
 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล    

ตามโครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
   วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมที่วาการอำเภอราษไีศล 
************  *********** 

รายชื่อผูเขารวมการประชุม 
๑. นายชัยยงค เมธาสุรวิทย    นายอำเภอราษีไศล 
๒. นายธวัชชัย กงศรี       ปลัดอำเภอหัวหนากลุมงานบรหิารงานปกครอง 
๓. นายสมชาย ภานุมาสวิวัฒน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล 
๔. นายประดิษฐ ไชยสังข   สาธารณสุขอำเภอราษีไศล   
๕. นางผองศรี แซจึง   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ 
๖. นายอำพล เข็มแกว   พัฒนาการอำเภอราษีไศล 
๗. นางสาวนิภา อินทนิล   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๘. นายกิตติพงษ แซจึง   นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองคง 
๙. นายวินัย พรพุทธวัฒน   สารวัตรกำนัน 
๑๐. นายสุจินต ศรสีมุทร   ผอ.รพ.สต.ดอนมวง 
๑๑. นางสาวเพ็ชรรี ธนะศรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
๑๒. นายนพวิชัย ศรีไหม   นายกองคการบริหารสวนตำบลดาน 
๑๓. นางฉวีวรรณ ทองสุทธ์ิ  ผอ.รพ.สต.เมืองแคน 
๑๔. นางปุณนภา หัสโน   ผอ.รพ.สต.ดู 
๑๕. นายทองคำ กมล   ผอ.รพ.สต.ไผ 
๑๖. นางสาวฐิตาภรณ ชาล ี  เกษตรอำเภอราษีไศล 
๑๗. นางสาวอินทิราภรณ คำแสน  ผอ.กองการศึกษา อบต.ไผ 
๑๘. นางนัทมนต ลาลุน   นักวิชาการสาธารณสุข อบต.จิกสังขทอง 
๑๙. นายพรชัย สุระโคตร   กำนันตำบลดู 
๒๐. นายบุญลอม ปทม   กำนัน 
๒๑. นายประยุทธ ปยะวงศ  กำนัน ตำบลจิกสังขทอง 
๒๒. นายประสิทธิ์ ไหมพรม  กำนัน 
๒๓. ร.ต.อ.ภีระวิชญ เสาเวียง  รอง สารวัตรปองกันปราบปราม สภ.ราษีไศล 
๒๔. นางสาวนิธยพิชา บุญเยน็  ปลัดเทศบาลตำบลบัวหุง 
๒๕. นายศักดิ์สิทธิ์ ไมงาม   นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองหมี 
๒๖. นายบุญเพ็ง ศรีนวล   กำนัน ตำบลสมปอย 
๒๗. นางสกุลวดี ลาภปรากฏ  กำนัน ตำบลเมืองคง 
๒๘. นางสาวอรอุมา มณีวรรณ  รองปลัด อบต.หวานคำ 
๒๙. นางสาวณัฐฐิญา ไชยบรรณ  เจาพนักงานธุรการ สนง.ท่ีดิน อ.ราษีไศล 
๓๐. นายพรเทพ นวลศิริ   นิติกร เทศบาลตำบลเมืองคง 
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ระเบียบวาระที ่๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายชัยยงค เมธาสุรวิทย  นายอำเภอราษีไศล ประธานการประชุม ไดดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล   ดังน้ี 
  ๑.๑  อำเภอราษีไศล ไดมีคำสั่งที่ ๓๐ /๒๕๖๕  ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยคณะกรรมการชุดนี้ไดแตงตั้งขึ้น
ตามตามความในขอ 7 วรรคสอง (1) (2) และ (3) แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561  ประกอบดวยผูแทนหนวยงานของรัฐจำนวน 6 คน  ผูแทนภาคเอกชนจำนวน 6 คน  
ผูแทนภาคประชาชน จำนวน 7 คน 

๑.๒ เหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดวันออกหนวยรับบริจาคโลหิตที่อำเภอราศีไศล ใน
วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕  ณ หอประชุมที่วาการอำเภอราษีไศล  โดยขอความรวมมือ กำนัน ผูใหญบานนำ
ประชาชนในหมูบานมาบริจาคโลติอยางนอย หมูบานละ ๕ คน ขอใหมีการคัดกรองโดยเจาหนาที่สาธารณสุขเพ่ือ
เตรียมความพรอมลวงหนา 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ลว  
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี พิเศษ/๒๕๖๕ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 
    
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 

๔.๑ ทบทวนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล  ป ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ 

นายประดิษฐ ไชยสังข สาธารณสุขอำเภอราษีไศล ไดนำเสนอทบทวนประเด็นพัฒนา

คุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล  ป ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ ประกอบดวย ๗ ประเด็น ดังนี้  

การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

การสงเสริมพัฒนาเด็กสมวัย Smart Kid  

การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางการจราจร 

การแกไขปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 

การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน  

การดแูลผูดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง 

การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid –19) 

การดำเนินการในป ๒๕๖๕  จะนำทั้ง ๖ ประเด็นมาขับเคลื่อนใหเกิดความตอเนื่อง 

๔.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล 

นายประดิษฐ ไชยสังข สาธารณสุขอำเภอราษีไศล ไดนำเสนอยกรางกรอบแนวทาง

ทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศล ในป ๒๕๖๕  ตามที่องคการอนามัยโลก 

ไดจัดองคประกอบคุณภาพชีวิต แบงเปน ๔ ดาน (WHO, ๑๙๙๕) คือดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และ

สิ่งแวดลอม ไดนำมากำหนดเปนยุทธศาสตร/ประเด็นขับเคลือ่นพชอ. ป ๒๕๖๕ ดังน้ี 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อการพิจารณา 

๕.๑ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนรายประเด็น ที่ประชุม ไดรวมยกราง

คณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนรายประเด็น  โดยไดกำหนด ประธานอนุกรรมการในแตละประเด็น และขอให

ประธานที่รบัผิดชอบในแตละประเด็นไดระบุผูท่ีจะรวมเปนอนุกรรมการ และเลขานุการในการขับเคลื่อน

ประเด็นนั้นๆ  สรุปดงนี้ 

๑) การควบคุมปองโรคโควิด-19 /ไขเลือดออก   

 ประธานอนุกรรมการ  ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล 

๒) การสงเสริมพัฒนาเด็กสมวัย Smart Kid  

ประธานอนุกรรมการ   ผูอำนวยการโรงเรียนราษีไศล 

๓) การจัดการปญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 

ประธานอนุกรรมการ   ทองถิ่นอำเภอราษีไศล 

๔) การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

ประธานอนุกรรมการ  นายอำพล เข็มแกว  พัฒนาการอำเภอราษีไศล   

๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร 

  ประธานอนกุรรมการ นางสาวฐิตาภรณ ชาลี   เกษตรอำเภอราษีไศล 

๖) การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

ประธานอนุกรรมการ    ปลัดอำเภอหัวหนาฝายความมั่นคง 

๗) การแกไขปญหาอุบัติทางการจราจร 

ประธานอนุกรรมการ   ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรราษีไศล 
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๘) การดูแลผูดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง 

ประธานอนกุรรมการ   สาธารณสุขอำเภอราศีไศล 

๙) ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ประธานอนุกรรมการ   ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอราศีไศล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

๕.๒ การแตงตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) เพื่อขับเคลื่อนระดับตำบล   

นางสาวนิภา อินทนิล ผูชวยสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ไดนำเสนอรางคำสั่ง แตงตั้ง

คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) โดย มีนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุก

ตำบลเปนประธานคณะทำงาน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง เปนเลขานุการ โดยมี

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูชวยเลขานุการ  คณะทำงานประกอบดวย ปลัดอำเภอ ผูประสานงาน

ตำบล  กำนัน พัฒนากร เกษตรประจำตำบล ผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่ตำบล ผูใหญบานทุกหมูบาน

ประธาน อสม. ทุกตำบล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

๖.๑ สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และ 

การปฏิบัติตามนโยบาย Covid Free Setting 

     นพ.สมชาย ภานุมาสววัิฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล ไดนำเสนอสถานการณ 

การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และขอใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีการปฏิบัติ

ตามนโยบาย Covid Free Setting เนื่องจากปจจุบันพบการติดเชื้อกระจายในทุกพื้นที่   

๖.๒ แนวทางการตรวจและการรับรักษาผูติดเชื้อโควิด และการพิจารณาสงผูปวยรับการรักษา ที่ 

CI  HI  และ Cohort ward    

      นพ.สมชาย ภานุมาสวิวฒัน ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล นำเสนอขอมูล ผูปวยท่ี

รักษา ในศูนยแยกกักกันโรคชุมชน ระดับตำบล (CI) ซึ่งในสัปดาหนี้พบจำนวน กวาสามสิบรายตอวัน และแยก

กักรักษาตัวที่บาน (HI) พบกวาเจ็ดรอยรายตอวัน  ซึ่งผูปวยกลุมนี้ถือวาอาการเขาขายสีเขียว จะไดรับการดูแล

ในระบบโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนที่ หากอาการไมดี เขาขายสีเหลืองจะไดรับการสงตอใหดูแลโดยแพทย 

ที่ Cohort ward โรงพยาบาลราษีไศล 

๖.๓ ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19   และการบริหารจัดการเรื่องการฉีด

วัคซีนในแตละกลุมเปาหมาย 

นพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล เชิญชวนใหรวม

ประชาสัมพันธใหกลุม ๖๐๘  ที่ยังไมไดรบัการฉีดวัคซีน ไปรับการฉีด  หรือกรณีฉีดแลวจะตองไดรับการฉีดเข็ม

กระตุนเพ่ือลดการปวยหนักและเสียชีวิต ซึ่งกลุม ๖๐๘  ประกอบดวย กลุมผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป    และผูที่มี 
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โรคประจำตัว ในกลุม ๗ โรคประจำตัว  และกลุมหญิงตั้งครรภ เนื่องจากกลุมนี้เปนผูท่ีมีอาการรุนแรงของโรค

มากหากติดเชื้อโควิด-19   

๖.๔ นางผองศรี แซจึง  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ไดเสนอเพ่ิมเติมใน

ประเด็นการสงเสริมพัฒนาเด็กสมวัย Smart Kid   หากมีการสงเสริมทักษะสมอง หรือที่ เรียกกวา   EF 

Executive Function ก็จะสงผลตอความสำเร็จตลอดชวงชีวิต   ไมวาจะเปนผลการเรียนที่ดี พฤติกรรมที่

เหมาะสม สุขภาพจิต สุขภาพกาย รวมไปถึงการประสบความสำเร็จทางหนาท่ีการงานในอนาคต ยินดีท่ีจะมี

สวนรวมในการขับเคลื่อนและเปนท่ีปรึกษาใหกับคณะอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบประเด็นดังกลาว 

 

ปดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 
                                          ผูบันทึกการประชุม 
          (นางสาวนิภา อินทนิล) 
         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
                                                                     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
          (นายประดิษฐ ไชยสังข) 
                สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 

 
 



 
ภาพกิจกรรม 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล    
ตามโครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
   วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมท่ีวาการอำเภอราศีไศล 



 


