
 
ท่ี ขก 1332 / ว ๗                            ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
                         ถนนเมืองพล – ชัยภูมิ ขก  40230 

      ๗  มีนำคม  256๕ 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมประชำคมแสดงควำมคิดเห็นและจัดท ำแผนงำนโครงกำรฯ  

เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลแวงน้อย,นำยกเทศมนตรีต ำบล,นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,ผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง, ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแวงน้อย,ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแวงน้อยศึกษำ, 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสี, ประธำน อสม.อ ำเภอแวงน้อย, ประธำนชมรมวิ่งอ ำเภอแวงนอ้ย, ประธำน
ชมรมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนอ ำเภอแวงน้อย, นำยรุ่งทิวำ  พลกระจำย (ผู้แทนภำคประชำชน)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก ำหนดกำร               จ ำนวน   1  ฉบับ 

ด้วยอ ำเภอแวงน้อย โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนและพัฒนำคุณภำพชีวิต(พชอ.) อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ปีงบประมำณ 256๕  เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพของ
ประชำชนอ ำเภอแวงน้อย 

ดังนั้น จึงเรียนเชิญกลุ่มเป้ำหมำย เข้ำร่วมประชุมประชำคมเพื่อแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และร่วมประชำคม แผนงำน/โครงกำรดังกล่ำว ในวันท่ี ๑๐  มีนำคม 256๕ เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมท่ีว่ำกำรอ ำเภอแวงน้อย ดังต่อไปนี้ 

1. นำยกเทศมนตรีต ำบลแวงน้อย       ๑    คน 
2. นำยกเทศมนตรีต ำบลแวงน้อย       ๑    คน 
3. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      ๑    คน 
4. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่    ๖    คน 
5. งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลแวงน้อย หรือผู้แทน     1-2 คน 
6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแวงน้อยศึกษำ หรือประธำนและคณะกรรมกำร นร.  1-2 คน 
7. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสี หรือประธำนและคณะกรรมกำร นร.  1    คน 
8. นำยทองสุข  วัฒนะบุตร ประธำน อสม.อ ำเภอแวงน้อย   1-2 คน 
9. ประธำนชมรมก ำนัน ผญ.บ้ำน หรือผู้แทนและสมำชิกชมรม   1-2 คน 
10. นำยรุ่งทิวำ  พลกระจำย  ผู้แทนภำคประชำชน   

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป จักขอบคุณอย่ำงยิ่ง 

ขอแสดงควำมนับถือ 



 
           (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 

                       สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
โทร/โทรสำร  043-499071 

 
วาระการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  ( พชอ. ) อ าเภอแวงน้อย 

คร้ังที่  ๑  / ๒๕๖๔ 
วันที่   ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา   ๑๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. 

ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย   ช้ัน ๒ อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

วำระท่ี ๑  ๑.๑ เปิดกำรประชุม พชอ.  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  ปี ๒๕๖๕ โดย นำยอ ำเภอแวงน้อย 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 ๑.๒ ช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) อ ำเภอแวงน้อย   
       จ.ขอนแก่น  ปี ๒๕๖๕ โดย ทีมเลขำ  พชอ. อ.แวงน้อย 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
๑.๓ ทบทวน/ปรับปรุง ค ำส่ัง  คณะกรรมกำร พชอ./พชต. ประจ ำปีงบประมำณ  256๕  โดย  
นำยอ ำเภอแวงน้อย
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

วำระท่ี  ๒  หำรือ / พิจำรณำ ปัญหำคัดเลือกประเด็นในกำรขับเคล่ือนเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอ  
      ปี ๒๕๖๔  มติท่ีประชม คณะกรรมกำร พชอ.แวงน้อยและทีมเลขำ พชอ. 

    2.1 คนขอนแก่นไม่ทอดท้ิงกันดูแลกลุ่มเปรำะบำงตำมนโยบำยของรัฐบำล  
     1.1 คนแวงน้อยไม่ทอดท้ิงกัน  
      1.2 Smart kid 4.0  

2.2 นโยบำย ผวจ.ขอนแก่นกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรและอำหำรปลอดภัย Food bank 
plus  

    2.3 กำรจัดกำรขยะต้นทำง  
2.4 ปัญหำตำมบริบทของพื้นท่ี เร่ือง...........................................................?  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 



วำระท่ี ๓  แต่งต้ัง คณะกรรมกำร ขับเคล่ือนรำยประเด็นประจ ำปี 256๕  และบทบำทหน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรขับเคล่ือนรำยประเด็น   โดย นำยอ ำเภอแวงน้อย และมติท่ีประชุม พชอ. 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

วำระท่ี ๔  หำรือ รูปแบบกำร นิเทศ ติดตำม เย่ียมตรวจ กำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ประจ ำปี 256๕   โดย  ทีมเลขำ พชอ. 


