
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอแม่สะเรียง 
คร้ังที่  ๑ / 256๓ 

วันจันทร์ ที่ ๗ เดือนมกราคม  256๓ 
ณ   ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง (ชั้น 2)  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดย   นายอำเภอแม่สะเรียง  เป็นประธานในที่ประชุม 

ลำดับ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง 
ตำแหน่งใน

คณะกรรมการ 
๑. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ประธานกรรมการ 
๒. นายชาญยุทธ  มุกดาร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รองประธานกรรมการ 
๓.  นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง กรรมการ 
๔. นายกองพูล  บุญยวง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สะเรียง กรรมการ 
๕. นายจักรพงษ์  ศรีเมือง  ผอ.รพ.สต.แม่เหาะ กรรมการ 
๖. นางชุลิตตา   วิชชโลกา ผอ.ร.ร.อนุบาลกฤษณพรรณ กรรมการ 
๗. นายทยากร  บุษยวรรณ ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ กรรมการ 
๘. นายธนิก   ธนกรไพศาล หน.ฝ่ายข่าว แทน ผอ.สวท.แม่สะเรียง กรรมการ 
๙. นางจินต์จุฑา  กรีแก้ว แทน ผอ.ศูนย์คริสเตียนเพ่ือพัฒนาผู้พิการ กรรมการ 

๑๐. นายพีระพงษ์  ขันธ์เขียว      ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง กรรมการ 
๑๑. น.ส.พิกุล  วงศ์แสน ครู คศ.3 ร.ร.แม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” กรรมการ 
๑๒.  ผจก.ร.ร.อนุบาลธารทิพย์ กรรมการ 
13. นางศรีพรรณ  อินต๊ะ ผู้แทนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 
14. นายเจริญ ษมาจิตสวยงาม หน.นคม.1.1.2 แม่สะเรียง กรรมการ 

 นายทองทิพย์  แก้วใส ผู้แทนศาสนาคริสต์ คริสต์จักรบ้านแพะ กรรมการ 
 นายธีรเดช  ปันนะ ประธานชมรม อสม.อ.แม่สะเรียง  กรรมการ 
 นายพิรุณ   สุนทรียภาพ ผู้แทนศาสนาคริสต์ คริสต์จักรร่มเกล้า กรรมการ 
    
 นายอมรเทพ  สัมถาวร สรรพสามิตพ้ืนที่สาขาแม่สะเรียง กรรมการ 

15. นายสมศักดิ์  ทรายเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กรรมการ 
16. นายดำรงค์    นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง กรรมการและ

เลขานุการ 
17. นายโสรัจจ์  ปวงคำคง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ กรรมการและผช.

เลขานุการ 
18. นายอดิศักดิ ์   มโนวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและผช.

เลขานุการ 

 

 



 

 

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1) ............................................................................................................................. ............................................ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ตัดลำดับที่ 5 (เดิม) คือ ผอ.กศน. เพราะมีตัวแทนเข้าประชุมอยู่ 
 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่  (1 /2561) 

ระเบียบวาระที่  3 ทบทวนและติดตามเรื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
3.1 ติดตามสถานการณ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 

3.1.1) การดำเนินงานของ ศพส.อ.แม่สะเรียง : นายอำเภอแม่สะเรียง 
ประธาน : การดำเนินงานของ ศพส.อ.แม่สะเรียง เป้าหมายบำบัดของ อ.แม่สะเรียง 

3.1.2) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ อำเภอแม่สะเรียง   
• ผลการตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จุดตรวจหน้าถ้ำเมื่อวันที่ 2๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๒ มกราคม 

๒๕๖๓ ผลการตรวจคัดกรอง 263 ราย พบผลเป็นบวก 3 ราย 
(1) สรรพสามิตพ้ืนที ่สาขาแม่สะเรียง 
(2) ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะทำงานตรวจตราควบคุมบังคับใช้ พ.ร.บ.

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560   และ พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551      อำเภอแม่
สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สสอ.แม่สะเรียง) 

ผช.เลขานุการ : เรามีการแต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมวางแผน ดำเนินการไปแล้ว 2 
ครั้ง และได้รายงานให้ ผวจ.มส ทราบแล้วทั้ง 2 ครั้ง 

ประธาน :  ให้ระมัดระวังในเรื่องการดื่มสุราในสถานที่ราชการด้วย เกรงว่าจะมีคน
ร้องเรียน เพราะมีกฎหมายบังคับใช้แล้ว 

สสอ.มร. : กรณีการดื่มสุรา จะยกเว้นในบ้านพักราชการ  สำหรับเรื่องการร้องเรียน ทาง
อำเภอได้มีก็ นส.แจ้งไปยังร้านค้า สถานประกอบการ สถานที่ราชการ วัด โบสถ์ มัสยิด แล้ว ส่วนหนึ่ง ลุงจุ่นได้ร้องเรียน
ไปที่ สภ.แม่สะเรียง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายอยู่  สำหรับสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี่สามารถมารับได้ที่ 
สสอ.มร 

ประธาน : ที่ผ่านมาได้มีการไปเยี่ยมร้านค้า สถานประกอบการ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
บังคับใช้กฎหมายให้กลุ่มเป้าหมายทราบและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย   

ที่เป็นห่วงอีกเรื่องคือจำนวนเป้าหมายบำบัดยาเสพติด เพ่ือที่จะได้ดำเนินการบำบัดให้ได้
ตามเป้าหมาย 

 
นายธีรเดช ปันนะ : ขอหารือเรื่องศาลาที่พักวัดจอมแจ้ง ซึ่งได้ติดสติกเกอร์แล้ว แต่ก็ยังมี

คนมานั่งรอรถแล้วนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่ม และสูบบุหรี่ด้วย ได้ขอความร่วมมือกับทางฝ่ายปกครองและตำรวจ
ช่วยตรวจตราดูแลด้วย  

สสอ.แม่สะเรียง : ที่กล่าวมาเป็นสถานที่สาธารณะ เช่นหนองตะหึกแดงเคยมีวัยรุ่นนำ
เหล้าเบียร์เข้ามาดื่ม ระยะหลังมีสายตรวจเข้าไปดูแลก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น 



 

ร.ต.ท.ณัฐดนัย ปันศิริ : ที่ผ่านมาจะมีสายตรวจตามสายที่รับผิดชอบ อาจจะดูแลได้ไม่
ทั่วถึง ขอความร่วมมือช่วยถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและแจ้งสายตรวจด้วย เพราะคนพวกนี้จะหูตาไว เวลาเห็นตำรวจสาย
ตรวจก็อาจจะหลบไปก่อน 

ที่ประชุมรับทราบและดำเนินการ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองหารือและเสนอต่อที่ประชุม 
4.1 รายงานอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ.256$ อุบัติเหตุทั้งหมด   ชาย 23 หญิง 3 เฉพาะ อ.แม่

สะเรียง 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต    
4.2  สถานการณ์และมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอำเภอแม่สะเรียง : (สสอ.แม่สะเรียง) 

• ระยะหลัง ต.เสาหินพบโรคไข้เลือดออกมากขึ้น เนื่องจากนำเข้ามาจากทางฝั่งพม่าซึ่งเจริญ  เรียงลำดับ
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อ.แม่สะเรียง 1 ต.ค. – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ # # 3 ราย มากกว่าทุกอำเภอ รายล่าสุด
อยู่ที่บ้านดงกู่ ต.แม่เหาะ 

• กำหนดการรณรงค์ Big cleaning day ต.บ้านกาศ ต.แม่ยวม กำหนดวันที่ 3 พ.ค.256๓ ต.แม่สะเรียง 
เขต ทต.แม่สะเรียงกำหนดวันที่ 30 เม.ย.256๓ แนะนำให้ Click off พร้อม ทต.เมืองยวมใต้ 

• การจัดการปัญหาไข้เลือดออก เน้นสถานที่สาธารณะ ขอความร่วมมือชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อปท.เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค และควบคุมเมื่อเกิดโรคแล้ว ที่สำคัญการทำ Big cleaning day เน้นการทำ 5 ส. คือ  
1. สะสาง, 2. สะดวก, 3. สะอาด, 4. สุขนิสัย  3 ก. 1. เก็บบ้าน, 2. เก็บขยะ และ 3.  
ป.อบต.บ้านกาศ : ทางกองทุน สปสช.รว่มกับ รพ.สต.ในพื้นที่ ได้ทุ่มเทในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก Big 
cleaning day การพ่นหมอกควัน   ที่ผ่านมาความสูญเสียทรัพยากรที่เกิดขึ้นเกิดจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาด เครื่องพ่น 
น้ำยาเคมี และคนพ่นมี 3 คน    
สสอ.แม่สะเรียง : ต้องขอบคุณ ป.อบต.บ้านกาศ ที่ให้ความสนใจ ใส่ใจดีมาก ถึงอย่างไรการพ่นเคมีไปแล้วไม่เสียเปล่า 
เพราะอย่างไรยุงก็ตาย ถึงแม้ว่าไม่มีคนป่วย  
ประธาน : การพ่นเคมีจะไปกระทบกับห่วงโซ่ชีวิตอ่ืนหรือไม่ 
สสอ.มร : เคมีจะไม่มีผลกระทบกับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
นางนันยรัตน์ เจริญเมือง ผญบ.ม.1 ต.บ้านกาศ : ในกรณีที่มีการวินิจฉัยโรคผิดแล้วให้ยารักษาไปก่อน ภายหลัง
เปลี่ยนคำวินิจฉัย จะมีผลกระทบหรือไม่  
คุณอดิศักดิ์ มโนวงศ์ : ขอรายงานข้อมูล สมัครใจบำบัด 17 ราย  มีแผนที่จำนำส่งผู้ที่ไม่ได้บำบัดและบำบัดไม่ครบ 

4.3 สถานการณ์โรคติดต่ออำเภอแม่สะเรียง  : คุณชัยเดช  สุขเกษม  รพ.แม่สะเรียง 
 
4.4 สถานการณ์โรคมาลาเรียอำเภอแม่สะเรียง  : นคม. 1.1.3 

การควบคุมโรคในเดือนธ.ค.ทั้งหมด 7 ราย เพ่ิมข้ึน 5 รายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดือนเดียวกัน 
ส่วนใหญ่จะติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ตแม่คง  ส่วน ต.แม่ยวม ณ บ้านท่าตาฝั่ง ต.

บ้านกาศ ที่บ้านขุนแม่ต้อบ 
ปัญหาหลักของ นคม.ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก จะออกพ้ืนที่ทุกเดือน ในวันที่ 23 จะเข้าสุ่มตาม

โรงเรียน วัด และ รพ.สต.   
 

4.5 เรื่องจาก รพ.สต. 
         - ไม่มี- 
 
 
 



 

   
4.6 เรื่องจากคณะกรรมการภาคส่วนต่าง ๆ 

นายธีรเดช ปันนะ : เป็นห่วงสถานการณ์ไข้เลือดออก ต้องขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วย ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนดูแล
บ้านเรือนตนเองและสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของ อสม. เพราะบางร้านค้าก็จะ
เข้าถึงยาก 
คุณมานิตย์ นคม. : จากการสุ่มตรวจที่วัดจอมแจ้ง พบทุกเดือน เพราะเอาน้ำใส่ภาชนะให้หมากิน และที่บ้านดงสงัดก็
พบเยอะ เอาน้ำประปาใส่คลอรีนทิ้งไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
. 

ที่ประชุมรับทราบ  มีมติเห็นชอบตามวาระการประชุมนี้ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่  5    เร่ืองอื่น ๆ 
5.1 ขอฝากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดบ้านเรือนด้วย 

เลิกประชุมเวลา .......................................... น. 

 

ลงช่ือ   

 

ผู้บันทึกการประชุม  ลงช่ือ  

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายโสรัจจ์    ปวงคำคง) 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        (นายดำรงค์   นันยบุตร) 
    สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง 
        กรรมการและเลขานุการ 

 


