
รายงานการประชุมการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2563 
วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

ณ หอประชุมชั้น 2 ที่การอ าเภอตาลสุม อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
…………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ผู้เข้าประชุม 
 1.นายสุรพร หมายเจริญ นายอ าเภอตาลสุม 

2.นายรณรุทธิ์ ครองยุทธ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง 
 3.นางอุรักษ์ ศรชัย  พัฒนาการอ าเภอตาลสุม 

4.นางวิไล อุตสาห์  เกษตรอ าเภอตาลสุม 
5.นายวรวิทย์ สอดศรี  สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 

 6.นางปานรดา  หอมสมบัติ ผู้อ านวยการ รพ.สต.ส าโรง 
 7.นางสุดารัตน์ อุทุม  ผู้อ านวยการ รพ.สต.จิกเทิง 
 8.นายประทีป พิมพดี  ก านันต าบลตาลสุม 

9.นางสุทัศน์ แดนดี  ประธานคณะกรรมการบทบาทสตรีอ าเภอตาลสุม                     
10.นางสาวณปภัช  ดีบุปผา ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
11.นายประคอง  ภิบาลวงศ์ รองประธานอสม.อ าเภอตาลสุม 
12.นายถนอม  ผิวหอม  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม      
13.ว่าที่ ร.ต.บรรจง ดอกอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา 
14.นางสุจิรา แก้วสมุทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (แทน ผอ.รพ.ตาลสุม/PCU) 
15.นางพิทยา ศรีชมพู  ครู กศน. (แทน ผอ.กศน.)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นางอรอุมา ประสมพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 2.นางสาวภัทราวดี พานิช  นักวิชาการสาธารณสุข    
 3.นางสาวพัชรี ภูธร   นักวิชาการสาธารณสุข 
 4.นางธนพร ป้อมพิทักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข   
ผู้ไม่เข้าประชุม(ติดราชการ)   

1.นางพัณณิตา พีระพรปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ             
2.นางสาวสุนันธนา   ภักดี ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ 
3.เจ้าคณะต าบลค าหว้า นาคาย 
4.นายนคเรศ   แสนทวีสุข  ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
5.นายแพทย์ชานนท์   พันธ์นิกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาลสุม               
6.นายนคร บุญชิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตอ าเภอตาลสุม  
7.นายวิทนา   พันธ์ศรี  นายกเทศมนตรีต าบลตาลสุม         
8.นายอภิชาต สุมาลุย์  ผู้แทนสถานประกอบกิจการอื่น 



 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว/ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รับรอง รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาลสุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 งานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด พชอ.ตาลสุม 
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดย สาธารณสุขอ าเภอตาลสุมและคณะ 
1.1 การแก้ไขปัญหาผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ควบคุมไม่ได้ 
ผลการด าเนินงาน โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
 

ปี 2560 2561 2562 2563 

DM screen 96.81 96.16 96.16 30.46 

HT screen 97.74 95.80 96.61 30.21 

GCT DM 6.29 25.26 25.64 1.80 

GCT HT 36.26 59.94 55.00 11.73 

New DM 3.32 1.47 2.6 0.37 

Home BP NA 29.35 47.58 0 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานปี 2563 
1.ประชุม NCD Board และวางแผนการท างานปี 2563 (25 ก.ย.62) 
2.ตรวจคัดกรอง DM HT ด าเนินการไตรมาสที่ 1-2 
3.แผนการตรวจ lab. ให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค. 2563 
4.HbA1c รพ.ส่งตรวจแลปนอก ในปี 2563 
5.การให้สุขศึกษาจัดห้องเรียน 3 สี 
6.จัดท าสื่อการสอนภาวะแทรกซ้อน (ตา,ไต,แผลที่เท้า) 
7.คลินิก DPAC ให้บริการในคลินิกเบาหวานความดัน 
8.ผู้ป่วยที่ควบคุมน้ าตาลไม่ได้ ให้เข้ากิจกรรม DM CAMP 
9.การท า Home BP คุณภาพ (1 รพ.สต./1 หมู่) 

1.2 งานกฐิน งานบวช งานศพ ปลอดเหล้าและปลอดอบายมุข (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
1.3 ส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มปกติ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
1.4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างย่ังยืน โดย พัฒนาการอ าเภอตาลสุมและ

คณะ 



 2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

-ด าเนินการหมู่บ้านสัมมาชีพ จ านวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านลดความเหลื่อมล้ า จ านวน 4 หมู่บ้าน รวม
งบประมาณท้ังหมด   38,400 บาทด าเนินการตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ขาดยอดสรุปรายได้ 

-แผนปี 2563 ได้รับงบประมาณ 13 โครงการ อยู่ในช่วงชะลองบประมาณ 
-วัดรายได้จาก จปฐ. ในแต่ละปี 
-ปี 2563 จะด าเนินการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าทอ ในพ้ืนที่   

ข้อเสนอแนะ  
1.เพ่ิมข้อมูลการต่อยอดกลุ่มอาชีพ ที่มีในพ้ืนที่ ในการจ าหน่ายผลผลิตให้ได้เพ่ิมขึ้น ส่งเสริมเพ่ิมเติมใน

หมู่บ้านสัมมาชีพ ที่ด าเนินการไปแล้วใน ปี 2562 /มีอาชีพอะไรบ้าง ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหมู่บ้าน
สัมมาชีพ จ านวนบุคคลประกอบอาชีพ 

2.เกษตร /กศน/ปกครอง เข้ามามีส่วนรวมในการด าเนินงานปี 2563 อย่างไร 
3.พัฒนากลุ่มอาชีพเดิม (ลดเหลือมล้ า/หมู่บ้านสัมมาชีพ) การด าเนินงานเป็นอย่างไร ติดตาม ปัญหา

อุปสรรคในการด าเนินงาน 
4.80% ครัวเรือเป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้รับการอบรม ได้มีการส ารวจแหล่งเงินทุนในชุมชน

อย่างไร   
2.2 ส่งเสริมการร่วมกลุ่มการผลิตในรูปแปลงใหญ่(ข้าว มันส าปะหลัง พืชผัก) 
-ระยะเวลาในการด าเนินการ ปี 2563 การด าเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการอนุมัติวันที่ 17 

ธันวาคม แปลงใหญ่มีกรปลูกมันส าปะหลัง อยู่ที่ต าบลหนองกุง หมู่ 1 /นาคาย หมู่ 10 
-การรวมกลุ่มเกษตรด้านการผลิต และการตลาด (เกษตรแปลงใหญ่) 
-ลดสารเคมีในพื้นที่ท าการเกษตร 
-พัฒนาอาชีพอ่ืนในส่วนเกษตร อินทรีย์ (นาบัว) /มีข้าวอินทรีย์ 12 กลุ่ม ในต าบล หนองกุง ค าหว้า นา

คาย 
มันอินทรีย์ 4 กลุ่ม/ผักอินทรีย์ต าบลส าโรง/ แปรรูปขนมจีน ต าบลหนองกุง/ข้าว ต าบลตาลสุมและต าบล

หนองกุง/ข้าวเม่า 2 กลุ่มในต าบล ส าโรงและต าบลตาลสุม /ปลูกถ่ัวลิสง ในต าบลค าหว้า /แปรรูปพริกแกง ต าบล
หนองกุง 

ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมข้อมูลสมาชิก กี่คน กี่กลุ่ม ในพื้นที่ต าบลใดบ้าง หมู่ไหน ผลผลิตเป็นอย่างไร 

3.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย โดย…สาธารณสุขอ าเภอตาลสุมและคณะ 
 3.1 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย 
 3.2 ส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ให้เกินร้อย  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน โดย…..ท้องถิ่นอ าเภอตาลสุมและคณะ 

4.1 การส่งเสริมครัวเรือนในการจัดการขยะตามหลัก 3Rการจัดการขยะ  
-ในส่วนเทศบาล ด าเนินการโครงการคัดแยกขยะ จากต้นทาง   
-ปีงบประมาณ 2563 การด าเนินการจัดการขยะอินทรีย์โดยวิธีการฝังดิน มีเป้าหมาย 4 ชุมชน 
-แผนก าจัดขยะ ในส่วนสาธารณสุข เริ่มที่ บ้าน อสม. 
4.2 ลดการใช้สารเคมีในพ้ืนที่การเกษตร 



4.3 การบริหารจัดการก าจัดสิ่งปฏิกูล  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม 

ควรท าเป็นแผนพัฒนาอ าเภอตาลสุมป ี2561-2565 จ านวน 5 ปี (มาจากทุกหน่วยงาน รวมกัน) 
ยุทธศาสตร์ที ่1 มอบสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนปีงบประมาณ 2563 เกษตร พัฒนาชุมชน ปกครอง ประชุมรวบรวมข้อมูล เอา

ข้อมูลมารวมกันแล้วก าหนดแผนด าเนินการปี 2563,2564,2565 ว่าจะด าเนินการอย่างไร /กิจกรรม/แผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เดิมเป็น ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย   มติที่ประชุมเปลี่ยนแปลงเป็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตาลสุมให้มีคุณภาพ 

-เรื่องพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัยให้บรูณาการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง /เขียนแผนการด าเนินการ /โรงเรียน/อปท/
ชุมชน/สาธารณสุขจะด าเนินการอย่างไร 

-การส่งเสริมพัฒนาทุกกุล่มวัย แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามช่วงวัย แต่ละกลุ่มวัย ต้องพัฒนาอย่างไร 
หน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง 

-เด็กมีปัญหาอะไรบ้าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
-ลดการใช้สารเคมี มอบท้องถิ่นอ าเภอ 
-ประเด็นสิ่งแวดล้อม  มอบท้องถิ่นอ าเภอ เกษตร 
-การบริหารจัดการน้ าในชุมชน มอบ อปท. 

เปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์  VISION   เดิม ”สุขภาพดี มีรายได้ ร่วมใจพัฒนาเด็ก และสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืน”เป็น สุขภาพดี มีรายได้ ร่วมใจพัฒนาทุกกลุ่มวัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
5.พิจารณาประเด็นการด าเนนิงาน พชอ. ปี 2563 ยกไปประชุมรอบถัดไปหลังงานบวงสรวง 8-9 มกราคม 
2563 ครั้งที่ 2 ประมาณวัน ที่ 15 มกราคม 2563 ภาคเช้า 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  

ไม่มี 
 
ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
   ลงชื่อ....................................................ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
      (นางสาวพัชรี ภูธร) 
                       นักวิชาการสาธารณสุข 
 

ลงชื่อ….………………………………..……….ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายวรวิทย์   สอดศรี)             

                 สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 


