รายงานการประชุมการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมชั้น 2 ที่การอาเภอตาลสุม อาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
……………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้เข้าประชุม
1.นายสุรพร หมายเจริญ
นายอาเภอตาลสุม
2.นายรณรุทธิ์ ครองยุทธ
ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง
3.นางอุรักษ์ ศรชัย
พัฒนาการอาเภอตาลสุม
4.นางวิไล
อุตสาห์
เกษตรอาเภอตาลสุม
5.นายวรวิทย์ สอดศรี
สาธารณสุขอาเภอตาลสุม
6.นางปานรดา หอมสมบัติ
ผู้อานวยการ รพ.สต.สาโรง
7.นางสุดารัตน์ อุทุม
ผู้อานวยการ รพ.สต.จิกเทิง
8.นายประทีป พิมพดี
กานันตาบลตาลสุม
9.นางสุทัศน์ แดนดี
ประธานคณะกรรมการบทบาทสตรีอาเภอตาลสุม
10.นางสาวณปภัช ดีบุปผา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
11.นายประคอง ภิบาลวงศ์
รองประธานอสม.อาเภอตาลสุม
12.นายถนอม ผิวหอม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอตาลสุม
13.ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา
14.นางสุจิรา แก้วสมุทร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (แทน ผอ.รพ.ตาลสุม/PCU)
15.นางพิทยา ศรีชมพู
ครู กศน. (แทน ผอ.กศน.)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางอรอุมา ประสมพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2.นางสาวภัทราวดี พานิช
นักวิชาการสาธารณสุข
3.นางสาวพัชรี ภูธร
นักวิชาการสาธารณสุข
4.นางธนพร ป้อมพิทักษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ไม่เข้าประชุม(ติดราชการ)
1.นางพัณณิตา พีระพรปัญญา พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2.นางสาวสุนันธนา ภักดี
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอ
3.เจ้าคณะตาบลคาหว้า นาคาย
4.นายนคเรศ แสนทวีสุข
ประธานสภาวัฒนธรรมอาเภอ
5.นายแพทย์ชานนท์ พันธ์นิกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลตาลสุม
6.นายนคร
บุญชิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตอาเภอตาลสุม
7.นายวิทนา พันธ์ศรี
นายกเทศมนตรีตาบลตาลสุม
8.นายอภิชาต สุมาลุย์
ผู้แทนสถานประกอบกิจการอื่น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว/ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรอง รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอตาลสุม
ระเบียบวาระที่ 3 งานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด พชอ.ตาลสุม
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดย สาธารณสุขอาเภอตาลสุมและคณะ
1.1 การแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ควบคุมไม่ได้
ผลการดาเนินงาน โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
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มาตรการ/แนวทางการดาเนินงานปี 2563
1.ประชุม NCD Board และวางแผนการทางานปี 2563 (25 ก.ย.62)
2.ตรวจคัดกรอง DM HT ดาเนินการไตรมาสที่ 1-2
3.แผนการตรวจ lab. ให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค. 2563
4.HbA1c รพ.ส่งตรวจแลปนอก ในปี 2563
5.การให้สุขศึกษาจัดห้องเรียน 3 สี
6.จัดทาสื่อการสอนภาวะแทรกซ้อน (ตา,ไต,แผลที่เท้า)
7.คลินิก DPAC ให้บริการในคลินิกเบาหวานความดัน
8.ผู้ป่วยที่ควบคุมน้าตาลไม่ได้ ให้เข้ากิจกรรม DM CAMP
9.การทา Home BP คุณภาพ (1 รพ.สต./1 หมู่)
1.2 งานกฐิน งานบวช งานศพ ปลอดเหล้าและปลอดอบายมุข (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
1.3 ส่งเสริมการออกกาลังกายในกลุ่มปกติ (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
1.4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน โดย พัฒนาการอาเภอตาลสุมและ
คณะ

2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
-ดาเนินการหมู่บ้านสัมมาชีพ จานวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านลดความเหลื่อมล้า จานวน 4 หมู่บ้าน รวม
งบประมาณทั้งหมด 38,400 บาทดาเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ขาดยอดสรุปรายได้
-แผนปี 2563 ได้รับงบประมาณ 13 โครงการ อยู่ในช่วงชะลองบประมาณ
-วัดรายได้จาก จปฐ. ในแต่ละปี
-ปี 2563 จะดาเนินการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าทอ ในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มข้อมูลการต่อยอดกลุ่มอาชีพ ที่มีในพื้นที่ ในการจาหน่ายผลผลิตให้ได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมเพิ่มเติมใน
หมู่บ้านสัมมาชีพ ที่ดาเนินการไปแล้วใน ปี 2562 /มีอาชีพอะไรบ้าง ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานหมู่บ้าน
สัมมาชีพ จานวนบุคคลประกอบอาชีพ
2.เกษตร /กศน/ปกครอง เข้ามามีส่วนรวมในการดาเนินงานปี 2563 อย่างไร
3.พัฒนากลุ่มอาชีพเดิม (ลดเหลือมล้า/หมู่บ้านสัมมาชีพ) การดาเนินงานเป็นอย่างไร ติดตาม ปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน
4.80% ครัวเรือเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้รับการอบรม ได้มีการสารวจแหล่งเงินทุนในชุมชน
อย่างไร
2.2 ส่งเสริมการร่วมกลุ่มการผลิตในรูปแปลงใหญ่(ข้าว มันสาปะหลัง พืชผัก)
-ระยะเวลาในการดาเนินการ ปี 2563 การดาเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการอนุมัติวันที่ 17
ธันวาคม แปลงใหญ่มีกรปลูกมันสาปะหลัง อยู่ที่ตาบลหนองกุง หมู่ 1 /นาคาย หมู่ 10
-การรวมกลุ่มเกษตรด้านการผลิต และการตลาด (เกษตรแปลงใหญ่)
-ลดสารเคมีในพื้นที่ทาการเกษตร
-พัฒนาอาชีพอื่นในส่วนเกษตร อินทรีย์ (นาบัว) /มีข้าวอินทรีย์ 12 กลุ่ม ในตาบล หนองกุง คาหว้า นา
คาย
มันอินทรีย์ 4 กลุ่ม/ผักอินทรีย์ตาบลสาโรง/ แปรรูปขนมจีน ตาบลหนองกุง/ข้าว ตาบลตาลสุมและตาบล
หนองกุง/ข้าวเม่า 2 กลุ่มในตาบล สาโรงและตาบลตาลสุม /ปลูกถั่วลิสง ในตาบลคาหว้า /แปรรูปพริกแกง ตาบล
หนองกุง
ข้อเสนอแนะ
1.เพิ่มข้อมูลสมาชิก กี่คน กี่กลุ่ม ในพื้นที่ตาบลใดบ้าง หมู่ไหน ผลผลิตเป็นอย่างไร
3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย โดย…สาธารณสุขอาเภอตาลสุมและคณะ
3.1 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย
3.2 ส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ให้เกินร้อย
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดย…..ท้องถิ่นอาเภอตาลสุมและคณะ
4.1 การส่งเสริมครัวเรือนในการจัดการขยะตามหลัก 3Rการจัดการขยะ
-ในส่วนเทศบาล ดาเนินการโครงการคัดแยกขยะ จากต้นทาง
-ปีงบประมาณ 2563 การดาเนินการจัดการขยะอินทรีย์โดยวิธีการฝังดิน มีเป้าหมาย 4 ชุมชน
-แผนกาจัดขยะ ในส่วนสาธารณสุข เริ่มที่ บ้าน อสม.
4.2 ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร

4.3 การบริหารจัดการกาจัดสิ่งปฏิกูล
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม
ควรทาเป็นแผนพัฒนาอาเภอตาลสุมปี 2561-2565 จานวน 5 ปี (มาจากทุกหน่วยงาน รวมกัน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มอบสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนปีงบประมาณ 2563 เกษตร พัฒนาชุมชน ปกครอง ประชุมรวบรวมข้อมูล เอา
ข้อมูลมารวมกันแล้วกาหนดแผนดาเนินการปี 2563,2564,2565 ว่าจะดาเนินการอย่างไร /กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เดิมเป็น ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย มติที่ประชุมเปลี่ยนแปลงเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตาลสุมให้มีคุณภาพ
-เรื่องพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัยให้บรูณาการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง /เขียนแผนการดาเนินการ /โรงเรียน/อปท/
ชุมชน/สาธารณสุขจะดาเนินการอย่างไร
-การส่งเสริมพัฒนาทุกกุล่มวัย แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามช่วงวัย แต่ละกลุ่มวัย ต้องพัฒนาอย่างไร
หน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง
-เด็กมีปัญหาอะไรบ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ 4
-ลดการใช้สารเคมี
มอบท้องถิ่นอาเภอ
-ประเด็นสิ่งแวดล้อม มอบท้องถิ่นอาเภอ เกษตร
-การบริหารจัดการน้าในชุมชน มอบ อปท.
เปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ VISION เดิม ”สุขภาพดี มีรายได้ ร่วมใจพัฒนาเด็ก และสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน”เป็น สุขภาพดี มีรายได้ ร่วมใจพัฒนาทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
5.พิจารณาประเด็นการดาเนินงาน พชอ. ปี 2563 ยกไปประชุมรอบถัดไปหลังงานบวงสรวง 8-9 มกราคม
2563 ครั้งที่ 2 ประมาณวัน ที่ 15 มกราคม 2563 ภาคเช้า
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ....................................................ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพัชรี ภูธร)
นักวิชาการสาธารณสุข
ลงชื่อ….………………………………..……….ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวรวิทย์ สอดศรี)
สาธารณสุขอาเภอตาลสุม

