รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)
อำเภอไพรบึง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ชั้น ๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปราจิต

แก้วลา

นายอำเภอไพรบึง

๒. จ่าเอกสมควร

สิงห์คำ

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

๓. นายสุริยนต์

หล้าคำ

สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

๔. นายภาสกร

อุ่นคำ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไพรบึง

๕. นายวัชรินทร์

พันแก่น

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๖. นายอดิศักดิ์

บุญคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๗. นางสาววรรณิดา สุภาพวง

นักวิชาการสาธารณสุข

๘. นายมนตรี

พัฒนากรปฏิบัติการ

ประกอบศรี

๙. นางสาวณัฐกาญจน์ วันทานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๐. นางพัชมณฑ์

คำศรี

ท้องถิ่นอำเภอไพรบึง

๑๑. นายเสมา

บุญมี

ผู้จัดการ ธกส. สาขาไพรบึง

๑๒. นายสุจินต์

หล้าคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

๑๓. นางสาวภาคินี ดวงมะณี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๑๔. นางสุวภัทร

อุโลก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

๑๕. พ.ต. รัฐกิตติ์

อธิหิรัณยภัทร์ สัสดีอำเภอไพรบึง

๑๖. นายบุญเที่ยง

สายแก้ว

๑๗. นางสาวรินญา

สุภาพ

พนักงานบริการ

๑๘. นายชัยธวัช

ชาวโยธา

พนักงานบริการ

๑๙. นายสะอาด

วิเศษสังข์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๐. นายเอกลักษณ์

พิมสอน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๑. นางทวีติยา

จันคณา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๒. นายพิทักษ์พงษ์ จันทศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๓. นางบุศราทิพย์

ศรปัญญา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๔. นางสุมนา

ในทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๕. นายสัญญา

โพธิสาร

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๒๖. นายปกรณ์

แก้วหล่อ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

๒๗. นายสมจิตร

สอนภักดี

เกษตรอำเภอไพรบึง

๒๘. นางสมพร

แทนคำ

สรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง

๒๙. นายธนวรรธน์ ศรีวะรมย์

ปศุสัตว์อำเภอไพรบึง

๓๐. นายสันติ

ทองบาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน

๓๑. นางสุพรรณ

ทองมนต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓๒. นางศนิชา

แซ่องึ้

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓๓. นางสาวธัญชนก คำนนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓๔. นางวราภรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บังเอิญ

๓๕. นาสาววนัสนันท์ วารินทร์ภัทร

พนักงานบริการ

๓๖. นางอาภาภัทร โพธิสาร

พนักงานช่วยการพยาบาล

๓๗. นางสาวสุพัส

ศรีสะอาด

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

๓๘. นางสาววิชุดา

ทิศลี

ครู กศน. อำเภอไพรบึง

๓๙. นายศุภนันท์

จันทะกรณ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๔๐. นายณรงค์ศักดิ์ คำเครื่อง

ผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลสำโรงพลัน

๔๑. นางสุวิมล

ดวงมณี

ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่ม

๔๒. นางมณีนิล

วรรณพัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๔๓. นายภูมิพัฒน์

สุดา

นักวิเคราะห์แผนฯ อบต. ไพรบึง

๔๔. นางวิมล

แววศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๔๕. นางจูมทอง

พลโลหะ

พัฒนาการอำเภอไพรบึง

๔๖. ดร.สมควร

โมทะจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านประอาง

๔๗. นายวัชรินทร์

พันธ์แก่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๔๘. นางสาวธนาภรณ์ นนท์ศิลา

ครูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

๔๙. นางภัทรพร

พุฒิประภาส

ครูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

๕๐. นายทองลา

บังเอิญ

ครูโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

๕๑. นายวิทยา

วงศ์พิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม

๕๒. นางขวัญลดา

เถระพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕๓. นายธีระยุทธ

ราชปึ

ปลัดอำเภอไพรบึง

๕๔. นางสาวถิรนันท์ ประจักษ์จิต

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๕๕. อสม ในเขตอำเภอไพรบึง
เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในการประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการ พชอ. ปี ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เสนอ/เสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ ทบทวนและจัดลำดับ ประเด็นการดำเนินงานของคณะกรรมการ พชอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประธาน

จากการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พชอ. ปี ๒๕๖๓ ที่ประชุมยืนยันคงเดิมการ
เรียงลำดับประเด็นดังเดิม

ผอ.รร.วัดบ้านประอาง เห็นความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เนื่องจากเด็กควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่
ในครรภ์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ อยากให้ปรับประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก เป็นลำดับที่ ๒
ผอ.รร.พบค.

การเรียงลำดับ เป็นการเรียงลำดับตามสภาพปัญหาในพื้นที่อำเภอไพรบึง ประเด็น
พัฒนาการเด็กเป็นประเด็นที่ไพรบึงไม่มีปัญหาแต่เป็นประเด็นที่ควรได้รับการส่งเสริม ควร
ระบุว่าส่งเสริมพัฒนาการเด็กในระดับใด เพื่อการส่งเสริมได้ตรงประเด็น

ธัญชนก

พัฒนาเด็กที่เราเริมพัฒนา ควรเริ่มตั้งแต่เด็กประถมวัย 0-5 ปี และติดตามไปจนถึงวัยเรียน
ประถมศึกษา และควรให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย

ผอ.รร.บ้านทุ่ม

รร.บ้านทุ่ม มีเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียน รวม 13 คน จากเด็กนักเรียน 59 คน
จากปัญหานี้ ทำให้เด็กมีปัญหาและมีอุปสรรคเรื่องการเรียน และการส่งผลให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านยาเสพติดในอนาคตสนับสนุนให้ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นลำดับที่ ๒

ศนิชา

มุมมองการส่งเสริมพัฒนาการ สนับสนุนการส่งเสริมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตามนโยบาย
มหัศจรรย์ 1000 วัน ควรมีการคัดเลือกตำบลต้นแบบเพื่อดำเนินการโครงการมหัศจรรย์
1000 วัน และขยายต่อ

ผอ.รร.วัดบ้านประอาง หากมองถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กควรได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ชาติ
เกษตรอำเภอ

ข้อมูลสนับสนุนการจัดลำดับแต่ละประเด็น ควรมองจากผลสรุปการดำเนินงานในปีที่แล้ว
ประเด็นที่ดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้วพอสมควร สามารถจัดลงมาอยู่ลำดับท้าย

มติที่ประชุม
ประเด็นการขับเคลื่อนของคณะกรรมการ พชอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
๓. การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่อยูในภาวะพึ่งพิง
๔. การจัดการสิ่งแวดล้อม
๕. การควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
๖. การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
๔.๒ นำเสนอแผนงาน/โครงการ การดำเนินงานแต่ละประเด็น ของคณะกรรมการ พชอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด
1. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม ออกประชาคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
2. โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม ออกตรวจสถานประกอบการ ร้านค้า ฯลฯ
3. โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
กิจกรรม ค้นหา ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้ายาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดในรูปแบบสมัครใจ ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และนำส่งตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
4. โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเป็นการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด
5. โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปปส.)
กิจกรรม ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ใน ระบบ บสต.
6. โครงการติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ผ ่ า นการบำบั ด รั ก ษา ระบบบั ง คั บ บำบั ด แบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ (สสจ.)
กิจกรรม ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ใน ระบบ บสต.
7. โครงการนำส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม นำกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการบำบัดในรูปแบบสมัครใจ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และส่งค่ายโรงพยาบาลไพรบึง
8. โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัย จากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการแต่ละพื้นที่)
กิจกรรม ด้านการปราบปราม เช่น re-x-ray , ปิดล้อม ตรวจค้น ในพื้นที่แพร่ระบาด จัดระเบียบสังคม เป็นต้น
กิจกรรม ด้านการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เช่น สถานศึกษา , สถานประกอบการ , หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น
๙. การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรม การดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรม การเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
กิจกรรม ติดป้ายประสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

กิจกรรม การจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลละ 1 หมู่บ้าน (ประกวดระดับ
อำเภอ)
กิจกรรม โรงเรียนต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลละ 1 โรงเรียน (ประกวดระดับอำเภอ)
กิจกรรม การสนับสนุนการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคจากงบประมาณแต่ละส่วน
ประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม
1. โครงการจัดทำบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
กิจกรรม มีการกำหนดให้ 1 อำเภอมีการจัดทำบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2564 วางแผนดำเนินการ
จัดทำบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลที่อบต. ปราสาทเยอ เป็นโมเดลของอำเภอไพรบึง และขับเคลื่อนขยายสู่ทุกตำบล
ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
1. โครงการประชุมการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและผู้พิการระดับรพ. สสอ.และรพสต.
กิจกรรม ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงาน
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระยะยาว Care Manager
กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพดูและระยะยาวผู้ดูแลสูงอายุและผู้พิการในชุมชน
3. การนิเทศติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care
กิจกรรม การนิเทศติดตามและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานและให้คำปรึกษาการดำเนินงาน
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง Care Giver
กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
5. การดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนโดยกองทุนดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care
กิจกรรม ประชุมระหว่างพื้นที่แต่ละ อปท. และดำเนินการของกองทุนดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง Long
Term Care
ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
1. โครงการประชุมการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ทักษะการใช้เครื่องมือ TEDA4I, DSPM และ
TRIPPLE-P
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ทักษะการใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ EF (ครู ก)
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ EF
3. ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องงานพัฒนาการเด็กและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรม ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงาน
พัฒนาการเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. โครงการตำบลต้นแบบเพื่อดำเนินการโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน รพ.สต.ไม้แก่นและตาโมกข์

ประเด็นการควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ
1. โครงการประชุม War Room ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม 1.ประชุม war Room เฝ้าระวัง/ป้องกัน/ควบคุม โรคไข้เลือดออก
2.รพ.สต.รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.สุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายแบบไขว้ ระดับอำเภอ
2. การให้สุขศึกษา อันตราย/การป้องกัน แนวทางการดูแล ของโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรม โรงเรียนและชุมชน ให้ความรู้และให้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
1. การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน อำเภอไพรบึง
กิจกรรม ตำบล/หมู่บ้าน หมู่บ้านสีขาว/หมู่บ้านต้นแบบการขับขี่ปลอดภัย 365 วัน
กิจกรรม กำหนดจุดเสี่ยง ติดป้ายเตือน/จัดให้มีโซนถนนปลอดภัย Safety zone
กิจกรรม รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียนมัธยม(พบค. โนนปูน กุญชรศิรวิชญ์) กำหนดให้โรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค 100%
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การประกวด To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอไพรบึง
ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยจัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษา และในหมู่บ้านชุมชน เพื่อคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
ประเภทการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านชุมชน
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
5.ชมรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
อำเภอไพรบึงได้ส่งชมรมชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวด 2 ประเภท คือ
1.ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
2.ประเภทชมรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านชุมชน บ้านทุ่ม
2. สรุปผลการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
1.รุ่น Junior อายุ ระหว่าง 6-9 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ทีม Boss Za โรงเรียนบ้านก้านเหลือง อำเภอเมืองศรีสะเกษ

2.รุ่น Pre – Teenage อายุระหว่าง 9 ปี ขึ้นไป – 14 ปี บริบูรณ์ ได้แก่ ทีม Yes! I Like โรงเรียนบ้าน
ก้านเหลือง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3.รุ่น Teenage อายุระหว่าง 14 ปี ขึ้นไป–22 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ทีม BSD โรงเรียนละทายวิทยา อำเภอ
กันทรารมย์
3. สรุปผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี 2563
ประเภท DANCERCISE
1. รุ่น Junior อายุ ระหว่าง 6-9 ปีบริบูรณ์ ได้แก่
1.ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง
2.อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร อำเภอเบ็ญจลักษณ์
3.อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโก อำเภอราศีไศล
2. รุ่น Pre – Teenage อายุระหว่าง 9 ปี ขึ้นไป – 14 ปี บริบูรณ์ ได้แก่
1.ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโคกตาล อำเภอภูสิงห์
2.อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเคียวนำ อำเภออุทุมพรพิสัย
3.อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
4.อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนส้มป่อยวิทยาคม อำเภอราษีไศล
3. รุ่น Teenage อายุระหว่าง 14 ปี ขึ้นไป – 22 ปี บริบูรณ์ ได้แก่
1.ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2. อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อำเภอภูสิงห์
4.อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา อำเภอกันทรลักษณ์
ประเภท ชมรมระดับตำบลหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ปี 2563
1. ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2. อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสตรีศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อำเภอภูสิงห์
4. อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา อำเภอกันทรลักษณ์
4.กำหนดการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563
4.1 ประเภท TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
เข้ารับการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
4.2 ประเภท TO BE NUMBER ONE ในระดับตำบลหมู่บ้าน
เข้ารับการประกวด TO BE NUMBER ONE ตำบลหมู่บ้าน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเดือนมกราคม 2563 กำหนดวันแข่งขัน จังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันที่ 8 การแข่งขันรอบ 5 ทีมสุดท้าย ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล
5. การให้กำลังใจและสนับสนุนการฝึกซ้อมของทีม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE
การให้กำลังใจและสนับสนุนการฝึกซ้อมของทีม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE เพื่อเตรียม
เข้าร่วมการประกวด ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีหนังสือเรียนเชิญท่านนายอำเภอ
หัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานฝึกซ้อมของทีม
เพื่อเตรียมการเข้าร่วมประกวด ในระดับภาคต่อไป
6. เรื่องเสนอเพื่อขอการรับสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการประกวด ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 และในเดือนมกราคม 2564
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.
วรรณิดา สภาพวง

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววรรณิดา สุภาพวง)
นักวิชาการสาธารณสุข
สุริยนต์ หล้าคำ
(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
เลขานุการ พชอ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

