
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบ้านค่าย 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ชั้น2  อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
.................................................................. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1  นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
1.2  การปรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอบ้านค่าย  ปี2565       

ที่ปรึกษาพิเศษฯ  และคณะอนุกรรมการฯ  รายละเอียดดังนี้ 
- ค าสั่งอ าเภอบ้านค่าย  ที่  292/2564   เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อ าเภอ(พชอ.) อ าเภอบ้านค่าย  (รายละเอียดตามเอกสารแนบฉบบัที่ 1 ) 
มติที่ประชุม 
....................รับทราบ............................................................................................................................. ............. 

- ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที ่10 / 2565  เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษ
ของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอบ้านค่าย(รายละเอียดตามเอกสารแนบฉบับที่ ๒ ) 
มติที่ประชุม 
...................รับทราบ............................................................................................................................. ............... 

1.3 การปรับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอบ้านค่าย  ปี2565       
รายละเอียดดังนี้ 

- ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที ่11 / 2565  เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รายละเอียดตามเอกสารแนบฉบับที่ 3 ) 
มติที่ประชุม 
................รับทราบ............................................................................................................................. ..................... 
 

 - ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที่ 12/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อ าเภอบ้านค่าย ปี2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบฉบับที่ 4 ) 
มติที่ประชุม 
...............รับทราบ............................................................................................................................. .................. 
 

 - ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที่ 13/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สิ่งแวดล้อม (ขยะ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบฉบับที่ 5 ) 
มติที่ประชุม 
............รับทราบ..................................................................................... ............................................................. 
 

 - ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ที่ 14/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจร (รายละเอียดตามเอกสารแนบฉบับที่ 6 ) 
มติที่ประชุม 
..........รับทราบ.................................................................................................................................. ..................... 
 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ไม่มี 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบ้านค่าย ปี 2562 - 2564    

โรคไม่ติดต่อ(เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง)   ได้ด าเนินการต่อเนื่องดังนี้ 
-การให้ความรู้/แนะน าพ่อค้าและแม่ค้าท่ีขายอาหารปรุงส าเร็จ เน้นการขายอาหารเพื่อสุขภาพ และมี

เมนูชูสุขภาพในทุกวัน ส่งเสริมควบคู่ไปกับการด าเนินงาน clean food good taste 

-ด าเนินการชมรมคนรักสุขภาพ ติดตามกระตุ้นให้รพ.สต.ที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดตั้งชมรมคนรักสุขภาพ       
ให้รีบด าเนินการจัดตั้ง   โดยเน้นกิจกรรมของชมรมในรูปแบบ New normal  ที่บ้านของสมาชิกแต่ละคน        
รพ .สต. รวบรวมรายชื่อชมรมเพ่ือสุขภาพที่มีอยู่แล้วในชุมชน เพ่ือให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของทุกชมรม 
รวมถึงแนะน าการของบประมาณสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมของชมรมจากงบประมาณกองทุนต าบล 

-โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  (รพ.สตบ้าน
หนองตะแบก) กิจกรรมย้อนเวลาบอกลาเบาหวาน 

การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ได้ด าเนินการต่อเนื่องดังนี้   
- อสม.สวมหมวกกันน็อก  คาดเข็มขัดนิรภัยและมีวินัยการขับขี่  100%   
- ผู้น าชุมชนเป็นแกนน าในการสอดส่องดูแล  ให้ประชาชนในพื้นท่ี รณรงค์เมาไม่ขับ 
- การด าเนินงานด้านชุมชน/ด้านเฝ้าระวังอุบัติเหตุ  
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (ขยะ) ได้ด าเนินการต่อเนื่องดังนี้ 
- กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน 
- การลด/ละ/เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร  ในร้านค้าและองค์กรต่างๆ 
ยาเสพติด 
- การจัดบริการบ าบัดรักษา และการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด ในชุมชน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- การจัดตั้งสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ(State  Quarantine)  ณ บริษัทโดลไทยแลนด์  อ าเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง   

มติที่ประชุม 
...........รับทราบ....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 ประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตอ าเภอบ้านค่าย  และแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอ 

อ าเภอบ้านค่าย ปี 2565 
 

 
มติที่ประชุม 
...........รับทราบ............................................................................................................................. ......................... 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
         ไม่มี 
   ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

                                                                                                            
 (นางสาวอไรรัตน์  คูหะมณี) 

         ผู้บันทึกการประชุม 

 
                                                                                                    (นายธนาวุฒิ บุญช่วยเหลือ) 
                                                                                                   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- NCD ( DM, HT )   - พัฒนา NCD Clinic ให้

เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรค โควิด-19 

7 แห่ง ต.ค. 2564  
-ก.ย. 2565 

คณะกรรมการ 
พชอ.ฯ 

- อุบัติเหตุจราจร   - ด่านชุมชน อสม.    
สวมหมวกกันน็อก      
คาดเข็มขัดนิรภัยและ    
มีวินัยการขับขี่ 100%   

-ทุกต าบล 
 
 
 
 
 

ต.ค. 2564  
-ก.ย. 2565 

คณะกรรมการ 
พชอ.ฯ 

 
 

 

- การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(ขยะ)  

- ด าเนินงานคัดแยก 
ขยะในชุมชน 
- ร้านอาหารปลอดโฟม 
ต้นแบบ 
 

     - อปท. 8 แห่ง 
- ต าบลละ 1 แห่ง 

กค. - ต.ค.2565  คณะกรรมการ 
พชอ.ฯ 

- ยาเสพติด   ด าเนินงานต่อเนื่อง      -ทุกต าบล กค. - ต.ค.2565 คณะกรรมการ 
พชอ.ฯ 

- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  

SQ / CI SQ / CI ต.ค.-ก.ย. 2565 คณะกรรมการ 
พชอ.ฯ/อปท.ทุก

แห่ง 
- ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง - เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและ

กลุ่มเปราะบาง 
น าร่องต าบลหนอง

ละลอก   
ก.พ.-ก.ย.  2565 คณะกรรมการ 

พชอ.ฯ 



 


