๑
รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอม่วงสามสิบ
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 – 2564 วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ
------------------------------------------------------ผู้เข้าประชุม
1. นางวัชรี มีสารี
รักษาราชการแทนนายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานคณะกรรมการ
2. นายประจักษ์ สีลาชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
รองประธาน
3. พันโทสฤษดิ์ สุหงษา
ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพอิสระ
กรรมการ
4. นายวิชัย สุขเลิศ
ผู้แทนภาคสาธารณสุข
กรรมการ
5. นายสาคร โคตรภัทร
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ กรรมการ
6. นายประยูร อรสุม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง กรรมการ
7. นางกานดา กาฬเนตร
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี
กรรมการ
8. นายพิสิฐ กาลพันธา
ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ
กรรมการ
9. ดร.ผัน ชมภูศรี
ประธานสมัชชาสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ กรรมการ
10. นายสุระพรรณ วงศ์บุญ
ผู้แทนกลุ่มหมอพื้นบ้าน
กรรมการ
11. นายคำภีร์ เขตมนตรี
ผู้แทนผู้ประกอบการร้านขายยา
กรรมการ
12. นายนพปฎล นามด้วง
ผู้แทนผู้ประกอบการร้านอาหาร
กรรมการ
13. นายอนุชา โสรส
กำนันตำบลหนองไข่นก
กรรมการ
14. นายธรรม เปียรัมย์
ประธานชมรม อสม.อำเภอม่วงสามสิบ กรรมการ
15. ร.ต.ต.ดร.วีระวัฒน์ พิณโท ผู้แทนเชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน
กรรมการ
16. นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากติดราชการ)
1. ดร.ชุติมา รายะนาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจธัญพิทยา
กรรมการ
2. นายประจักษ์ สาถีระเนตร ผู้แทนวิทยุชมชน
กรรมการ
3. พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ กรรมการ
4. นายทัศนะ คูณค้ำ
เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
5. นายขวัญ พฤกษติกุล
พัฒนาการอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ร่วมประชุม
1. นางสาววิไลรัตน์ วงศ์คูณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
อบต.หนองช้างใหญ่
2. นายสวัสดี ทักทาย
รองนายก อบต.เตย
อบต.เตย
3. นายพิภพ บุญปัน
ผอ.รร.บ้านคำเกิ่งหนองจิก
รร.บ้านคำเกิ่งหนองจิก
4. นางรจนา เบ้าทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
5. นายประยูร สีงาม
ผอ.รพ.สต.โพนแพง
รพ.สต.โพนแพง
6. นายสมเกียรติ จุฑานันท์
ข้าราชการบำนาญ
7. นายทรงศักดิ์ นิยมคุณ
กำนันต.ม่วงสามสิบ
ต.ม่วงสามสิบ
8. นายวิชัย…
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8. นายวิชัย สิทธิแต้สกุล ผอ.รร.ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) รร.ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)
9. นางภรณ์ชนก ศรีทะลับ
สารวัตรกำนัน ต.ยางโยภาพ
ต.ยางโยภาพ
10. นายถาวร เจตนา
กำนัน ต.โพนแพง
ต.โพนแพง
11. น.ส.สิริวรรณ วัฒนาราษฎร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ยางโยภาพ
อบต.ยางโยภาพ
12. นายชนะใจ ผาสุขนิตย์
ครู
รร.บ้านโพนเมืองมะทัน
13. นายสัมฤทธิ์ ภักตะภา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.เหล่าบก
ต.เหล่าบก
14. นางสุนันทา พิณโท
ครู
รร.บ้านพิณโท
15. นางกองศรี แสนศรี
กำนัน ต.ดุมใหญ่
ต.ดุมใหญ่
16. นายจินดา รังทอง
กำนัน ต.เตย
ต.เตย
17. นายรอง อกนิตย์
รองนายก อบต.ดุมใหญ่
อบต.ดุมใหญ่
18. นางอกนิษฐ์ สุบุญ
ครู
รร.บ้านนาดีทุ่งเจริญ
19. นางศุภานัน บุเงิน
รองปลัด อบต.หนองฮาง
อบต.หนองฮาง
20. นางเจนจิรา สุขกาย
ครูผู้ช่วย
สนง.กศน.ม่วงสามสิบ
21. นายอุทัย เทพมุสิก
รองนายก อบต.ม่วงสามสิบ
อบต.ม่วงสามสิบ
22. นายจรัส นามแสน
สารวัตรกำนัน ต.หนองเหล่า
ต.หนองเหล่า
23. นายอนันตศักดิ์ รัตนโสภา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
รพ.ม่วงสามสิบ
24. นายอภิชัย พลเสน
ปลัดอำเภอ
ที่ว่าการ อ.ม่วงสามสิบ
25. ร.ต.อ.พัฒนศักดิ์ สายแวว รอง สว.(ป.)
สภ.ม่วงสามสิบ
26. ร.ต.อ.ไพจิตร กาหลง
รอง สว.สส.
สภ.ม่วงสามสิบ
27. นายพิเชษฐ์ มีธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.โนนขวาว
28. นายประดิษฐ์ มุจรินทร์
กำนัน ต.นาเลิง
ต.นาเลิง
29. นายคุณากร บุตรชัย
ผอ.รพ.สต.ไผ่ใหญ่
รพ.สต.ไผ่ใหญ่
30. นายประภักดิ์ นนท์ไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองเหล่า
อบต.หนองเหล่า
31. นายสุรศักดิ์ ภารการ
ครู (คศ.3)
รร.หนองบัวดอนส้มป่อย
32. นางระรินทิพย์ ธรรมเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.ม่วงสามสิบ
33. นายวิทยา คำเปลว
แพทย์ประจำตำบลหนองช้างใหญ่
ต.หนองช้างใหญ่
34. นายจิรศักดิ์ ขันอาสา
ผอ.รพ.สต.นาดี
รพ.สต.นาดี
35. นายสมบัติ วายทุกข์
ผอ.รพ.สต.บัวยาง
รพ.สต.บัวยาง
36. นายโอภาศ วุฒิเศลา
ผอ.รร.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) รร.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
37. นายวีระศักดิ์ สุขเลิศ
ผอ.รพ.สต.หนองขุ่น
รพ.สต.หนองขุ่น
38. นางอรวรรยา ศรีวะรมย์ ผอ.รพ.สต.หนองหลัก
รพ.สต.หนองหลัก
39. นายอุทัย สุวรรณา
นักพัฒนาชุมชน
อบต.นาเลิง
40. น.ส.ศศิธร หมีกสันเทียะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
อบต.เหล่าบก
41. นางสมใจ กุลพร
ผอ.รพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม
รพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม
42. นางลำดวน นันไชยอุด
ผอ.รพ.สต.ผักระย่าน้ำอ้อม
รพ.สต.ผักระย่าน้ำอ้อม
43. นายอิทธิพล เกิดมี
ผอ.รพ.สต.หนองฮาง
รพ.สต.หนองฮาง
44. นายสมชัย นามคุณ
ผอ.รพ.สต.ดอนแดงใหญ่
รพ.สต.ดอนแดงใหญ่
45. นายชยพล จำนงการ
ผอ.รพ.สต.น้ำคำแดง
รพ.สต.น้ำคำแดง
46. นายทวี ศรีอ่อน
ผอ.รพ.สต.หนองเหล่า
รพ.สต.หนองเหล่า
47. นายบุญหยัด โสสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.ทุ่งมณี
48. นายที จันทริมา
ผอ.รพ.สต.แสงไผ่
รพ.สต.แสงไผ่
49. นายเดชชาติ …
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49. นายเดชชาติ ศิริขันธ์
ผอ.รพ.สต.พระโรจน์
50. นายวีระศักดิ์ สุขเลิศ
ผอ.รพ.สต.หนองขุ่น
51. นายดาวรุ่ง แดงอุไร
ผอ.รพ.สต.สร้างมิ่ง
52. นายสุดสงวน วงษ์เพ็ญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
53. นายจินดา แก้วใส
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
54. นายธนศักดิ์ ธงศรี
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
55. นางแก้ว สาระ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
56. นางศิริลักษณ์ แข็งเขตการณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
57. น.ส.สุภาพร บุญเชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
58. นายสุริยา ศรีลาศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
59. นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
60. น.ส.ยุภาพร คชพรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
61. น.ส.ประคอง ชัยพล
นักวิชาการเงินและบัญชี
62. นางธัญญรัศม์ ตันติธนวัจน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
63. น.ส.ละอองศรี สถาพร
พนักงานธุรการ
64. นายทองใส พันธ์เพ็ง
พนักงานบริการ

รพ.สต.พระโรจน์
รพ.สต.หนองขุ่น
รพ.สต.สร้างมิ่ง
รพ.สต.ขมิ้น
สนง.เกษตรอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 อำเภอม่วงสามสิบ ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการบริหารจัดการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 ภายใต้กลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถ
ส่งใบสมัครผ่านทางเวปไซต์ www.ddc.moph.go.th/dir/hqaward ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2564
1.2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอม่วงสามสิบ มี จำนวนผู้ป่วยสะสม (1 ม.ค. - 8 มี.ค. 2564) :
จำนวน 3 ราย (ตำบลหนองช้างใหญ่ 2 ราย ตำบลหนองเหล่า 1ราย) อัตราป่วย 3.44 ต่อ ปชก.แสนคน ไม่พบ
ผู้เสียชีวิต
1.3 อำเภอม่วงสามสิบ แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) และวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) ประจำปี 2564 ดังนี้
1.3.1 การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่
โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข้ปวดข้อยุงลาย ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพัก
ของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.
เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ (น้ำดื่ม และน้ำใช้) ต้องปิดฝาให้ มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ
หากมีภาชนะที่ไม่ใช้ควรเทน้ำออกและคว่ำ ดูแลอย่าให้มีน้ำขัง
1.3.2 การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ควบคุมการใช้งานยานพาหนะทุกประเภทให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย รถต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีสัญญาณไฟสัญญาณ สภาพยางมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ส่วนควบ
ครบถ้วน และรถทางการเกษตรต้องติดสติ๊ กเกอร์สะท้อนแสงให้เห็นชัดในเวลากลางคืน รถที่มีการดัดแปลงทุก
ประเภทให้ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย ติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้รถ ป้ายทางแยก ป้ายทางโค้ง ป้ายลดความเร็วใน
ชุมชนโดยเลือกใช้ป้ายที่เหมาะสม และใส่หมวกนิรภัย 100 %
1.3.3 ออกกฎ…
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1.3.3 ออกกฎกติกาของหมู่บ้าน และบังคับใช้ธรรมนูญตำบล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
1.4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564
ผู้ป่วยยืนยัน 117,429,506 ราย เพิ่มขึ้น 360,711 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัส โควิด -19 ทั่วโลก
อยู่ที่ 2,604,755 ราย เพิ่มขึ้น 5,491 ราย หายป่วย 92,933,979 ราย
1.4.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 มี
ผู้ป่วยรายใหม่ 71 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,441 ราย หายป่วยแล้ว 25,777 ราย เสียชีวิต 85 ราย
1.4.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 8
มีนาคม 2564 ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย กลับบ้านแล้ว 3 ราย รักษาอยู่ 0 ราย เสียชีวิต 0 ราย
1.4.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอำเภอม่วงสามสิบ ข้อมูล ณ วันที่ 8
มีนาคม 2564 ผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 5,265 ราย (จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด สมุทรสาคร 63 ราย จาก
พื้นที่ควบคุม 3,369 ราย จากพื้นที่เฝ้าระวังสูง 1,833 ราย ) อยู่ระหว่างกักตัว 7 ราย พ้นระยะกักตัว 60 ราย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและสัมผัสเสี่ยงสูง 111 ราย(ไม่พบเชื้อ 111 ราย, รอผล 0 ราย)
1.5 สถานการณ์ยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
1. ด้านการป้องกัน การประเมินสถานะหมู่บ้าน จัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ของทุกหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการประเมินสถานะหมู่บ้านว่าหมู่บ้านของตนเองอยู่ในระดับใด
โดยอำเภอม่วงสามสิบ มีหมู่บ้านเป็นฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 158 หมู่บ้าน ผลการประเมิน ดังนี้
ประเภท ก. 124 หมู่ ประเภท ข. 29 หมู่ ประเภท ค. - หมู่ ประเภท ง. 5 หมู่
- ตั้งด่านความมั่นคงชุมชน/หมู่บ้านโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่านร่วมโดยการตรวจหาสารเสพติด
- กวาดบ้านตนเอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจหาสารเสพติดกำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
-การจัดระเบีย บสังคมจัดชุดปฏิบัติการร่ว ม ปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ เข้าร่วมออกตรวจสถาน
ประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการ ทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานร้านและผู้เข้ามาใช้บริการ หากพบก็
จะคัดกรองเข้าบำบัดตามประเภทที่เหมาะสม
2. ด้านการปราบปราม ภารกิจปิดล้อมตรวจค้น สนับสนุนกำลังตำรวจ
-ออกตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ข้อมูลลับจากการประสานงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่รายงานเข้ามา
ทุกเดือน
3.ด้านการบำบัดรักษา
- ข้อมูลด้านสมัครใจค่ายบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2561 ถึง 2562
ปีงบประมาณ 2561 ส่งบำบัดในระบบค่าย 67 ราย
ปีงบประมาณ 2562 ส่งบำบัดในระบบค่าย 63 ราย
ปีงบประมาณ 2563 ส่งบำบัดในระบบค่าย 43 ราย
ปีงบประมาณ 2564 ส่งบำบัดในระบบค่าย รุ่น 1 ถึง รุ่น 2 จำนวน 16 ราย
- สมัครใจโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 และ 2562
ปีงบประมาณ 2561 ส่งบำบัดระบบโรงพยาบาล 38 ราย
ส่งบำบัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 33 ราย
ส่งบำบัดโรงพยาบาลนอกพื้นที่ 5 ราย
ปีงบประมาณ 2562 ส่งบำบัดระบบโรงพยาบาลแล้ว 39 ราย
ส่งบำบัด…

๕
ส่งบำบัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 26 ราย
ส่งบำบัดโรงพยาบาลนอกพื้นที่ 13 ราย
ปีงบประมาณ 2563 ส่งบำบัดระบบโรงพยาบาลม่วงสามสิบแล้ว 21 ราย
ส่งบำบัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 21 ราย
ปีงบประมาณ 2564 ส่งบำบัดระบบโรงพยาบาลแล้ว 4 ราย
ส่งบำบัดโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 3 ราย
ส่งบำบัดโรงพยาบาลนอกพื้นที่ 1 ราย
- การบำบัดรักษาระบบของโรงพยาบาล มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับฝ่ายปกครอง
โดยการที่ฝ่ายปกครองดำเนินการตรวจปัสสาวะผู้ที่มาบำบัดรักษาระบบของโรงพยาบาล
- ด้านการติดตาม ประจำปีงบประมาณ 2564
- ระบบสมัครใจ ที่ยังอยู่ระหว่างการติดตาม 16 ราย
- ระบบบังคับบำบัด ที่ยังอยู่ระหว่างการติดตาม 90 ราย
1.6 บทบาทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันปัญหายาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง
อำเภอม่วงสามสิบ ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดอุบลราชธานี เข้าประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE วันที่ 29
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
3. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม
5. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชน
ทั่วไป
การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความ
เข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วง
ชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลง อันซับซ้อนทั้งด้านร่างกาย
อารมณ์ สติปัญญาและสังคม
ด้านร่างกาย จะมีอัตราการเจริญเติบโตของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สัดส่วนต่างๆของร่างกาย
เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้ใหญ่
ด้านอารมณ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นวัยที่มีความรู้สึกรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความ
โกรธ ความรัก ความอิจฉาริษยา บางครั้งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่เชื่อฟังใคร บางครั้งก็เกิดความกังวลใจและ
รู้สึกหดหู่ มีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการความเป็นอิสระ มีจินตนาการและความเพ้อฝันสูง เพราะลักษณะ
อารมณ์ของวัยรุ่นเป็นเช่นนี้ จึงเข้ากับบุคคลต่างวัยยาก วัยรุ่นจึงเกาะกลุ่มกันได้ดีมากกว่าวัยอื่นๆ เพราะเข้าใจและ
ยอมรับกัน…

๖
ยอมรับกันได้ง่าย
ด้านสติปัญญา เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการพัฒนา
ทำให้วัยรุ่นมีความสามารถในการคิดอ่านมากขึ้น มีความจำดีสามารถใช้ความคิดของตนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและ
ลึกซึ้ง แต่จะขาดความรอบคอบและการยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนขาดประสบการณ์ ความชำนาญ และคุณภาพเมื่อ
เทียบกับความคิดของผู้สูงวัย
ด้านสังคม พัฒนาการ จะเปลี่ยนแปลงไปตามร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ที่สำคัญคือ สังคมกลุ่มเพื่อน
ร่วมวัย การคบเพื่อนร่วมวัยเป็นพฤติกรรมสังคมที่สำคัญยิ่งต่อจิตใจของเด็กวัยรุ่น เพราะสามารถร่วมสุข ร่วมทุกข์
แก้ไข และเข้าใจปัญหาของกันและกันดีกว่าคนต่างวัย ซึ่งมีความคับอกคับใจต่างกัน กลุ่มยังสนองความต้องการทาง
สังคมด้านต่างๆ ซึ่งเด็กต้องการมากในระยะนี้ เด็กที่เข้ากลุ่มมีความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ยอมรับเอาค่านิยม ความเชื่อ
ความสนใจของกลุ่มด้วยความเต็มใจ และสนิทสนมกับเพื่อนร่วมกลุ่มแน่นแฟ้น การรวมกลุ่มทำให้เด็กมีความรู้สึก
อบอุ่นใจ กล้าแสดงความขัดขืนผู้ใหญ่ ต่อต้านกรณีที่เขาเห็นว่าไม่ยุติธรรม การชักนำให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติ
กิจกรรมที่วัยรุ่นชอบนั้น ทำได้ง่ายมากกว่าวัยอื่นๆทั้งหมด
หลักการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
1. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ
2. ใช้สื่อ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน
3. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับเยาวชนใน
ชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
4. “เพื่อนช่วยเพื่อน”
5. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมที่สนใจ สร้างสรรค์และเกิดสุข
6. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพ จะทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยการดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตลอดจนวัยรุ่น
และเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด”
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 1/2564
อำเภอม่วงสามสิบ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 – 2564 วันอังคาร ที่
16 กุมภาพันธ์…

๗
16 กุมภาพันธ์ 2564
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องติดตามการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2564
- มาตรการด้านการสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนเรื่องอุบัติเหตุ และวินัยจราจร มาตรการในโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
4.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
(ร่าง) วิสัยทัศน์และพันธกิจ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม และประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัจจัยเสี่ยง เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ
วัยรุ่นและเยาวชน
ค่านิยม
T : Team
สร้างทีม
O : Opportunity
สร้างโอกาส
B : Build Awareness
สร้างจิตสำนึกร่วม
E : Effectiveness & Sustainable
สร้างประสิทธิผล และความยั่งยืน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการสร้างกระแสค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่ม วัยรุ่นและเยาวชน
2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับวัยรุ่นและเยาวชน
3. ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยง
แก่วัยรุ่น และเยาวชน
เป้าประสงค์
1. วัยรุ่น เยาวชน ครอบครัวและชุมชน มีจิตสำนึกร่วมกันในการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และให้
โอกาสผู้หลงผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
2. วัยรุ่นและเยาวชน มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
3. การบูรณาการงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เครือข่าย TO BE NUMBER ONE มีศักยภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์
1. การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับวัยรุ่น และเยาวชน
3. การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.1.2 ร่างคำสั่ง…

๘
4.1.2 ร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย
คำสั่งอำเภอม่วงสามสิบ
ที่
/ ๒๕๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
---------------------------------------------------------------จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ที่รัฐบาล ให้ความสำคัญ และ
ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
กลุ ่ ม เป้ า หมายหลั ก ที ่ เ สี ่ ย งต่ อ การเข้ า ไปเกี ่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด และ โครงการ TO BE NUMBER ONE ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยวิธีบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระตุ้นและ
ปลุกจิตสำนึกและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยกลวิธี สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง เสริม
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ แก่ เด็กและเยาวชน โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
อำเภอม่วงสามสิบ ได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) และการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER INE แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นหนักกลุ่มเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER
ONE เป็นไปตามวัตถุประสงฆ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1. นายอำเภอม่วงสามสิบ
2. ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
3. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
5. ปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ
6. ประมงอำเภอม่วงสามสิบ
7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
8. สัสดีอำเภอม่วงสามสิบ
9. ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ
10. ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษา ประถมศึกษา

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
11. นายกองค์…

๙
11. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
12. ท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
13. เจ้าคณะอำเภอทั้ง 2 ฝ่าย
กรรมการ
14. พัฒนาการอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
15. เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
16. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิณโท
กรรมการ
17. ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
18. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
19. ประธานสภาเยาวชนอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
20. ผู้จัดการบริษัท เม้งไต๋ ไรซ์ จำกัด
กรรมการ
21. สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
22. ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
กรรมการและเลขานุการ
23. สารวัตรป้องกันปราบปราบสถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
24. ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรม
1. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
1. ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ประธาน
2. ผู้จัดการบริษัท เม้งไต๋ ไรซ์ จำกัด
รองประธาน
3. ประธานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
4. ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
5. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
6. ผู้จัดการร้านศิริวัฒนา
กรรมการ
7. ผู้จัดการร้านณรงค์เฟอร์นิเจอร์ สร้างมิ่ง
กรรมการ
8. ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
9. ผู้จัดการร้านทองเยาวราชม่วงสามสิบ 1,2,3
กรรมการ
10. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาม่วงสามสิบ
กรรมการ
11. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาม่วงสามสิบ
กรรมการ
12. ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาม่วงสามสิบ
กรรมการ
14. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สสอ.อำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการ
15. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและสนับสนุนบริการ สสอ.ม่วงสามสิบ
กรรมการ
16. ประธานชมรมรักษ์สุขภาพ อ.ม่วงสามสิบ
กรรมการ
17. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี อ.ม่วงสามสิบ
กรรมการ
18. หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลม่วงสามสิบ
กรรมการและเหรัญญิก
19. ท้องถิ่นอำเภอม่วงสามสิบ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่...

๑๐
หน้าที่
1.จัดทำระเบียบข้อบังคับการใช้เงินกองทุน
2. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของชมรมให้เป็นปัจจุบัน
3. รายงานสถานสภาพการเงินของชมรม ให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
1. พระครูจารุปริยัติการ รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ (วัดหนองขุ่น)
กรรมการที่ปรึกษา
2. พระครูวิบูลย์ เจ้าคณะตำบลยางโยภาพเขต 1 (วัดหนองสองห้อง)
กรรมการที่ปรึกษา
3. พระมหาอวยชัย ธรรมสอน (วัดป่าหนองไข่นก)
กรรมการที่ปรึกษา
4. นายอภิชัย พลเสน
ประธาน
5. นายสมเกียรติ จุฑานันท์
รองประธาน
6. ร.ต.ท.พัฒนศักดิ์ สายแวว
กรรมการ
7. นางอรวรรยา ศรีวะรมย์
กรรมการ
8. นายธีระพงษ์ แก้วเนตร
กรรมการ
9. นายสุรศักดิ์ กะนะหาวงศ์
กรรมการ
10. นายธนศักดิ์ ธงศรี
กรรมการ
11. นายสุระสิทธิ์ สมสิน
กรรมการ
12. นายสฤษดิ์ วันนา
กรรมการ
13. นายบุญมี แสงดี
กรรมการ
14. นางสาวพัชราภา หอมไกล
กรรมการ
15. ด.ต.พงษ์เกียรติ สมใจ
กรรมการ
16. ด.ต.เจฏฐ์ สุดใจ
กรรมการ
17. นายยศกร ชอกลม
กรรมการ
18. นางนันทนา โคตรจันทร์
กรรมการ
19. นางระรินทิพย์ ธรรมเจริญ
กรรมการ
20. นางอำนวย ศิริบูรณ์
กรรมการ
21. นางดวงใจ พิสุทธิโกศล
กรรมการ
22. นาย อภิสิทธิ์ สมสมัย
กรรมการ
23. นายสันติชัย สีอ่อน ประธานสภานักเรียน รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการ
24. นายวุฒิชัย ศรีตุ่น รองประธานสภานักเรียน รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการ
25. น.ส.อนงค์นาถ พรมเหลา ประธานสภานักเรียน รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา กรรมการ
26. นางแก้ว สาระ
กรรมการและเหรัญญิก
27. นางสาววัลย์ลิกา ธิบูรณ์บุญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสวัสดิการแก่สมาชิกชมรม
๒. จัดทำและเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการเงิน และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบง่าย
ต่อการตรวจสอบ
๓. จัดกิจกรรม...

๑๑
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม โดยยึดหลัก 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๓.๑) สร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๓.๒) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
(๓.๓) สร้างและขยายเครือข่าย
๔. รณรงค์ การสมัครสามาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อในรูปแบบต่างหลากหลาย
๕. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ให้ตระหนักถึงอันตราย
และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นางศิริลักษณ์ แข็งเขตการณ์
2. นางไอรดา ดีเลิศ
3. ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
4. กำนันทุกตำบล
5. นางปวีณา สายสั้น
6. นางสาวรุ่งทวี เสาโมก
7. นายสมชัย นามคุณ
8. นางสุรีรัตน์ วงษ์เพ็ญ
9. นางธัญญรัศม์ ตันติธนวัจน์
10. นางสาววันณี โสดาดวง
11. นางสาวจีรวรรณ อภิชัยพิทยาธร
12. นางสาวยุภาพร คชพรม
13. นายอภิสิทธิ์ สมสมัย
14. นางสาวอุไรวรรณ บุญพิทักษ์
15. นายอนันตศักดิ์ รัตนโสภา
16. นายสุริยา ศรีลาศักดิ์
17. ด.ต.หญิงปัทมพันธ์ โรจนสิริรัตน์
18. นางสาวสุภาพร บุญเชื้อ
19. นางสาวจีรวรรณ อภิชัยพิทยาธร
20. นางสาวยุภาพร คชพรม
หน้าที่

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
2. ผลิดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและเข้าถึงทุกกลุ่มวัย
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
1. นางวัชรี มีสารี
2. นางสาวศรีสุภาพ ราชอาษา
3. ด.ต.พงษ์เกียรติ สมใจ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
4. ด.ต.เจฏฐ์...

๑๒
4. ด.ต.เจฏฐ์ สุดใจ
5. นางณัฐรัส สิทธิน้อย
6. นายชูศักดิ์ กาศักดิ์
7. นายธนศักดิ์ ธงศรี
หน้าที่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑.รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด
๒.รับแจ้งเบาะแสผู้เสพและผู้ค้าสารเสพติด
๓.ประสานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสดงความจำนงค์เข้ารับการบำบัดรักษาสารเสพติดโดย
สมัครใจ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผล
1. นายสมัย พูลทอง
2. นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
3. ด.ต.พงษ์เกียรติ สมใจ
4. ด.ต.เจฏฐ์ สุดใจ
5. นายสมเกียรติ จุฑานันท์
6. นายอภิชัย พลเสน
7. นางสาววัลย์ลิกา ธิบูรณ์บุญ
8. นางณัทรัสย์ สิทธิ์น้อย
9. นางสาววันณี โสดาดวง
10. นางสาวจีรวรรณ หาดคำ
11. นางธัญญรัศม์ ตันติธนวัจน์
12. นางปัฐมา สุวรรณพรม
13. นางสาวจุฑารัตน์ พิณโท
14. นางสาวยุภาพร คชพรม
15. นางสาวอุไรวรรณ บุญพิทักษ์
16. นายพูลทรัพย์ จันทร์สมุด
17. นางสาวกุลธิดา เรืออาจ
18. นางสาวสุภาพร บุญเชื้อ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. ติดตามและประเมินสถานการณ์ยาเสพติด
๒. ติดตามประเมินผลการบำบัดรักษาของผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดทั้งในระบบสมัครใจ และบังคับ
บำบัด
3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการ...

๑๓
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ(ระดับชุมชน)
1. ปลัดอำเภอ ประจำตำบล
ที่ปรึกษา
2. เจ้าคณะตำบล
ที่ปรึกษา
3. ท้องถิ่นอำเภอ
ที่ปรึกษา
4. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน
5. กำนัน
รองประธาน
6. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน
7. ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา
กรรมการ
8. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
กรรมการ
9. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
10. ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
11. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล
กรรมการ
12. ประธานชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการ
13.ประธานชมรมเด็กและเยาวชน
กรรมการ
14. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบล
กรรมการ
15. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
16. เกษตรตำบล
กรรมการ
17. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบล กรรมการ
18. ผู้อำนวยการกองศึกษา
กรรมการ
19. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
กรรมการ
20. เจ้าอาวาส ทุกวัด
กรรมการ
21. ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
22. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
กรรมการและเลขานุการ
23. ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน รพ.สต.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรม
1. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน (ชุมชน)
1. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กำนัน
3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ผู้แทนร้านค้า/นักธุรกิจในชุมชน
5. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ผู้ใหญ่บ้าน
7. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
8. ประธานชมรมผู้สูงอายุ
9. ประธานชมรมเด็กและเยาวชน
10. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบล

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
11. นักวิชาการ...

๑๔
11. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
12. เกษตรตำบล
กรรมการ
13. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบล กรรมการ
14. เจ้าอาวาสทุกวัด
กรรมการ
15. ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
16. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
กรรมการและเลขานุการ
17. ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน รพ.สต.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1.จัดทำระเบียบข้อบังคับการใช้เงินกองทุน
2. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของชมรมให้เป็นปัจจุบัน
3. รายงานสถานสภาพการเงินของชมรม ให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม (ชุมชน)
1. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน
2. กำนัน
รองประธาน
3. หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ
4. นักวิชาการสาธารณสุข (อปท.)
กรรมการ
5. ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
6. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กรรมการ
7. ประธานชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการ
8. ประธานชมรมเด็กและเยาวชน
กรรมการ
9. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบล
กรรมการ
10. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
11. เกษตรตำบล
กรรมการ
12. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบล กรรมการ
13. เจ้าอาวาสทุกวัด
กรรมการ
14. ผู้อำนวยการกองศึกษา
กรรมการ
15. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
16. ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน รพ.สต.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสวัสดิการแก่สมาชิกชมรม
๒. จัดทำและเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานการเงิน และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบง่าย
ต่อการตรวจสอบ
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม โดยยึดหลัก 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๓.๑) สร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๓.๒) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
(๓.๓) สร้างและขยายเครือข่าย
๔. รณรงค์...

๑๕
๔. รณรงค์ การสมัครสามาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านสื่อในรูปแบบต่างหลากหลาย
๕. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ให้ตระหนักถึงอันตราย และ
ไม่เข้าไปยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ชุมชน)
1. กำนัน
ประธาน
2. ผู้ใหญ่บ้าน
รองประธาน
3. นักวิชาการสาธารณสุข (อปท.)
กรรมการ
4. ประธานอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กรรมการ
5. ประธานชมรมผู้สูงอายุ
กรรมการ
6. ประธานชมรมเด็กและเยาวชน
กรรมการ
7. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบล
กรรมการ
8. เกษตรตำบล
กรรมการ
9. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบล กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกองศึกษา
กรรมการ
11. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำ รพ.สต. กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
2. ผลิดสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและเข้าถึงทุกกลุ่มวัย
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ชุมชน)
1. กำนัน
ประธาน
2. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำ รพ.สต. รองประธาน
3. สมาชิกองค์องค์การบริหารส่วนตำบล
กรรมการ
4. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กรรมการ
5. ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
6. รองประธานชมรมเด็กและเยาวชน
กรรมการ
7. รองประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบล
กรรมการ
8. ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑.รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด
๒.รับแจ้งเบาะแสผู้เสพและผู้ค้าสารเสพติด
๓.ประสานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสดงความจำนงค์เข้ารับการบำบัดรักษาสารเสพติดโดย
สมัครใจ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการ...

๑๖
5. คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผล (ชุมชน)
1. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธาน
2. กำนัน
รองประธาน
3. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน
4. ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา
กรรมการ
5. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
กรรมการ
6.ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
7. ผู้ใหญ่บ้าน
กรรมการ
8. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ระดับตำบล
กรรมการ
9. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล
กรรมการ
10. ประธานชมรมเด็กและเยาวชน
กรรมการ
11. ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีประจำตำบล
กรรมการ
12. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
กรรมการ
13. เกษตรตำบล
กรรมการ
14. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบล กรรมการ
14. เจ้าคณะตำบล
กรรมการ
15. ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
16. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
กรรมการและเลขานุการ
17. ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดใน รพ.สต.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. ติดตามและประเมินสถานการณ์ยาเสพติด
๒. ติดตามประเมินผลการบำบัดรักษาของผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดทั้งในระบบสมัครใจ และบังคับ
บำบัด
3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO
BE NUMBER ONE อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
- ที่ประชุมเสนอนำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าเป็นประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.1.3 ร่างแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการดำ...

๑๗
(ร่าง)
แผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ
กิจกรรม
ที่
1 จัดทำแผนงานโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงาน
2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการดำเนินงาน
3

ทบทวน/จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการระดับอำเภอ

4

เสนอบรรจุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE เข้าเป็นประเด็น พชอ.
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO
BE NUMBER ONE แก่ผู้บริหาร และทำ MOU
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO
BE NUMBER ONE แก่ผู้ปฏิบัติงาน
แจ้งแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER
ONE
จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพ ชมรม TO BE NUMBER ONE
เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด

5
6
7
8
9

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สสอ.ม่วง
สามสิบ
อำเภอม่วง
สามสิบ
อำเภอม่วง
สามสิบ
สสอ.ม่วง
สามสิบ
พชอ.ม่วง
สามสิบ
สสอ.ม่วง
สามสิบ
พชอ.ม่วง
สามสิบ
พชอ.ม่วง
สามสิบ
สสอ./สภ.ม่วง
สามสิบ/อปท.

๑๘
มติที่ประชุม เห็นชอบ และเห็นควรของบประมาณดำเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
4.1.4 การเตรียมการประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE วันที่ 29 มีนาคม 2564 ประกวดระดับ
ภาค ที่โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
- การเตรี ย มการนำเสนออำเภอ TO BE NUMBER ONE จำนวน 4 คน (นายอำเภอ
สาธารณสุขอำเภอ/ ตัวแทน ผอ.รร /ตัวแทน อปท.) ในเวลา 10 นาที เอกสารประกอบ สื่อในการนำเสนอ
มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอ ดังนี้
1. ตัวแทนนำเสนอ
1.1 นายอำเภอ
1.2 สาธารณสุขอำเภอ
1.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
1.4 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ
2. งบประมาณ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเสื้อ TO BE NUMBER ONE สสจ.อุบลราชธานี สนับสนุน
อำเภอละ 35,000 บาท
มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอ ของบประมาณสนับสนุนจาก อปท.ทุกแห่งเพิ่มเติม
3. พาหนะเดินทาง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มติที่ประชุม เห็นชอบ เสนอ ของบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอม่วง
สามสิบ และ อปท.ทุกแห่งเพิ่มเติม
4.2 ประเด็นการป้องกันการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
- สถานการณ์การฆ่าตัวตายและการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ปีงบประมาณ 2564 อำเภอม่วง
สามสิบ ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 ราย พยายามฆ่าตัวตาย 7 ราย มีการใช้ความรุนแรง 42 ราย
4.2.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้านละ 5 คน อบรมพัฒนาศักยภาพ โดยใช้งบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ เขียนโครงการ
ภาพรวม ระดับอำเภอ ใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
4.2.2 กลุ่มเปราะบาง คือ กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตน
เนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ
เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออื่น ๆ เป็นผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องในการ
จัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจต่อรอง ต้ องการการดูแล
เป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อื่น ตัวอย่างกลุ่ม
เปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าวที่ผิด
กฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ทำผิดกฎหมาย/อาชญากร และคนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย 2 ใน 3 ปัจจัย
ดังนี้
1. คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย แรงงานข้ามชาติ
เด็กกำพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ
3. คนที่มี...

๑๙
2. คนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยใน
พื้นที่ห่างไกล
3. คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระทำทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง
4.2.2.1 การสำรวจกลุ่มเปราะบาง
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการออกแบบการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูล
4.2.2.2 การดูแลกลุ่มเปราะบาง
มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มเปราะบาง
4.3 ประเด็นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (โรคเรื้อรัง OVCCA การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บุหรี่สุรา ยา
แสพติด อุบัติเหตุทางถนน)
4.3.1 การสร้างความรอบรู้ในโรงเรียน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.3.2 การสร้างความรอบรู้ในชุมชน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.3.3 การสำรวจขึ้นทะเบียน และพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสาธารณะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.4 ประเด็นการจัดการโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด)
- ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน ปีละ 5 ล้านคน อีก 415 ล้านคนเผชิญกับโรคเบาหวาน
และเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน คาดการณ์ปี 2583 ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้น 642 ล้านคน
ประเทศไทย มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 2 แสนคน เสียชีวิตปีละ 8,000 คน มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงถึง
47,596 ล้านบาท/ปี และหญิงไทยมีภาวะอ้วนมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากมาเลเซีย
- สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกมีผู้ป่วย 1,000 ล้านคน เป็นสาเหตุการตาย 7.5 ล้าน
คน คิดเป็น ร้อยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด ประเทศไทยพบประมาณ ร้อยละ 20-25 ของคน
ไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป หากป่วยรวม 10 ล้านคน/ปี จะต้องเสียค่ารักษาพยาบาล 79,263 ล้านบาท/ปี
- โรคหลอดเลือดสมอง เป็นการรักษาระยะยาวดูแลตลอดชีวิต เสียค่าใช้จ่าย 2-3 ล้านบาทต่อคน
- โรคหลอดเลือดหัวใจ มีค่าใช้จ่าย 120,059 บาท ภายในปีแรก และ 25,772 บาท ในปีถัดไป
ค่าฟอกไตมีค่าใช้จ่าย 292,000 – 365,000 บาทต่อปี
- สถานการณ์โรคไตเรื้อรัง อ.ม่วงสามสิบ ปี 2562 โรคเบาหวาน= 4,292 ราย โรคความดัน
โลหิตสูง =7,984 ราย โรคไตเรื้อรัง =1,022 ราย จำนวนผู้ป่วย ฟอกไตทางช่องท้อง ปี 2559-2562
รพ.ม่วงสามสิบ 118 ราย
- สถานการณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อำเภอม่วงสามสิบ แยกตามการรับบริการ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน รักษาที่ รพ.สต. 568 ราย รักษาที่ รพ.ม่วงสามสิบ 832 ราย และอื่นๆ 88 ราย
ผู้ป่วยโรค...

๒๐
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรักษาที่ รพ.สต. 847 ราย รักษาที่ รพ.ม่วงสามสิบ 1,778ราย และอื่นๆ
190 ราย และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรักษาที่ รพ.สต. 2,054 ราย รักษาที่ รพ.ม่วงสามสิบ 2,672 ราย และ
อื่นๆ 382 ราย
4.4.1 เดินวิ่งป่วนบ้าน ลดหวานมันเค็ม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.4.2 โครงการกินตามพระ ลด ละ อบายมุข เมนูชูสุขภาพพระสงฆ์ หมู่บ้านต้นแบบแก้ปัญหา
บุหรี่และสุรา
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.4.3 พรพระสงฆ์ลดโรค อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง... ลดหวาน มัน เค็ม นะโยม ให้พรโยมที่
ตักบาตร ให้พรในงานสวดต่างๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.4.4 ก้อนคำนึงปรุงรส (ความปลอดภัย คุณค่าทางอาหาร รสชาติ)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.4.5 ร้านนี้มีรู การสำรวจร้านค้าเข้าร่วมโครงการ และการมอบป้าย วัสดุ อุปกรณ์ แก่ร้านอาหาร
ร้านอาหารต้นแบบ
- ป้ายร้านนี้มีเมนูชูสุขภาพ
- วัสดุตักเครื่องปรุง (ช้อนมีรู)
- แผ่นให้คำแนะนำ ความรู้
มติที่ประชุม เห็นชอบ
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอวาระโรงเรียน และสถานที่ราชการปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
5.2 ชมรมจักรยานเสือเมืองม่วง จัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางสาวสุภาพร บุญเชื้อ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสมัย พูลทอง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
9 มีนาคม 2564

