
รายงานการประชุม คณะท างานและวางแผนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  
ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา ๑๓.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายชัยวัฒน์  พงษ์บุญ นายอ าเภอสว่างอารมณ์  ประธานที่ประชุม 
2. นางวิภา  ค าแหงพล สาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์   รองประธาน 
3. พญ.พิมพ์พนิตย์ ศัลยานุกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ   กรรมการ 
4. นางประไพ  พวงชื่น หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล  กรรมการ 
5. นางบุญช่วย  พิลึกดีเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ   
6. นางสาวอรุณี  ยศปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ 
7. นายวีระ  เช้าโต นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
8. นายวีระพงษ์  ใยสวรรค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9. นางพิศมัย  ไพยเสน อาสาสมัครสาธารณสุข   กรรมการ 
10. นางพิสิษฐ์  สิทธิ์ธีรสกุล นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
11. นางกาญจนา  มากวงษ์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
12. นายคทา  บัวลา นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
13. นางสาวณภัทร  เตยหอม นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
14. นายสุเทพ  ประสิทธิเขตรกิจ ครู ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
15. นายทะนงศักดิ์  โพธิ์ภู่ นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
16. นายเสวก  พันธุ์อ้น ผอ.รร.สว่างอารมณ์วิทยาคม  กรรมการ 
17. นายประสิทธิ์  พุ่มกลิ่น ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการ 
18. นายชัชวาลย์  ศรสุวรรณ นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
19. นางจันทร์จุฬา  บุญนุช แทนนายก อบตบ่อยาง   กรรมการ 
20. นางสาวอุบลรัตน์ นัคลาจารย์ ธนาคาร ธกส.สว่างอารมณ์  กรรมการ 
21. นางสาวไพวัลย์  จันทรประสิทธิ์ แทนนายกเทศบาลสว่างอารมณ์  กรรมการ 
22. นางบุศรา จันทรังษ์ แทนนายก อบตหนองหลวง  กรรมการ 
23. พ.ต.ท.ธนเมศ ธัญญไชยนันท์  รอง สวป.สภ.สว่างอารมณ์  กรรมการ 
24. นางสาวรุ่งทิวา   พิลึก นวก.สาธารณสุข   กรรมการ 
25. นายวัชรเสถียร ว่องวิการ ประธานอสม.อ าเภอสว่างอารมณ์ กรรมการ 
26. นางสีวรา  วิเชียรรัตน์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
27. นายวิโรจน์  สาเทศ ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สว่างอารมณ ์ กรรมการ 
28. นางขนิษฐา  ศรสุวรรณ ผจก.ชัชวาลย์ฟามาซี   กรรมการ 
29. นายสุรเชษฐ์  สุขเกษม ปลัดอ าเภอ    กรรมการ 
30. นางสาวกมลพัชร  เถือกค า นวก.สาธารณสุข   กรรมการ 
31. นางสาวศรัญญภรณ์  บัวส่อง นวก.สาธารณสุข   กรรมการ 
32. นางสาวพัชนิภา  ทองด้วง นวก.สาธารณสุข   กรรมการ 
33. นายจตุภพ  ดิษผล นวก.สาธารณสุขช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
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ประธานเปิดการประชุม เวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ประธานมอบนโยบายการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน 
1.2 สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน 
      ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม : ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  

ที่ประชุม : ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา 

1. นายจตุภพ  ดิษผล แจ้งสถานการณอุ์บัติเหตุบนท้องถนนระดับประเทศ จังหวัดและอ าเภอสว่างอารมณ์ 
 มติที่ประชุม : รับทราบ 

2. นายจตุภพ  ดิษผล ชี้แจงนโยบายการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สสจ.อุทัยธานี และ
รายละเอียดตัวชี้วัด 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจาก อปท. โรงพยาบาล รพ.สต. และ สสอ. ร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการงานอุบัติเหตุ
บนท้องถนนและพัฒนาศักยภาพทีมช่วยฟื้นคืนชีพ 

มติที่ประชุม : มีมติจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและความปลอดภัยใน
ชุมชน อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้งบประมาณจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และของ อปท. 

4. การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 256๓ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.30 น. 
 
          ลงชื่อ       นายจตุภพ  ดิษผล                                             ลงชื่อ ชัชวาลย์  ศรสุวรรณ 
                        (นายจตุภพ  ดิษผล)                                                (นายชัชวาลย์ ศรสุวรรณ) 
                 นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาววิชาชีพช านาญการ 
             ผู้จด/สรุป/พิมพ์/ทาน รายงานการประชุม                       ผู้จด/สรุป/พิมพ์/ทาน รายงานการประชุม 
  



ภาพกิจกรรมการประชุม 
ประชุมคณะท างาน คุ้มครองผุ้บริโภคอ าเภอสว่างอารมณ์ ครั้งที่ 1  

 โดยมี อปท.ทุกแห่ง โรงพยาบาล รพ.สต.ทุกแห่ง และ สสอ. เข้าร่วมประชุม และวางแผนการด าเนินงาน 
 
 
 

 
  



 


