงุ   เย็นวัฒนา                                           ปกรณ  จารักษ 
                           (นายกรุง  เย็นวัฒนา)                                      (นายปกรณ  จารักษ) 
              ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                         วันที ่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔                               วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

                                                ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
                                                          ศุภชัย  รนิทรนอย 
                                                       (นายศุภชัย  รินทรนอย)                                  
                                                 ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร           
                                                    วันที ่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
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