
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 2/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายพูลศักดิ์  โสภณประทุมรักษ์ นายอ าเภอชัยบุรี   ประธานกรรมการ 
2. นายเกรียงศักดิ์ หลเมฆ ปลัดอ าเภอชัยบุรี    กรรมการ 
3. พ.ต.ท.เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต ผู้แทน ผกก.สภ.ชัยบุรี   กรรมการ 
4. นางสาววิลาสินี  ฉิมภักดี ผู้อ านวยการ รพ.ชัยบุรี   กรรมการ 
5. นางศวรรยาพร จันทร์สุขศรี พัฒนาการอ าเภอชัยบุรี   กรรมการ 
6. นายพงศ์ศานต ์อติศักดิ์ เกษตรอ าเภอชัยบุรี   กรรมการ 
7. นางจันทนา ทิวแพ  ผู้แทน ผอ.กศน.อ.ชัยบุรี   กรรมการ 
8. นางสาวจิรวรรณ์ กลับศรี ผู้แทน โรงงานปาล์มน  ามัน ป.พานิชรุ่งเรื่อง จ ากัด กรรมการ  
9. นายเชาวลิต ทวีแก้ว  นายก อบต.ชัยบุรี   กรรมการ 
10. นายไชยัน ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ชัยบุร ี  กรรมการ 
11. นางลักณข์คณา ฉิมเรือง ผู้แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะพัฒน์ กรรมการ 
12. นายสมพร คงดี  ประธานชมรมผู้สูงอายุ อ.ชัยบุรี  กรรมการ 
13. นายภิรมย์ ศรีอาวุธ  ประธานศูนย์กู้ภัยอ าเภอชัยบุรี  กรรมการ 
14. นางสาวละมัย ว่องย่อง  ประธานชมรม อสม. อ.ชัยบุรี  กรรมการ 
15. นายพิสิฐ แป้นหอม  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี  กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายปรีดา เทพราช  ก านันต าบลคลองน้อย   กรรมการ 
2. นางจิราภรณ์ รอดรักษา ประธานกลุ่มสตรีอ าเภอชัยบุรี  กรรมการ 
3. นายส าเริง อุณห์ไวทยะ นายก อบต.สองแพรก   กรรมการ 
4. นายจรัญ แก้วศรีรมล  ก านันต าบลสองแพรก   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายส าราญ หลิมทอง  ผู้อ านวยการ รพ.สต.สองแพรก 
2. นางวิไล เพ็งอุดม  ผู้อ านวยการ รพ.สต.คลองน้อย 
3. นายเอกลักษณ์ ธรรมสุวรรณ ผู้อ านวยการ รพ.สต.ไทรทอง 
4. นายอุดร สมทรัพย์  ผู้อ านวยการ รพ.สต.ชัยบุรี 
5. นางสาวศุชญา แก้วสกุลทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ชัยบุรี 
6. นางสุริสา  เกาะกลาง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ชัยบุรี 
7. นางสาวปิยะฉัตร พรหมกุล  นักวิชาการสาธารณสุข 



เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. โดยนายพูลศักดิ์  โสภณประทุมรักษ์ นายอ าเภอชัยบุรี ประธานการประชุม 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ค าสั่งคณะกรรมการ  ทั งหมด 21 ท่าน 

  บทบาทหน้าที่ เห็นชอบ ความเห็นชอบก้าวหน้า รับร้องเรียน ร้องทุกข์ แต่งตั งคณะท างาน การ
จัดการสาธารณสุข รับผิดชอบงานแผนยุทธศาสตร์ หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ค าสั่งที่ 2 แต่งตั ง ทีมเลขา มี
กรรมการและเลขา 4 คน ค าสั่งที่ 3 แต่งตั ง อนุกรรมการ ระดับพื นที่ มีทั งหมด 4 ต าบล 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       -  
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3 เรื่องติดตาม/สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
  นายพิสิฐ แป้นหอม สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี กล่าวว่า กรรมการชุดใหญ่ 21 ท่าน ในส่วนของ
อนุกรรมของท่านก็อยู่ในกรรมการชุดใหญ่ด้วย ปัญหาครั งที่แล้ว 2 เรื่อง ปัญหายาเสพติด ปัญหาแก้ไขความ
ยากจน 
 ประเด็นปัญหาปี 2563 จากครั งที่แล้ว 4 เรื่อง คือ ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อไม่เรื อรัง ปัญหา
ผู้ด้อยโอกาส และมะเร็งปากมดลูก 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณา 
  นายพูลศักดิ์  โสภณประทุมรักษ์  นายอ าเภอชัยบุรี  ให้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทั ง 
4 เรื่องและค้นหาประเด็นปัญหาในพื นที่เพ่ิมเติม 
  ผอ.ลิขิต แสงระวี กล่าวให้ทุกคนระดมปัญหา หาปัญหาที่ส าคัญ เพราะไม่สามารถแก้ไขทุก
ปัญหาได้             
           ตัวแทนผู้สูงอายุ ต าบลไทรทอง เสนอประเด็นปัญหา 

- ไม่มีที่ดินท ามาหากิน 
           ตัวแทน อสม. นายเสรี นามสม เสนอประเด็นปัญหา 
            -   ปัญหาขยะ 
            -   ผู้พิการ (ท าไม รพ.ชัยบุรี ถึงตรวจไม่ได้ ถึงต้องส่งไป รพ.สุราษฎร์ธานี) 
        นายส าราญ หลิมทอง ผอ.รพ.สต.สองแพรก เสนอประเด็นปัญหา 

- ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ อยากให้ได้รับการดูแลที่ดีกว่านี  
         นายอุดร  สมทรัพย์ ผอ.รพ.สต.ชัยบุรี เสนอประเด็นปัญหา 

- ปัญหาเบาหวานความดันโลหิตสูง 
        ตัวแทนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เสนอประเด็นปัญหา 



           - ประชาชนวัยเรียนที่ไม่ได้อยู่ในการศึกษา 
       พ.ต.ท.เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต ผู้แทน ผกก.สภ.ชัยบุรี กล่าวถึงปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่
แก้ยาก เปลี่ยนจากการจับกุม มาเป็นการบ าบัด ให้เริ่มจากครอบครัว เน้นผู้เสพเป็นผู้ป่วย น าหลักเศรษฐกิจพเพียง
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อยากให้เริ่มตั งแต่การส ารวจและน าไปสู่การบ าบัด 
      พัฒนาการอ าเภอ กล่าวถึงปัญหา Way of life จากการค้นข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน ส่วนใหญ่
จะตกเรื่องการออม การท าบัญชีครัวเรือน ต้องรู้จักวางแผน ต้องวิเคราะห์ตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด และกล่าวถึง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เน้นการป้องกันยาเสพติด ครัวเรือนปลอดยาเสพติด 100%   

  นายพิสิฐ แป้นหอม กรรมการ/เลขานุการ กล่าวถึงปัญหาปัญหามะเร็งปากมดลูก โดยที่ผ่านมา
กลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยให้ความส าคัญและยังเป็นเรื่องเขินอาย จึงควรมีการด าเนินการอย่างจริงจัง ให้ครอบคลุม
เป้าหมายประชากร เพ่ือลดการเกิดโรค โดยให้ตัวแทนได้ร่วมกันเสนอแผนการด าเนินงานดังนี   

 -นายสมพร คงดี ประทานชมรมผู้สูงอายุ ได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพ่ือ
ปลุกระดมให้ชาวบ้านมีความตื่นตัวยิ่งขึ น 

 -นายเชาวลิต ทวีแก้ว นายก อบต.ชัยบุรี ได้เสนอว่าให้มีการ kick off เช่นเดียวกับ
ไข้เลือดออก และเสนอให้มีการจัดท าโครงการโดยใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

 - นางสาวละมัย ว่องย่อง ประธาน อสม.อ.ชัยบุรี เสนอว่าให้มีการออกตรวจในชุมชน 
โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหมู่บ้าน และเสนอว่าในเวทีประชุมต่างๆ ควรมีการพูดคุยถึงเรื่องนี เพ่ิมขึ นและ
ให้ยกกรณีตัวอย่างผู้ที่เคยเป็นมะเร็งปากมดลูก 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5. เรื่องอ่ืนๆ 
  - 

 มติที่ประชุม - 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
   

     ลงชื่อ.............................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายทรงศักดิ์ เพชรโตรม) 
       เจ้าพนักงานสาธารรสุขช านาญงาน 
 
      
     ลงชื่อ..............................................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
              (นายพิสิฐ แป้นหอม 
    นักวิชาการสาธารรสุขช านาญการ ปฏิบัติราชการแทน 
           สาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี  

 


