
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ (นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

             
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ติดตามรายงานประชุม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๔.๑ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คำสั่ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเขมราฐ ที่   ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๔.๒ ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
 

ลำดับ เป้าหมาย  ประเด็นขับเคลื่อน พชอ. กิจกรรม/โครงการ 
๑ คนด ี การส่งเสริมพัฒนาการ

เด็ก (IQ/EQ) 
๑. กิจกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วัน (ตั้งครรภ์ - 2 ปี) 
    1.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาวิตามินเสริมไอโอดีน  
    1.2 หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับนมอย่าง
น้อย 90 กล่อง  
    1.3 เด็ก 0-6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว  
    1.4 เด็ก 6 เดือน - ๒ ปี ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก+นมจืด 
๒. กิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
    2.1 เด็ก 0-5 ปีได้รับการประเมินพัฒนาการ        
    2.2 เด็ก 0-5 ปีได้รับการประเมิน EQ 
    2.3 เด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน  
    2.4 รพ.สต.มีมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
    2.5 ศพด.ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ        



ลำดับ เป้าหมาย  ประเด็นขับเคลื่อน พชอ. กิจกรรม/โครงการ 
๑ คนด ี การส่งเสริมพัฒนาการ

เด็ก (IQ/EQ) 
๓. กิจกรรมตักบาตรนมจืดทุกตำบล โดยมีการดำเนิน
กิจกรรมไปแล้ว ดังนี้ 
        - วันที่ 17 ธ.ค 2562 วัดนาขนัน ต.แก้งเหนือ    
ยอดนมจืด 1,729 กล่อง ส่งให้ รพ.สต.แก้งเหนือ 
        - วันที่ 2 ก.พ. 2563 วัดอรุณสวัสดิ์ ต.หนองผือ 
ยอดนมจืด 1,130 กล่อง ส่งให้ รพ.สต.บาก 
        - วันที่ 6 ก.พ. 2563 วัดหนองบัว ต.หนองผือ   
ยอดนมจืด 1,521 กล่อง ส่งให้ รพ.สต.หนองผือ  
         - วันที่ 6 ก.พ. 2563 วัดนาหนองทุ่ง  ต.แก้งเหนือ 
ยอดนมจืด 1,254 กล่อง ส่งให้ รพ.สต.แก้งเหนือ 
         - วันที่ 8 ก.พ. 2563 วัดบุ่งขี้เหล็ก ต.นาแวง ยอด
นมจืด 470 กล่อง มองให้ รพ.สต.นาแวง 
         - วันที่ 16 ก.พ. 2563 จัดทุกวัด ต.ขามป้อม ยอด
นมจืด 1,801 กล่อง ส่งให้ รพ.สต.ขามป้อม 
       

๒ สิ่งแวดล้อมดี การบริหารจัดการขยะ 1.กิจกรรมขยายต้นแบบการบริหารจัดการขยะหนองวิไล
โมเดล 
       1.1 ขยายเครือข่ายหนองวิไลโมเดลตำบลละ 1 
หมู่บ้าน ปี 2562 ดำเนินการแล้ว ได้แก่ 
❖ ต.ขามป้อม บ้านโนนแดง ม.6 
❖ ต.เจียด บ้านดอนแสนพัน ม.6, บ้านม่วงเจียด ม.8 
❖ ต.หนองผือ บ้านบาก ม.6, พนมดี ม.10 
❖ ต.หนองสิม  บ้านนาหว้า ม.2, หนองสิม ม.5 
❖ ต.นาแวง นาแวง ม.2 
❖ ต.หนองนกทา หนองนกทา ม.1 
❖ ต.แก้งเหนือ บ้านนาขนัน ม.5 
❖ ต.หัวนา บ้านหัวนา ม.8 

2. กิจกรรมกำจัดขยะเปียกและขยะแห้งในชุมชน 
        2.1 หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน มีถังกำจัดขยะ
เปียก/แห้ง 
        2.2 ครัวเรือน ผู้นำชุมชน และ อสม.มีถังกำจัดขยะ
เปียก/แห้ง 
        2.3 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ข้าราชการมีถังกำจัดขยะ
เปียก/แห้ง 
        2.4 ครัวเรือนประชาชนทั่วไปมีถังกำจัดขยะเปียก/
แห้ง  
 
 



ลำดับ เป้าหมาย  ประเด็นขับเคลื่อน พชอ. กิจกรรม/โครงการ 
๒ สิ่งแวดล้อมดี การบริหารจัดการขยะ 3. กิจกรรมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท 

        3.1 หน่วยงานราชการมีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท  
         3.2 วัด โรงเรียน ศพด. มีการคัดแยกขยะ 4 
ประเภท 
 

๓ รายได้ดี การส่งเสริมเศรษฐกิจและ
สังคม (หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

1. กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านเศษฐกิจ
พอเพียง 
         1.1 หมู่บ้านได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจเพียง ( 28 หมู่บ้าน ปี 62) 
2. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
          2.1 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการ
ดำเนินงานต่อเนื่องยั่งยืน 
3. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
     2.1 ขยายต้นแบบการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ 
4. การส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     4.1 มีการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. การเข้าร่วมกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) 
     5.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิก กอช. 
6. กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า 
     6.1 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการงานศพปลอดเหล้า 
7. การดำเนินงานเทศกาลปลอดเหล้า 
      7.1 จำนวนการจัดงานตามเทศกาลปลอดเหล้า 
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็น พชอ.ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ 
๑) การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (IQ/EQ) (นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุลประธานอนุกรรมการฯ) 
๒) การบริหารจัดการขยะ (นายถวิล แสงสุกวาว ประธานอนุกรรมการฯ) 

     ๓) การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม (หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
มติที่ประชุม มอบหมายให้นายกิจจา  นิรภูมิ ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขมราฐ เป็นประธานอนุกรรมการประเด็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม (หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) แทนท่านเดิมที่ย้ายไป 

๕.๒ สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามประเด็นปี 2562 
          ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
 ๒) ปัญหาและอุปสรรค 
 3) ข้อเสนอแนะ 
 
 



๕.3 ประเด็นเพ่ิมเติมปี 2563 
  ๕.๓.๑ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ๖.1 สถานการณ์ COVID-19 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
 6.2 สถานการณ์ DHF 
 6.3 สถานการณ์ PM 2.5 
 6.4 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 
 6.5 การจัดทำธรรมนูญสุขภาพ 
 6.6 การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ และวันที่ 2 
มีนาคม 2563 เชิญทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่วัดบุ่งขี้เหล็ก เวลา 13.00 น. 
 6.7 พิธีเจริญพุทธมนต์ ที่วัดหนองวิไล เวลา 09.00 น. 
 
 
เลิกประชุมเวลา....................................น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

บัญชีแนบท้าย 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
1 นายกฤตกร ถาศักดิ์            นายอำเภอเขมราฐ ประธานกรรมการ 
๒ นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ รองประธานกรรมการ 
3 พระครูศรีสุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ กรรมการ 
4 พ.ต.อ.สาโรจน์ รอดมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ กรรมการ 
5 นายถวิล แสงสุกวาว           ประธานนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6 นายกิจจา  นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอเขมราฐ กรรมการ 
7 นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม กรรมการ 
8 นางปวิณา การะเกษ ผอ.กศน.อำเภอเขมราฐ กรรมการ 
9 นายนิมิตร พรมพา ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขมราฐ กรรมการ 

10 นางทรรศนีย์วรรณ ฉันทจารุ ผู้แทนสถานประกอบกิจการด้านสุขภาพ กรรมการ 
11 นางนภารัตน์ วิเศษชาติ ผู้จัดการแลโขงรีเวอร์รีสอร์ท กรรมการ 
12 นางสาวสลักเพชร วงค์ปัดสา ประธานผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอ

เขมราฐ 
กรรมการ 

13 นายเวียงชัย ใจแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรม กรรมการ 
14 นางจรรยง ขงรัมย์ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์เคียงโขงเชื่อมโยงถนน

สายวัฒนธรรม 
กรรมการ 

1๕ นายบุญญฤทธิ์ ธนัชคทาชนม์ ตัวแทนภูมิปัญญาท้องถิ่น กรรมการ 
1๖ นางสาวศิริวรรณ อาษาศรี  ผู้จัดการมูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการแบ่งปัน กรรมการ 
1๗ นายวิมล สาโสม    ประธาน อสม.อำเภอเขมราฐ กรรมการ 
1๘ นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ ประธานชมรมถ่ายภาพอำเภอเขมราฐ กรรมการ 
1๙ นางสุนิดา จงวิบูลย์  ประธานชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพอำเภอเขมราฐ 
กรรมการ 

20 นายทองใบ อินทร์หอม ประธานชมรมผู้สื่อข่าว กรรมการ 
21 นายไพรัช จันทพันธ์       สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ กรรมการและเลขานุการ 

 


