
 
 

รายงานการประชุม 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชวีิตอำเภอราษีไศล    

ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๔ 
   วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมท่ีวาการอำเภอราษีไศล 
************  *********** 

รายชือ่ผูเขารวมการประชุม 
๑. นายชัยยงค เมธาสุรวิทย    นายอำเภอราษีไศล 
๒. นายธวชัชัย กงศรี       ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง  
๓. นายประดิษฐ ไชยสังข   สาธารณสุขอำเภอราษีไศล   
๔. นางสาวเจษฎาภรณ ยาหอม  ทองถิ่นอำเภอราษีไศล 
๔. นายพลวัฒน งามสุข   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๕. นางสาวนิภา อินทนิล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๕. นายพิสิษฐ ทองบอ   ประธานชมรม อสม.อำเภอราษีไศล 
๖. นางสุดาพร อำไพ   รองปลัด อบต.ไผ 
๗. นางพัทยา โพธิวัฒน   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๘. นางสาวปยะมาศ โพธิวัฒน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
๙. นางสาวสุภสัสร เจริญทัศน  ผูแทนสำนักงานที่ดิน อำเภอราษีไศล 
๑๐. นางฉวีวรรณ ทองสุทธิ์  ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
๑๑. นายสัมฤทธิ์ ขำพลับ    ประมงอำเภอราษีไศล 
๑๒. นางสาวจิราวัฒน    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.เมืองคง 
๑๓. นายจตุรงค สุภาทิพย   ผอ.รพ.สต.โกทา 
๑๔. นายสุจินต งามแสง   ผอ.รพ.สต.บัวหุง 
๑๕. นายเชิดชาย อสิพงษ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑๖. นางสาวพิริยา โสมนัสกุล  ปลัด อบต.ดาน 
๑๗. นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๑๘. นายบุญเพ็ง ศรีนวล    กำนัน ตำบลสมปอย 
๑๙. นายปติ ศรีเมือง   ปลัด อบต.สรางป 
๒๐. นางสาวนันทวดี อรรคบุตร   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
๒๑. นางสาวชชัริยา วงศษา  ปลัดอำเภอ      
๒๒. นายสาธิต สุทธสินธิ ์   ผอ.รพ.สต.ดาน 
๒๓. นายพนิช โชคอนุวัฒน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
๒๔. นางปุณนภา หัสโน   ผอ.รพ.สต.ดู 
๒๕ นายลำไพร ธรรมวัตร   ผอ.รพ.สต.สรางป 
๒๖. นางญาณี สีหบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๒๗. นางประเพียร อสิพงษ  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๘. นางน่ิมนวล ทรวงโพธิ ์  ผอ.รพ.สต.หนองหมี 
๒๙. นายนิรันทร   ดาวเรือง  ผอ.รพ.สต.หวานคำ 
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๓๐. นายสำรอง สมหมาย   ผอ.รพ.สต.กระเดา 
๓๑. นายสุจินต ศรีสมุทร   ผอ.รพ.สต.ดอนมวง 
๓๒. นายเพียร สาวันด ี   ผอ.รพ.สต.ปลาขาว 
๓๓. นางอนงค คำจันทร   ผอ.รพ.สต.จิกสังขทอง 
๓๔. นายทองคำ กมล   ผอ.รพ.สต.ไผ 
๓๕. นายวิทยา อินคำแหง   ผอ.รพ.สต.สมปอย 
๓๖. นายคำสอน โพธิวัฒน   เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

    

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

   นายชัยยงค เมธาสุรวิทย  นายอำเภอราษีไศล ประธานการประชุม ไดดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล   ดังนี้ 

๑.๑ การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัด ๑๐ + ๑   
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล ขอใหดำเนินการใหสอดคลองกับ

วาระการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ๑๐ + ๑  ตามนโยบายของนายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ซึ่งประกอบดวย 

1) การปกปองและเชิดชูสถาบัน 
2) 365 วัน ศรีสะเกษขี่ปลอดภัย 
3) การปองกันปญหายาเสพติด To be Number one 
4) นวัตกรรมการศึกษใหเกิดผลงาน 
5) คนเมืองศรี..ฮักแพงแบงปน 
6) คนศรีสะเกษ..สุขภาพดี 
7) เกษตรบูรณาการ 
8) ผาทอมือ “ธานีผาศร.ี.แสว” 
9) การทองเท่ียวและเมืองกีฬา 
10) ศรีสะเกษ..จังหวัดสะอาด 
11) การบริการจัดการน้ำ 
ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดำเนินการขับเคลื่อน โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

พชอ. เพ่ือใหเกิดผลงานที่เปนอัตลักษณ และเปนความภูมิใจรวมกันของชาวอำเภอราษีไศล 
 
  ๑.๒ คำสั่งอำเภอราษีไศล ท่ี ๑๑๙๘/๒๕๖๔  ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  เรื่อง แตงตั้ง
คณะทำงานศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
นายประดิษฐ  ไชยสั งข  สาธารณสุขอำเภอราษี ไศล เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ พชอ.ราษีไศล ไดแจงการยกเลิก คำสั่งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ เร่ือง แตงตั้งคณะทำงานศูนยตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินดานสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   

 

ลงวันที่... 



-๓- 

 

ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากคณะทำงานตามคำสั่งดังกลาว มีขาราชการโยกยายและเกษียณอายุ

ราชการ ทำใหคำส่ังไมเปนปจจุบัน  และไดมีคำสั่งที่ ๑๑๙๘ / ๒๕๖๔  เรื่องแตงตั้งคณะทำงานศูนยตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินดานสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะ

เกษ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   โดยคำสั่งดังกลาวไดแบงคณะกรรมการ/คณะทำงาน เปน ๑๒ คณะฯ 

เพ่ือความครอบคลุมภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณของศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข (EOC)  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
  ๑.๓ สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

นายประดิษฐ ไชยสังข สาธารณสุขอำเภอราษีไศล    ไดแจงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔   ดังน้ี 

ภาพรวมของการระบาดในประเทศไทยยังตองคอยเฝาระวังอยางใกลชิด พบผูติดเชื้อโค
วิด-19 รายใหมอกี 4,203 ราย ทำใหมียอดผูปวยยืนยันสะสม นับจากระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันน้ี 

จำนวน2,๑๒๗,๗๒๔ ราย อีกทั้งยังมียอดผูเสียชีวิตอยางตอเน่ือง  โดยวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผูเสียชีวิตเพ่ิมอีก 
49 ราย ทำใหการระบาดระลอกใหมตั้งแตเดือน เมษายน 2564 มียอดผูเสียชีวิตสะสมถึง 20,990 รายแลว 
ขณะท่ีภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณโควิด-19 มีผูเสียชีวิตรวม 21,084 รายแลว 

จังหวัดศรีสะเกษ มีผูปวยเพ่ิมขึ้นจำนวน ๔๓ ราย ทำใหมีผูปวยสะสมนับจากมีคำสั่งปด
แคมปคนงาน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  จำนวน ๑๗,๐๖๗ ราย โดยเปนการติดเชื้อภายในจังหวัด ๔,๑๗๕ ราย
(รอยละ ๒๔.๔๖)  เปนผูที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงตรวจพบเชื้อในจังหวัด  ๑๑,๒๑๕ ราย (รอยละ ๖๕.๗๑) และ
ตรวจพบเชื้อจากที่อ่ืนมารักษาที่จังหวัดศรีสะเกษ ๑,๖๗๗ ราย (รอยละรอยละ ๙.๘๓) 

อำเภอราษีไศล ไมพบผูปวยเพ่ิม  มีผูปวยสะสมตั้งแตระลอกเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน 
๑,๐๕๐ ราย ซึ่งเปนการติดเชื้อภายในพื้นท่ี ๑๑๔ ราย (รอยละ ๑๐.๘๖)  และติดเชื้อมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ๙๓๖ ราย 
(รอยละ ๘๙.๑๔)  ไมมีผูปวยเสียชีวิต   เสียชีวิตสะสม จำนวน ๘ ราย 

มาตรการคุมพื้นที่เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) (ฉบับท่ี ๕๕)  ตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษที่ ๕๒๐๘/๒๕๖๔  ลงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  สรุป

สาระสำคัญ ดังนี้ 

๑) ผูที่ เดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุมสู งสุดและเขมงวด (๖ จั งหวัด) และ

กรุงเทพมหานคร ใหรายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพ้ืนที่ และแสดงเอกสารรับรองความจำเปน/

การปฏิบัติหนาท่ี/การติดตอราชการ ตามหลักเกณฑการตรวจคัดกรอง การเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด

และเขมงวด  และใหกักกันตัวในสถานท่ีที่ทางราชการกำหนด ๑๔ วัน และตองเขารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 ทุกราย 

๒) ผูที่ เดินทางมาจากจังหวัดพื้นท่ีควบคุมสูงสุด (๓๙ จังหวัด) ใหรายงานตัวตอเจา

พนักงานควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ี หากมีประวัติเสี่ยง ซึ่งประเมินโดย จนท.สาธารณสุข  และใหกักตัวท่ีบาน ๑๔ 

วัน และเก็บตัวอยางสงตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกราย 

๓) ท่ีเดินทางมาจากจังหวัดพ้ืนท่ีควบคุม (๒๓ จังหวัด) รวมทั้งจังหวัด กระบี่ พังงา ภูเก็ต  

ใหรายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ ไมตองกักตัว ยกเวนมีประวัติเสี่ยง ซึ่งประเมินโดย 

               เจาหนาท่ีสาธารณสุข...   
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เจาหนาท่ีสาธารณสุข  หากพบวามีประวัติเสี่ยง ใหกักตัวที่บาน ๑๔ วัน และเก็บตัวอยางสงตรวจหาเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ทุกราย 

ขอยกเวน ในการปฏิบัติตามขอ ๑) และ ๒) คือ การไดรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19)  

- AZ ๑ เข็มไมนอยกวา ๑๔ วัน   และวัคซีนอื่นๆ ครบโดสตามจำนวนวัคซีนแตละชนิด 

แตตองแสดงเอกสารยืนยัน 

- ผูที่หายปวยดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไมเกิน ๙๐ วัน 

ที่ประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  (ไมมี) 
     
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 
    
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อการพจิารณา 
 ๔.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที ่พ.ศ. ๒๕๖๑   

นายประดิษฐ ไชยสังข สาธารณสุขอำเภอราษี ไศล  ไดทบทวนระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  สรุปสาระสำคัญดังนี ้

พชอ. คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน 
เกิดการบูรณาการเปาหมาย ทิศทางและยุทธศาสตรรวมกันระหวาง หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน  เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีความเปนเจาของและภาวะการนำรวมกัน โดยใชพื้นที่เปน
ฐาน ประชาชน เปนศูนยกลาง บูรณาการและประสานความรวมมือในการนำไปสูการสรางเสริมใหบุคคล 
และครอบครัว มีสุขภาวะที่ดี ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

องคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประกอบดวย 
๑) โดยตำแหนง 2 คน คือ ประธานคณะกรรมการ พชอ. ไดแก นายอำเภอ และ

เลขานุการ พชอ. คอื สาธารณสุขอำเภอ  
๒) จากการคัดเลือก 19 คน ประกอบดวย  

- ภาครัฐ จำนวน 6 คน  มาจากสวนราชการ สวนทองถิ่น และทองที่  
- ภาคเอกชนและผูประกอบวิชาชีพ จำนวน 6 คน   
- ภาคประชาสังคม จำนวน 7 คน มาจากประชาชน องคกรภาคประชาชน 

การดำเนินการ/ปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)       
วาระ 2 ป ไมเกิน 3 วาระ  ให พชอ. รายงานความกาวหนา ปญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้ง
ขอรับการสนับสนุนตอผูวาราชการจังหวัดและคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ
คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีอำนาจหนาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอที่ พชอ.      
เห็นสมควร  การบังคับใช ระเบียบ ให ใช บั งคับเปนการท่ัวไปทุก พ้ืนท่ี    ผู รักษาการระเบียบ คือ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

           ๔.๒ ทบทวนคำสั่ง...



-๕- 
 
๔.๒ ทบทวนคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล    

- คำสั่งคณะกรรมการ พชอ. ไดมกีารแตงตั้งครั้งลาสุดในป ๒๕๖๓  แตเน่ืองจากมี
คณะกรรมการบางทานโยกยาย และเกษียณอายุราชการ จึงเห็นควรใหมีการรางคำส่ังและทบทวนใหม โดย
ใหยึดโครงสรางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ. ๒๕๖๑   

- รางคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล  มอบหมาย
ใหฝายเลขานุการคณะกรรมการ พชอ. ไดดำเนินการยกราง และเสนอเพื่อแตงตั้งตอไป 
 ๔.๓ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล 

๑) ดานยุทธศาสตรการขับเคลื่อน  และประเด็นยุทธศาสตร  
นายพนิช โชคอนุวัฒน หัวหนากลุมงานดานบริการปฐมภูมิและองครวม ไดทบทวน

ประเด็นการขับเคลื่อนในป ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ประกอบดวยประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอราษีไศล 
๗ ประเด็น ประกอบดวย  

- การเฝาระวัง ควบคุมและแกปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- การเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 

- การสงเสริมพัฒนาเด็กสมวัย Smart Kid  

- การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางการจราจร 

- การแกไขปญหาขยะและสิ่งปฏิกลู 

- การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

- การดูแลผูดอยโอกาสและทุพพลภาพ 

นางสาวเจษฎาภรณ ยาหอม ทองถิ่นอำเภอราษีไศล เสนอโครงการท่ีทางทองถิ่นไดรวม
สนับสนุนอยูแลว หากมกีลไก พชอ.หนุนเสริมจะทำใหสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและทุกภาคสวนมี
สวนรวมในการขับเคลื่อน คือ โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยเยาวชนมีสวนรวม  

๒) ประเด็นการขับเคลื่อน ป ๒๕๖๕ 
นายชัยยงค เมธาสุรวิทย  นายอำเภอราษีไศล ไดเสนอใหทุกสวนราชการ หนวยงาน 

ไดเสนอประเด็นตามภารกิจของแตละหนวยงาน โดยใหมีความสอดคลองกับวาระการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๐ + ๑  ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัด เพื่อรวมขับเคลื่อนโดย พชอ.ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม 
และมีความโดดเดน และใหทีมเลขานุการ พชอ.รวบรวมเปนประเด็นพัฒนา และรวมกำหนดยุทธศาสตรตอไป   
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

๕.๑.กำหนดวันรณรงค ๗ วันอันตราย ชวงเทศกาลปใหม คือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง 
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕  โดยจะไดนัดใหมีการประชุมเพ่ือเตรียมรับสถานการณตอไป  ในการใชกลไก พชอ.
เพ่ือขับเคลื่อนดานความปลอดภัยในทองถนน อำเภอราษีไศล ขอใหทุกภาคสวนรวมรณรงคในระดับพื้นที่ 
ไดแก การรณรงคเมาไมขับ  และการตั้งจุดตรวจ เฝาระวัง  24 ชั่วโมง รวมกับมาตรการเฝาระวังผูที่เดินทาง
มาจากพื้นที่เสี่ยง  

๕.๒ กำหนดจะจัดงานเทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 รวม 7 วัน ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จะมีการจัดงาน
ตามปกติ แตในรูปแบบ New Normal 
 
 



-๖- 
 

๕.๓ มอบใหทีมเลขานุการ พชอ. จัดตั้งกลุมไลน เพ่ือการสื่อสารเก่ียวกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอราษีไศล โดยเชิญคณะกรรมการ พชอ. / อนุกรรมการ และผูเกี่ยวของ เขากลุม 
ที่ประชุม  รบัทราบ 
 
ปดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
                                          ผูบันทึกการประชุม 
          (นางสาวนิภา อินทนิล) 
         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
                                                                     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
          (นายประดิษฐ ไชยสังข) 
                สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 
 


