
รายงานการประชุมคณะกรรมการ  พชอ. และ  พชต.  
เพื่อวางแผนงานประเด็นสุขภาพกองทุนคนนาหม่ืนไม่ทิ้งกัน อาหารปลอดภัย  

และการควบคุมป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
วันที่  11  พฤศจิกายน  2564 

ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอนาหม่ืน  
 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายสมคิด   ปวนยา   ประธานกองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน 
2. นายสายัญ   จิตตา   ปลัดอ าเภอฝ่ายความม่ันคงอ าเภอนาหมื่น 
3. นายวิชัย   ศิริวรวัจนช์ัย  สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
4. นางนันทวรรณ   ธุปะละ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6 .นางสาววราพรรณ   จันตา  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
7. นายรัฐศาสตร์   ขันยอด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นายธนวัฒน์   อุดแดง   สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอ าเภอนาหมื่น 

9. นางสาวกัญญณัฐ   สุรธนนัทิพย์     กรรมการกองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน 
11. นายวรพจน์   บุญเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12.นายสวงศ์      เรือนศรี  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข อ.นาหมื่น 
13. นายสุรยุต    อินปาต๊ะ  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ต.เมืองลี 
14. พระครูสุปุญญานันท์   เจ้าอาวาสวัดนาหวาย 
15. นางกาญจนา    ฟูบินทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ กองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน 
16. นายนาเคนทร์   ค าคัน  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุอ าเภอนาหมื่น 
16. นายพยุง    เลิศพงษ์สุข  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุต าบลปิงหลวง 
17. นายมนัส     ถาธิ   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ต.นาทะนุง  
18. นางวาสนา   จันอูน   ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ปิงหลวง 
19. นางบุญนาค   สารเถื่อนแก้ว  ประธานสตรีอ าเภอนาหมื่น 
20. นายพายัพ   สารเถื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแก้ว 
21. นายจ านง   ค าฤทธิ์   ก านันต าบลเมืองลี   
22. นายศฤงคาร   ใจทา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทะนุง 
23. นายคุณาสิณ   ฐานะ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
24. นายนิธาน   ปราบอมิตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปิงหลวง 
25. นายวีระ   เขื่อนค า   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี  
26. นางยุพิน   ทองเทพ   ปลัดเทศบาลต าบลบ่อแก้ว 
27. นางกมลชนก   ขันใจ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นหลักหมื่น 
28.  นางศิรินาวิน  มะราช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลนาทะนุง 
29. นายรุ่งกิจ  ปิยศทิพย์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปิงหลวง 
30.  นางสาวรัตนาภรณ์   ขันกา  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองลี  



เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมคิด   ปวนยา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอนาหมื่น และคณะท างาน พชอ. และ พชต. เพื่อติดตามการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ 
กองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้ งกัน  อาหารปลอดภัย และการควบ คุมป้องกัน โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019                  
เริ่มประชุมเวลา 13.30  น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานในที่ประชุมแจ้งสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อ าเภอนาหมื่น 
และเสนอประเด็นให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา 

1) ประเด็นการรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหา เครื่องใช้อุปโภค บริโภคของผู้ 
ที่ถูกกักตัวไม่เพียงพอ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน จ านวน 4,000 บาท 
 2) การรับบริจาคของอุปโภค บริโภค มอบให้ที่ว่าการอ าเภออ าเภอนาหมื่นด าเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์รับความ
ช่วยเหลือระดับอ าเภอ แล้วส่งให้ระดับต าบลด าเนินการต่อ  

นายวิชัย  ศิริวรวัจน์ชัย : แจ้งการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน ในการด าเนินงานในพื้นที่ จากกรณีพบผู้ป่วยในพื้นที่อ าเภอนาหมื่น จ านวน 1 ราย 

นายมนัส ถาธิ : แจ้งเรื่องการด าเนินการอนุมัติเบิกจ่ายงบช่วยเหลือผู้ประสบภัย นั้นทางท้องถิ่นไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากติดขัดในส่วนของระเบียบข้อกฎหมาย 

ประธาน ฯ : ชี้แจงการใช้งบประมาณของกองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน ตามระเบียบของกองทุน ในการช่วยเหลือด่าน
ตรวจบ้านปากนาย ต าบลนาทะนุง และด่านตรวจบ้านดอนมูล ต าบลปิงหลวง  
   
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน   
 (ไม่ม)ี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้านการจัดการขยะชุมชน 
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้านควบคุมป้องกันยาเสพติด 
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้านอาหารปลอดภัย 
4. การด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

ประธาน ฯ :  1. พิจารณาระเบียบกองทุนในการอนุมัติงบช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายส าหรับ เป็นค่า อาหาร , น้ าดื่ม , 
เครื่องดื่ม ส าหรับเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ปฏิบัติงาน 

2. เสนอให้อ าเภอออกประกาศขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย และกองทุนจะช่วย 
ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคจากประชาชนในพื้นท่ี 

นายธนวัฒน์  อุดแดง : เสนอให้ ใช้งบประมาณ ที่ได้รับการบริจาค จากสถานการณ์โควิด–19 ในพื้นทีอ่ าเภอนาหมื่น 
ที่ได้รับการโอนเข้าบัญชี กองทุน คนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน โดยการบริหารงบในการอยู่ประจ าด่าน โดยให้มีการเปิดบัญชีกับ
ร้านค้า ส าหรับค่าอาหาร น้ า และเครื่องดื่ม ส าหรับผู้อยู่ประจ าด่าน และให้น าใบเสร็จ และบันทึกการเบิกจ่าย มา
เบิกจ่ายกับประธานกองทุนเป็นรายอาทิตย์ 



ประธาน ฯ :  โดยมติในที่ประชุม ให้ใช้เงินจากกองทุนคนนาหมื่น ไม่ท้ิงกันช่วยเหลือ เบื้องต้น จ านวน 20,000 บาท 
โดยเบื้องต้น จะด าเนินการเบิกงบประมาณ ส าหรับค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ที่อยู่ประจ าด่าน จากกองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน 
เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท  

ประธาน ฯ : หารือในที่ประชุม ให้จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีผู้
ประสานงานระดับอ าเภอ ดังนี้  

1. นายสมคิด   ปวนยา ประธานกองทุนคนนาหมื่นไม่ทิ้งกัน 
2. นายสายัญ   จิตตา ปลัดอ าเภอนาหมื่น 
3. นางนันทวรรณ   ธุปะละ เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น  
4. นายชรินทร์   อินต๊ะเหล็ก ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนาหมื่น 
5. นายสวงค ์  เรือนศรี ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 

นายสวงค์  เรือนศรี ประธาน อสม. : เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท างานของ อสม. โดยจะมีการท า
แผนของบสนับสนุน ต่อประธานกองทุน เพ่ือเป็นขวัญก าลังกับ อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

พระครูสุปุญญานันท์ : เสนอในที่ประชุม หากชุมชนต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน สามารถแจ้งขอรับ
การสนับสนุนผ่านองค์กรสงฆ์ได้ 

ประธาน ฯ : แจ้งในที่ประชุม เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ประมาณ เดือนมีนาคม 2565 และจะมีการ
เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

(ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ         
 (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
  ผู้บันทึกการประชุม                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

     นันทวรรณ                         วิชัย 

     (นางนันทวรรณ   ธุปะละ)              (นายวิชัย   ศิริวรวัจน์ชัย) 
               พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                    สาธารณสุขอ าเภอนาหมื่น 
                                                                                เลขานุการ พชอ.นาหมื่น 

       


