
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อำเภอสำโรง  
จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๓ / 2564 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖4 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำโรงเมืองใหม่
.............................................................. .............................................................................. 

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 

1. นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง 
2. นายวานิช  สายยืน สสอ.สำโรง 
3. นายสุรศักดิ์ เกษมศิริ ผอ.รพ.สำโรง 
4. นายสากล  สีทากุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสำโรง 
5. นางกิตติยาภรณ์  บุญไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นายสมสิทธิ์  ประกอบจรรยา นจส.ชำนาญการ 
7. พ.ต.ท.ธีระยุทธ  สิงห์ทอง สวป.สภ.สำโรง 
8. นางจิดาภา  สิมาวัน ผอ.รร.อนุบาลจิรพัฒน์วิทยา 
9. นายคำพวง  ทัดเทียม  
10. นางศิรินุช  สูงสุด พัฒนาการอำเภอสำโรง 
11. นายพั่ว  สารีมูล ประธานผักอินทรีย์ตำบลสำโรง 
12. นางธัญลักษณ์  แพงสุต เจ้าหน้าที่บุคคล บ.ก้าวหน้าอุตสาหกรรม 
13. นายฤทธิชัย  สิงหาสิน กำนันตำบลโคกก่อง 
14. นางนวนจัน  พันธ์โสร ี ประธาน อสม.อำเภอสำโรง 
15. นายหนูผัน  วงศ์ละคร  
16. นายคำพอง  ทองคำวัน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
17. นายเสวียน  บรรพชาติ กพ.สอ. 
18. นายคิด  แก้วคำชาติ  
19. นายนิธิโรจน์  บรรพสิงห์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
20. นายธวัชชัย  จันทาโทอ่อน สำโรงปิโตรเลียม 
21. นายภูมิวศิษย์  วงษา เภสัชกรชำนาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐0 น.  

ประธาน นายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอสำโรง 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงาน ในปี 2565 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
  ไม่มี 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ปีงบประมาณ 25๖๕ 
  3.1 ประเด็น สำโรงกินดี อยู่ดี มีสุข โดย วิดีทัศน์ 
สำโรงกินดี  
โดย เกษตรอำเภอสำโรง   
1.ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ มีผู้ผ่าน PGS อย่างน้อย 9 กลุ่ม   
2.ส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  
(ตลาดสีเขียว Green market จำนวน 2+1 แห่ง) 
3.ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือน (เป้าหมายร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือน) 
4.การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ต้นแบบไม้ผลอินทรีย์)  
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย 

นายอำเภอสำโรง  

- ทำ MOU กับหอการค้า  
- ส่งเสริมเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน แล้วรวมกลุ่ม 
- ตลาดจำหน่าย มี 2 แห่ง ฝากเกษตรอำเภอประชาสัมพันธ์ให้มีกลุ่มเกษตรกรเข้าไปจำหน่ายที่ ตลาดสี

เขียวที่โรงพยาบาล ขายในช่วงปีใหม่ หรือวันที่มีวัคซีน หรือคลินิกต่างๆ 
- ตลาดนัดทุกวันเสาร์ ช่วงบ่าย รับกลุ่มเกษตรเข้ามาขายได้ 
- อยากให้มีการจำหน่ายตลาดข้างทาง 
- เป้าหมายผักสวนครัวรั้วกินได้  พช.รายงาน ครบ 100 % 
- ขยายผลไปถึงส่วนราชการด้วย 

ประเด็น อยู่ดี  

ท้องถิ่นอำเภอสำโรง 

- แผนการจัดการขยะ จังหวัดสะอาด 
- 1.ขยะต้นทาง 
- 2. ระยะกลางทาง 
- 3. ระยะปลายทาง ขยะที่เป็นขยะอันตราย ร่วบรวมจาก อบต. ปีละ 1 ครั้ง 
- ขยะมูลฝอยชุมชน ขับเคลื่อน ให้ อปท. มีการคัดแยกขยะต้นทาง  คือ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล 

ขยะอันตราย มีการจัดประกวดอย่างต่อเนื่อง  
- อนุมัติรถขนขยะ  
- อบต. 9 แห่ง มีข้อบัญญัติ 
- บ่อบำบัด ติดปัญหาพ้ืนที่ที่ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 



นายอำเภอ 

- ให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ไม่เอามาทิ้งในถังขยะเทศบาล 
- ชุมชนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง ต้องรณรงค์ต่อไป 
- ขยะสิ่งปฏิกูล ต้องมีการประกวด  
- อุบัติเหตุทางถนน ฝากตำรวจช่วยรณรงค์กวดขัน นโยบายใส่หมวกกันน็อก 100 % ขับข่ีถูกต้อง ไม่ย้อน

ศร  
- บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ในท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนา คุณภาพชีวิต    
                     ระดับอำเภอ(พชอ.)  ปีงบประมาณ  256๕ 
รพ.สำโรง การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 

นายอำเภอ  

- เด็กนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก ที่ต้องเข้าไปดูแลร่วมกัน 
- ท้องไม่พร้อม  
- อุบัติเหตุ ตายได้ไม่เกิน 6 ราย บาดเจ็บไม่เกิน 14 ราย 

ประเด็น กินดี 
เกษตรอำเภอ 
- มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง  
- มีการตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านและโรงเรียน 
  
พ่อพ่ัว 
- มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  

 
นายอำเภอ 
- การปลูกกระชาย  
- การทำน้ำกระชายผสมน้ำผึ้ง 
- ส่งเสริมเพาะพันธุ์ไม้ 
- ส่งเสริมเพาะพันธุ์ผัก 
- มีสถานที่ขายข้างทาง 
- ประเพณีประจำปี บุญกุ้มข้าว มีการประกวดบุคคลต้นแบบอายุยืน ครอบครัวตัวอย่าง สินค้าการเกษตร 

ของดีอำเภอสำโรง 
- ร้านขายของฝากข้างทาง ของอำเภอสำโรง 
 
สสอ.สำโรง 
- การปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิด 
- ส่งเสริมการขายสินค้าอินทรีย์ในงาน/กิจกรรม/ประเพณี ต่างๆ 
 



พ่อคำพวง 
- มีการดำเนินการเกษตรอินทรีย์ที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน 
- ศูนย์เพาะชำ สมุนไพร ในแต่ละตำบล 

  
พัฒนาการอำเภอ 
- ตลาดจำหน่ายผักอินทรีย์ ที่เซนทรัล สันติอโศก 
- การสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
- ปลูกผักเต็มพ้ืนที่ 108 หมู่บ้าน 
- 1 ตำบล 1 วัด มีเมล็ดพันธุ์ 
- โคกหนองนาโมเดล 2 แห่ง พ่อประชัน ต.สำโรง และ ต.โนนกาเล็น 

ประเด็น อยู่ดี 
-  

ประเด็น มีสุข 
พ่อคำพวง 
- มีการมอบป้ายงานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้าปลอดการพนัน ในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นายอำเภอ 
- ป้ายไฟ งานศพปลอดเหล้า 
- ประกวด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มอบโล่ ใบประกาศ 

 
4.2 การระดมทุน งบประมาณต่างๆ  

- ทางอำเภอได้ระดมทุน จากส่วนราชการและส่วนต่างๆ รวบรวมเงินส่งเสมียนตรา 
4.3 การจัดทีมลงเยี่ยมผู้ป่วย 
4.4 การฉีดวัคซีนเชิงรุก ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย  

- 60 ปีขึ้นไป 
- 7 โรคเรื้อรัง 
- หญิงตั้งครรภ์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

 ประเพณี ทำบุญตักบาตร ปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2565 ขอข้าวก้นบาตร นมจืด ไปเยี่ยม ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในตำบลสำโรง 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มสีวดมนต์ข้ามปี ที่วัดประสิทธิยาราม 

 

 

 

 



ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
 

       ลงชื่อ.........................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
         (นางอำไพ ศรีสงคราม)  

                    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
 

       ลงชื่อ.........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                  (นายวานิช  สายยืน)  

สาธารณสุขอำเภอสำโรง   


