
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               คำสั่งอำเภอแก่งคอย 
                                               ที่          /  ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 

……………………………………………………. 
 

 คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คือต้องถึงพร้อมด้วยสุขภาวะ มีความสมดุล สมบูรณ์ ทั้งด้านกาย ใจ 
สังคมและปัญญา เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่  พ.ศ.2561 ให้มีความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่มีแนวคิดการทำงาน “พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตามแนวทางประชารัฐ” เป็นกลไกสำคัญในการจัดการกับปัญหาในระดับพ้ืนที่ ทั้งในด้านสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  

 อำเภอแก่งคอย จึงได้บูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนด้อยโอกาส ทั้งด้านสังคม ความเป็นอยู่ 
และการสาธารณสุข โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคีภาคประชาชน 
ร่วมกันขับเคลื่อนการดูแลคุณภาพชีวิตของคนทั้งอำเภอ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ คุณภาพชีวิตและสถานะ
สุขภาพของประชาชนในอำเภอดีขึ้น ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นดูแลกันเองอย่างต่อเนื่อง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ดังนี้ 

           1. คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ อำเภอแก่งคอย 
              1.1. นายสมบัติ   อำนาคะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 สระบุรี        
     1.2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรีเขต 2 

1.3. ดร.นัธวัฒน ์  โสดานิล  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1           
1.4. นายประสิทธิ ์  พิบูลชัยสิทธิ์   ประธานมูลนิธิพุทธสมาคมบึงเถ่า-กงม่า  

            2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอแก่งคอย 
       2.1.นายอำเภอแก่งคอย        ประธานกรรมการ 
       2.2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย                          รองประธานกรรมการ 
               2.3.ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย      กรรมการ 
       2.4.ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง       กรรมการ 
       2.5.ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแก่งคอย         กรรมการ 
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              2.6.ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอแก่งคอย         กรรมการ 
       2.7.ผูจ้ัดการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แก่งคอย  กรรมการ 
       2.8.ผูจ้ัดการบริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สระบุรี  กรรมการ 
               2.9.ผูจ้ัดการบริษัท โคห์เลอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  กรรมการ 
                2.10.ผู้จัดการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) สระบุรี  กรรมการ 
               2.11.ผู้จัดการโรงงานไฟฟ้าแก่งคอย 2     กรรมการ 
       2.12.ผู้จัดการบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  กรรมการ 
       2.13.กรรมการผู้จัดการบริษัทซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กรรมการ 
 2.14.ห้างหุ้นสว่นจำกัด จินตนาคอนกรีตบล็อค   กรรมการ 
       2.15.ประธานมูลนิธิแก่งคอยเมตตาธรรม     กรรมการ 
       2.16.นางรัศนญพร  มโนศรีบุญรัตธ์     กรรมการ 
       2.17.กรรมการมูลนิธิร่วมกตัญญูเขตอำเภอแก่งคอย    กรรมการ 
       2.18.ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย  กรรมการ  
       2.19.ประธานชมรมจิตอาสา อำเภอแก่งคอย     กรรมการ 
       2.20.ประธานกลุ่มโอบอุ้ม อำเภอแก่งคอย     กรรมการ 
                2.21.สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย           กรรมการและเลขานุการ 
                2.22.รองผู้อำนวยการกลุ่มงานปฐมภูม ิโรงพยาบาลแก่งคอย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
                2.23.ปลัดอำเภองานปกครอง                   ผู้ช่วยเลขานุการ         
      2.24.ผูช้่วยสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย                           ผู้ช่วยเลขานุการ 
      

           มีหน้าที่ 
  1.กำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ โดยมุ่งหมายให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ในด้านทรัพยากรและภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานรัฐนั้น 
  2.กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงและ
สภาพปัญหาในพื้นที่ 
         3. ขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการตามเป้าหมายและแนวทางท่ีคณะกรรมการกำหนดตามแผนงาน
และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ให้เกิดบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ในด้าน
ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณและภารกิจภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานของรัฐนั้น                                                                                       
 4. สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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                  5. ประสานงานหรือร่วมมือกับ พชอ. อื่น เพื่อประชาชน หรือหน่วยงานทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง โดยเน้นให้เกิดการบูรณาการในการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่กำหนด 
                  7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 8. แต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยสมาชิกจากภาคสาธารณสุข และอาจรวมถึงภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท้องถิ่นและชุมชน ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดระบบสุขภาพอำเภอและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนภายในอำเภอให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 9. แต่งตั้งคณะทำงานต่างๆของอำเภอ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอที่มีประสิทธิภาพ  

             3. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  อำเภอแก่งคอย 
 3.๑.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย    ประธานกรรมการ 

 3.2.สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย                 รองประธานกรรมการ        
3.3.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรี                      กรรมการ 

           3.4.หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแก่งคอย           กรรมการ
           3.5.รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย               กรรมการ 
           3.6.ปลัดอำเภองานปกครอง                       กรรมการ 
           3.7.กำนันตำบลทับกวาง           กรรมการ 
           3.8.กำนันตำบลท่าคล้อ           กรรมการ 
           3.9.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว          กรรมการ 
        3.10.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ          กรรมการ 
          3.11.ปลัดเทศบาลเมืองแก่งคอย               กรรมการ 
          3.12.ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง          กรรมการ 
          3.13.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง(นายบุญสืบ พันธุ์ประเสริฐ)     กรรมการ 
          3.14.นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง        กรรมการ 
          3.15.หัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลแก่งคอยทุกกลุ่ม                    กรรมการ                                                              
          3.16.หัวหน้าเครือข่ายรพ.สต.ทุกแห่ง           กรรมการ 
                3.17.นายสฤษฎิ์   จตินอก   ครูโรงเรียนพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69            กรรมการ 
          3.18.นายกิตติคุณ  จันทนะศิริ โรงพยาบาลแก่งคอย                    กรรมการและเลขานุการ                                                     
                  3.19.นางจิตต์ศจี ถฤตกุลวณิชย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ 
           3.20.นางวีรยา  ด่านเสนา  โรงพยาบาลแก่งคอย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          3.21.นายเลิศชาย   สายสะอาด    โรงพยาบาลแก่งคอย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มีหน้าที่ 
              ๑.จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอำเภอ แผนการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตประจำปี 
     ๒.รายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานการคุณภาพชีวิตทุกไตรมาส และ จัดหาและนำ
ทรัพยากรต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆภายในอำเภอมาใช้ร่วมกัน รวมถึงการดำเนินนวัตกรรมในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในอำเภอ 
     ๓.บริหารจัดการด้านงบประมาณให้สอดรับกับทิศทางและนโยบายที่กำหนด 
     ๔.พัฒนากลไกการบริหารจัดการ การวางแผน การควบคุมกำกับ การประเมินผลและระบบข้อมูล
สารสนเทศในด้านสุขภาพ 
    ๕.กำหนดประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ดำเนินงานตามประเด็น
สุขภาพของอำเภอตามท่ีคณะกรรมการกำหนดให้ 
     ๖.จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่างภาคีเครือข่าย 
     ๗.กำหนดตัวชีว้ัดเพ่ือติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการ 
 

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                   สั่ง  ณ  วันที่           กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 


