
 
 
 

คำสั่งอำเภอแกงคอย 
ท่ี          / ๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล  อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี    

 
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน คือตองถึงพรอมดวยสุขภาวะ มีความสมดุล สมบูรณท้ังดานกายใจ 

สังคม และปญญา เปนเปาหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 ใหมีความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีมีแนวคิดการทำงาน “พ้ืนท่ีเปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง
ตามแนวทางประชารัฐ” เปนกลไกสำคัญในการจัดการกับปญหาในระดับพ้ืนท่ี ท้ังในดานสุขภาพ สังคม  เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม 

อำเภอแกงคอย ไดบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมคนดอยโอกาส ท้ังดานสังคม ความเปนอยู 
และการสาธารณสุข โดยใหสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคีภาคประชาชนรวมกัน
ขับเคลื่อนการดูแลคุณภาพชีวิตของคนท้ังตำบล  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย
ตนเอง โดยการมีสวนรวมของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และทองถ่ินอยางตอเนื่อง จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ี ดังนี้ 
                                                      

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลแกงคอย  
1.1.นายกเทศมนตรีเมืองแกงคอย                ประธานกรรมการ 
๑.2.ผูแทนประธานชุมชนตำบลแกงคอย รองประธานกรรมการ 
๑.๔.ปลัดเทศบาลเมืองแกงคอย กรรมการ 
๑.๕.ผูอำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแกงคอย กรรมการ 
๑.๖.ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแกงคอย กรรมการ 
๑.๗.นายตำรวจผูควบคุมตำบลแกงคอย กรรมการ 
๑.๘.ผูอำนวยการโรงเรียนแกงคอย กรรมการ 
๑.9.ผูอำนวยการโรงเรียนไพฑูรยวิทยา กรรมการ 
๑.๑๐.ผูอำนวยการโรงเรียนจิ่นเตอะ กรรมการ 
๑.๑๑.ผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาลพัฒนา กรรมการ 
1.12.ผูอำนวยการโรงเรยีนแสงวิทยา กรรมการ
๑.๑3.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบานมวง กรรมการ 
๑.14.พัฒนากรตำบลแกงคอย กรรมการ 
๑.15.เกษตรตำบลแกงคอย กรรมการ 
๑.16.ครู กศน. ตำบลแกงคอย กรรมการ 
๑.17.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลแกงคอย กรรมการ 

 
       ๒ /๑.18.ประธานกลุมจิตอาสา...  

    



 ๒  

  ๑.18.ประธานกลุมจิตอาสาและโอบอุมตำบลแกงคอย กรรมการ 
  ๑.๑9.นายมานพ ทองตัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
  ๑.20.หัวหนางาน/ผูแทนงานชุมชนโรงพยาบาลแกงคอย กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๒1.ผูแทนผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแกงคอย กรรมการและ- 
                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทับกวาง  
  ๒.1.นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง ประธานกรรมการ 
  ๒.2.กำนันตำบลทับกวาง   รองประธานกรรมการ 
  ๒.3.ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง กรรมการ 
  ๒.4.ผูอำนวยการกองสารณสุข เทศบาลเมืองทับกวาง กรรมการ 
  ๒.5.ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง กรรมการ 
  ๒.6.ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห 1 กรรมการ 
  ๒.7.ผูอำนวยการโรงเรียนบานหนองผักบุง กรรมการ 
  ๒.8.พัฒนากรตำบลทับกวาง กรรมการ 
  ๒.9.เกษตรตำบลทับกวาง กรรมการ 
  ๒.10.ครู กศน. ตำบลทับกวาง กรรมการ 
  2.11.นายตำรวจผูควบคุมตำบลทับกวาง กรรมการ 
  2.12.ผูจัดการ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด(มหาชน) สระบุรี กรรมการ 
  2.13.ผูจัดการบริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) สระบุรี กรรมการ 
  2.14.ผูจัดการบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) สระบุรี กรรมการ 
  ๒.12.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทับกวาง กรรมการ 
  ๒.13.ประธานกลุมจิตอาสาและโอบอุม รพ.สต.ทับกวาง กรรมการ 
  ๒.14.ประธานกลุมจิตอาสาและโอบอุม รพ.สต.หนองผักบุง กรรมการ 
  ๒.๑5.นางจิตตศจี  ธฤตกุลวณิชย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
  ๒.๑6.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑7.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุง กรรมการและ- 
                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 

 ๓. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม  
๓.1.นายกองคการบริหารสวนตำบลชะอม   ประธานกรรมการ 
๓.2.กำนันตำบลชะอม  รองประธานกรรมการ 
๓.3.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลชะอม  กรรมการ 
๓.4.ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม  กรรมการ 
3.5.นายตำรวจผูควบคุมตำบลชะอม  กรรมการ 
๓.6.พัฒนากรตำบลชะอม  กรรมการ 
๓.7.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชะอม  กรรมการ 
๓.8.ประธานชมรมจิตอาสา ตำบลชะอม  กรรมการ 
๓.9.ประธานทีมโอบอุม ตำบลชะอม  กรรมการ 

 
๓ /๓.10 นางสุพัตรา  ตัณฑเอกคุณ... 



 ๓  

 ๓.๑0.นางสุพัตรา ตัณฑเอกคุณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
 ๓.11.หัวหนาสวนสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตำบลชะอม กรรมการ 
 ๓.12.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลชะอม กรรมการ 
 ๓.13.เกษตรตำบลชะอม กรรมการ 
 ๓.14.ครู กศน ตำบลชะอม กรรมการ 
 ๓.15.เจาหนาท่ีเหมือง  บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จำกัด (เหมืองไพโรฟลไลต) กรรมการ 
 ๓.๑6.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลชะอม กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.17.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโปงกอนเสา กรรมการและ- 
                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 
 

 ๔. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลสองคอน  

   ๔.1.นายกองคการบริหารสวนตำบลสองคอน        ประธานกรรมการ 
  ๔.2.กำนันตำบลสองคอน                                                      รองประธานกรรมการ 
  ๔.3.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลสองคอน กรรมการ 
  ๔.4.ผูอำนวยการโรงเรยีนสองคอนวิทยาคม กรรมการ 
  ๔.๕.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทนอย กรรมการ 
  ๔.๖.พัฒนากรชุมชนตำบลสองคอน กรรมการ 
  ๔.๗.นายตำรวจผูควบคุมตำบลสองคอน กรรมการ 
  ๔.๘.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข สองคอน กรรมการ 
  ๔.๙.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข พระพุทธบาทนอย กรรมการ 
  ๔.๑๐.ประธานทีมโอบอุม ตำบลสองคอน กรรมการ 
  ๔.๑๑.นายมานพ ทองตัน  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กรรมการ 
  ๔.1๒.หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม อบต.สองคอน กรรมการ 
  ๔.1๓.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสองคอน กรรมการ 
  ๔.1๔.เกษตรตำบลสองคอน กรรมการ 
  ๔.1๕.ครู กศน. ตำบลสองคอน กรรมการ 
  ๔.1๖.ตัวแทนบริษัท เจาคุณเกษตรพืชผล จำกัด กรรมการ 
  ๔.1๗.ตัวแทนบริษัท ออรัส สเปเชี่ยล จำกัด กรรมการ 
  ๔.1๘.ตัวแทนบริษัท ไทย ทริดิไมค จำกัด กรรมการ 

 ๔.๑๙.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสองคอน กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๒๐.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพพระพุทธบาทนอย กรรมการและ- 

                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 

๔ /5.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบานธาตุ... 
            



 ๔  

               ๕. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบานธาตุ   
 ๕.1.นายกองคการบริหารสวนตำบลทาตูม ประธานกรรมการ 
 ๕.2.กำนันตำบลบานธาตุ รองประธานกรรมการ 
 ๕.3.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.4.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบานธาตุใต กรรมการ 
 ๕.5.นายตำรวจผูควบคุมตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.6.นักพัฒนาชุมชนตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.7.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบานธาตุ กรรมการ                                                      
 ๕.๘.ประธานทีมโอบอุม ตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.๙.ประธานชมรมผูสูงอายุ ตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.10.ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.11.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.12.เกษตรตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.13.ครู กศน. ตำบลบานธาตุ กรรมการ 
 ๕.14.ผูอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแกงคอย กรรมการ 
 ๕.๑๕.ผูจัดการบริษัท วนชัยกรุบ จำกัด กรรมการ 
 ๕.๑๖.ผูจัดการบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (ฟารมบานธาตุ) กรรมการ 
 ๕.17.ผูจัดการบริษัท เอิรธ เทค เอนไวรอนเมนท  จำกัด กรรมการ 
 ๕.๑๘.นายมานพ ทองตัน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กรรมการ 
 ๕.๑๙.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานธาตุ กรรมการและเลขานุการ 
 
   ๖. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหินซอน  

๖.๑.นายกองคการบริหารสวนตำบลหินซอน ประธานกรรมการ 

๖.2.กำนันตำบลหินซอน รองประธานกรรมการ 

6.3.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลหินซอน กรรมการ 

๖.4.ผูอำนวยการโรงเรียนบานหินซอน กรรมการ 

๖.5.ผูอำนวยการบานโรงเรียนบานผังสามัคคี กรรมการ 

๖.6.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหินซอน กรรมการ 

๖.7.สารวัตรสถานีตำรวจภูธรหินซอน กรรมการ 

๖.8.นายสถานีรถไฟบานหินซอน กรรมการ 

๖.9.ผูจัดการโรงงานบริษัทภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด กรรมการ 

๖.10.ผูจัดการสหกรณโคนมหินซอน กรรมการ 

๖.11.เกษตรประจำตำบลหินซอน กรรมการ 

๖.๑2.พัฒนากรประจำตำบลหินซอน กรรมการ 

6.13.นางชลิดา   ชวนประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ 

 

๕ /๖.14ประธานอสม.ตำบลหินซอน...  

 



 ๕  

 ๖.๑4.ประธานอสม.ตำบลหินซอน กรรมการ 

 ๖.๑5.ประธานอพปร.ตำบลหินซอน กรรมการ 

 ๖.๑6.ประธานทีมโอบอุมตำบลหินซอน กรรมการ 

 ๖.๑7.ผูใหญบาน หมู1-8 กรรมการ 

 6.18.ประธาน อพม. ตำบลหินซอน กรรมการ 

 ๖.๑9.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพตำบลหินซอน กรรมการและเลขานุการ 

      

 ๗. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทามะปราง  

     ๗.๑.นายกองคการบริหารสวนตำบลทามะปราง ประธานกรรมการ 
  ๗.๒.กำนันตำบลทามะปราง รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลทามะปราง กรรมการ 
 7.4.นายตำรวจผูควบคุมตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.5.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทามะปราง กรรมการ 
 ๗.6.พัฒนาการประจำตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.7.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.8.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.9.ประธานชมรมจิตอาสา ตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.10.ประธานทีมโอบอุม ตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.๑1.นางสุพัตรา ตัณฑเอกคุณ  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กรรมการ 
 ๗.๑2.หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม อบต.ทามะปราง กรรมการ 
 ๗.๑3.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.๑4.เกษตรตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.๑5.ครู กศน. ตำบลทามะปราง กรรมการ 
 ๗.๑6.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพตำบลทามะปราง กรรมการและเลขานุการ 
 7.17.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพตำบลโปงกอนเสา  กรรมการและ- 
                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 

 ๘.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหวยแหง  
  ๘.1.นายกองคการบริหารสวนตำบลหวยแหง                 ประธานกรรมการ 
 ๘.2.กำนันตำบลหวยแหง          รองประธานกรรมการ 
 8.3.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.4.นายตำรวจผูควบคุมตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.5.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดหวยคงคาวราวาส กรรมการ 
 ๘.6.พัฒนาการชุมชนตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.7.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.8.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.9.ประธานอสม.ตำบลหนองสองหอง กรรมการ   
                      8.10ผูจัดการบริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด(มหาชน) กรรมการ                                                               
     8.11ผูจัดการบริษัท สี่พระยา จำกัด            กรรมการ 
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 ๘.13.ประธานทีมโอบอุมตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.14.แพทยประจำตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.๑5.นางสุพัตรา ตัณฑเอกคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
 ๘.16.หัวหนาสวนสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.17.เกษตรตำบลหวยแหง กรรมการ 
 ๘.๑8.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหวยแหง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.19.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหนองสองหอง   กรรมการและ- 
                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 

 
      ๙.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบานปา 
  ๙.1.นายกองคการบรหิารสวนตำบลบานปา ประธานกรรมการ 
 ๙.2.กำนันตำบลบานปา รองประธานกรรมการ 
 9.3.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลบานปา กรรมการ 
 9.4.นายตำรวจผูควบคุมตำบลบานปา  
 ๙.5.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานปา กรรมการ 
 ๙.6.รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานปา กรรมการ 
 ๙.7.ผูอำนวยการโรงเรียนบานปาวังกวาง กรรมการ 
 ๙.8.นักพัฒนาชุมชุนองคการบริหารสวนตำบลบานปา กรรมกรร 
 ๙.9.เกษตรตำบลบานปา กรรมการ 
 ๙.10.พัฒนากรตำบลบานปา กรรมการ 
 ๙.11.ครกูศน.ตำบลบานปา กรรมการ 
 ๙.12.ประธานโอบอุมตำบลบานปา กรรมการ 
 9.13.นางชลิดา   ชวนประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ 
 ๙.14.ผูจัดการบริษัทปูนซิเมนตไทย(แกงคอย) จำกัด กรรมการ 
 ๙.15.ผูจัดการโรงไฟฟาแกงคอย 2 กลุมบริษัทกัลฟ(Gulf) กรรมการ 
 ๙.16.ผูอำนวยการกองชางตำบลบานปา กรรมการ 
 ๙.17.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานปา  กรรมการและเลขานุการ 
 

     ๑๐.คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทาคลอ 
  ๑๐.๑.นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒.กำนันตำบลทาคลอ  กรรมการ 
 10.3ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลทาคลอ กรรมการ 
 ๑๐.๓.นายตำรวจผูควบคุมตำบลทาคลอ กรรมการ 
 1.04.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว กรรมการ 
 ๑๐.5.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทาคลอ กรรมการ 
 ๑๐.6.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเตา กรรมการ 
 ๑๐.7.ครู กศน.ตำบลทาคลอ กรรมการ 
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 ๑๐.8.เกษตรประจำตำบลทาคลอ กรรมการ 
 10.9.นางชลิดา   ชวนประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ 
 ๑๐.10.นางไฉน  อันประสิทธิ์ ผูแทน อสม. กรรมการ 
 ๑๐.11.นางบุญโฮม  หอมเนียม ผูแทน อสม กรรมการ 
 ๑๐.๑2.นางทัศนีย  อินทศร ประธานชมรมผูสูงอายุตำบลทาคลอ กรรมการ 
 ๑๐.๑3.นายจิรภัทร จันทาบุตร ผูแทน ผูนำชุมชน กรรมการ 
 ๑๐.๑4.นายพิทักษ คำแดงสุข ผูแทน ผูนำชุมชน กรรมการ 
 ๑๐.๑5.นางบุศรา  ธรรมศร ผูแทน โอบอุม กรรมการ 
 ๑๐.๑6.ผูแทนสถานีตำรวจตำบลหินซอน กรรมการ 
 ๑๐.๑7.ผูแทนบริษัทปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน) แกงคอย กรรมการ 
 ๑๐.๑8.ผูแทนบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) สระบุรี กรรมการ 
 ๑๐.๑9.ผูแทนบริษัท ซี พี เอฟ ประจำตำบลทาคลอ กรรมการ 
 ๑๐.20.ผูแทนศุภาลัยปาสักรีสอรทแอนดสปาแกงคอย จังหวัดสระบุรี กรรมการ 
 ๑๐.21.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาคลอ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.๒2.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว    กรรมการและ- 

                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 
 ๑๐.๒3.นายประวิต  จักรพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    ผูชวยเลขานุการ 

 ๑๑.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทาตูม   
 ๑๑.1.นายกองคการบริหารสวนตำบลทาตูม ประธานกรรมการ 
 ๑๑.2.กำนันตำบลทาตูม รองประธานกรรมการ 
 ๑๑.3.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลทาตูม กรรมการ 
 ๑๑.4.นายตำรวจผูควบคุมตำบลทาตูม กรรมการ 
 ๑๑.5.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดทาสีโพธิ์เหนือ กรรมการ 
 ๑๑.6.นกัพัฒนาชุมชนตำบลทาตูม กรรมกรร 
 ๑๑.7.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลทาตูม กรรมการ 
 ๑๑.๘.ประธานทีมโอบอุม ตำบลทาตูม กรรมการ 
 ๑๑.๙.ประธานชมรมผูสูงอายุ ตำบลทาตูม กรรมการ 
 ๑๑.๑๐.ผูจัดตลาดนัด สามแยกเขาขุย กรรมการ 
 ๑๑.1๑.ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตำบลทาตูม กรรมการ 
 ๑๑.1๒.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาตูม กรรมการ 
 ๑๑.1๓.เกษตรตำบลทาตูม กรรมการ 
 ๑๑.1๔.ครู กศน.ตำบลทาตูม กรรมการ 
 11.15.นางชลิดา   ชวนประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ กรรมการ 
 ๑๑.๑6.ผูจัดการบริษัท ทุงคาฮาเบอร จำกัด มหาชน กรรมการ 
 ๑๑.๑7.ผูจัดการบริษัท ฟารมปาไมแดง กรรมการ 
 ๑๑.๑8.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาตูม  กรรมการและเลขานุการ 
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 ๑๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชำผักแพว  
 ๑๒.๑.นายกองคการบริหารสวนตำบลชำผักแพว ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒.กำนันตำบลชำผักแพว รองประธานกรรมการ 
 ๑๒.๓.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.๔.นายตำรวจผูควบคุมตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.5.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดโคกกรุง กรรมการ 
 ๑๒.6.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.7.พัฒนาการชุมชนตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.8.ปลัดตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.9.ผูจัดการบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ฟารมไกทดรองแกงคอย กรรมการ 
 ๑๒.๑0.ผูจัดการบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ฟารมปาไผ กรรมการ 
 ๑๒.๑1.ผูจัดการโรงงานหินกองซีเมนตบลอค โคกกรุง กรรมการ 
 ๑๒.๑2.ผูจัดการบริษัททีเออารเอฟ จำกัด กรรมการ 
 ๑๒.๑3.ผูจัดการบริษัทอินฟนิท กรีน จำกัด กรรมการ 
 ๑๒.๑4.ผูจัดการบริษัท บีเคเค เทอรรัสซา จำกัด กรรมการ 
 ๑๒.๑5.ผูจัดการบริษัท ภัทรไฟลลิ่ง จำกัด กรรมการ 
 ๑๒.๑6.ผูจัดการ บริษัท นะที ฟูดส ซอสผงปรุงรสตราโดโด กรรมการ 
 ๑๒.๑7.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.18.ประธานชมรมจิตอาสาตำบลชำผักแพว กรรมการ 

 ๑๒.19.ประธานทีมโอบอุมตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.๒0.ประธานชมรมผูสูงอายุตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.๒1.หัวหนาสวนสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.๒2.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.๒3.เกษตรตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 ๑๒.๒4.ครูกศน.ตำบลชำผักแพว กรรมการ 
 12.25นางจิตตศจี  ธฤตกุลวณิชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
 ๑๒.๒6.ผูจัดการตลาดนัดโคกกรุง กรรมการ 
 ๑๒.๒7.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลชำผักแพว กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.28.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดอนจาน กรรมการและ- 

                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๒.๒๙.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโปงกอนเสา กรรมการและ-     
                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 
      
 
 
 
 
 

9 / ๑3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลตาลเดี่ยว... 
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 ๑๓. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลตาลเดี่ยว 
 13.1.นายกองคการบริหารสวนตำบลตาลเดี่ยว ประธานกรรมการ 
 13.2.กำนันตำบลตาลเดี่ยว รองประธานกรรมการ 
 13.3.ปลัดอำเภอผูประสานงานประจำตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.4.นายตำรวจผูควบคุมตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 ๑3.5.ผูอำนวยการโรงเรียนวัดตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.5.พัฒนาการตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.6.ปลัดตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.7.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.8.ประธานชมรมจิตอาสา ตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.9.ประธานทีมโอบอุม ตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.๑0.นายมานพ ทองตัน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 
 13.11.หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม อบต.ตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.12.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลตาล กรรมการ 
 13.13.เกษตรตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.14.ครู กศน. ตำบลตาลเดี่ยว กรรมการ 
 13.๑5.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลตาลเดี่ยว กรรมการและเลขานุการ 
 13.๑๖.หัวหนางาน/ผูแทนงานชุมชนโรงพยาบาลแกงคอย กรรมการและ-     
                                                                                                                   ผูชวยเลขานุการ 
 

      ๑๔. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเตาปูน 
 14.1.นายกองคการบริหารสวนตำบลเตาปูน ประธานกรรมการ 

 14.2.กำนันตำบลเตาปูน   รองประธานกรรมการ 

 14.3.ปลัดอำเภอผูผูประสานงานประจำตำบลเตาปูน กรรมการ 

 14.4.นายตำรวจผูควบคุมตำบลเตาปูน กรรมการ 

 14.6.ผูใหญบานหมู 1 – 7 กรรมการ 

 14.7.ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเตาปูน กรรมการ 

 14.8.ผูอำนวยการกองสารณสุข อบต.เตาปูน กรรมการ 

 14.9.ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.เตาปูน กรรมการ 

 14.10.ผูอำนวยการ โรงเรียนวัดเตาปูน กรรมการ 

 14.11.พัฒนากรตำบลเตาปูน กรรมการ 

 14.12.เกษตรตำบลเตาปูน กรรมการ 

 14.13.ครู กศน. ตำบลเตาปูน กรรมการ 

 14.14.นายมานพ  ทองตัน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ 

 14.15.ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเตาปูน กรรมการ 
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 ๑๐  

 14.16.ประธานกลุมจิตอาสาและโอบอุม รพ.สต.เตาปูน กรรมการ 

 14.17.ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน    กรรมการและเลขานุการ 

  

 มีหนาท่ี 

 1.จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางเสริมสุขภาพระดับตำบล 
 2.จัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 3.บริหารจัดการดานงบประมาณใหสอดรับกับทิศทางและนโยบายท่ีกำหนด 
 4. พัฒนากลไกการบริหารจัดการ การวางแผน การควบคุมกำกับ การประเมินผลและระบบขอมูล 

      สารสนเทศในดานสุขภาพ 
 5.กำหนดประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพเพ่ือแกไขปญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี ดำเนินงานตาม 
     ประเด็นสุขภาพท่ีกำหนดให 
 6.แตงตั้งคณะทำงานตางๆ ของตำบล  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพและ 

            คุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 7.จัดทำโครงการแกไขปญหาสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตระหวางภาคีเครือขาย 
 8.รายงานผลการดำเนินงานความกาวหนาตอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  

 
   ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี         กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 


