
 
วาระการประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอแม่ลาน 

ครั้งท่ี 1/๒๕63 
วันท่ี 10  มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุม   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน 

******************** 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 -การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 -ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๒  -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามรายงานการประชุม     
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                    4.1 ทบทวนค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
  4.2 ทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ  
2563 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
                       - นายรุสลัน สือแม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รายงานความก้าวหน้าคณะท างาน
การจัดการขยะ อ าเภอแม่ลาน 
                      - การช้ีแจงนโยบายการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

 
 
************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



              รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอแม่ลาน 
ครั้งท่ี 1/๒๕63 

วันท่ี 10  มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ.ห้องประชุม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ลาน  

******************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายประเสริฐ  บริรักษ์นรากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธาน 
2. นพ.วราวุธ   สุขพฤกษ์ วิทยากร     
3. นางวิไลรัตน ์  ครอบครอง นักวิชาการเกษตรช านาญการ  กรรมการ 
4. นายรุสลัน  สือแม  นักวิชาการเกษตรช านาญการ  กรรมการ 
5. นางสาวมารีแย   เจะดราแม ท้องถิ่นอ าเภอ    กรรมการ 
6. นายชาญณรงค์  วิรุณสาร  ท้องถิ่นอ าเภอ    กรรมการ 
7. นายสมชาย  บุญปาน  ปราชญ์ชาวบ้าน    กรรมการ 
8. นายมามะ  มูละ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน กรรมการ 
9. นางส าเนียง  มีทอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
10. นางสุรินทร ์  แก้วไฝ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
11. นางสาวเซาซัน  สาและ  เจ้าหน้าท่ีปิดทองหลังพระ   กรรมการ 
12. นางพริ้ม    สงเกล้ียง อสม.     กรรมการ 
13. นางอัญญารัตน ์  ป้อมสกุล กรรมการหมู่บ้าน    กรรมการ 
14. นางณัฐชนา   พันธ์ด า  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรรมการ 
15. นายอาหามะ  เจะมะ  ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์   กรรมการ 
16. นายสมชาติ    ศักดิษฐานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
17. นายสมรัฐ  คงเขียว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
18. นายสมมาตร   พรหมด าเนิน ประธานสภาวัฒนธรรม อ าเภอแม่ลาน  กรรมการ 
19. นายสุทิน   มณีพรหม ประธานชมรมผู้สูงอาย ต าบลแม่ลาน  กรรมการ 
20. นางวิมลวัลย์   จุลพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ลานวิทยา  กรรมการ 
21. นายกษิบดินทร์  ลอนิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
22. นางไตรมาส                 คงเรือง            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           กรรมการ 
23. นายรุสลัน                   สือแม              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           กรรมการ 
24. นางสาวอาซีซะห์           ซง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           กรรมการ 
25. นางสาวรัตนา               สาแหละมะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           กรรมการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
  นายประเสริฐ  บริรักษ์นรากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการสาธารณสุข
อ าเภอแม่ลาน เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอแม่ลาน ประธานการประชุม 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 



ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
    -การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. 2560  
 -ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

   
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามรายงานการประชุม     
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                   4.1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอแม่ลาน  
ประธาน ให้เพิ่ม อาจารย์วิมลวรรณ  จุลพรหม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ
อ าเภอ อ าเภอแม่ลาน ท าหนังสือแต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร 
  4.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/ ต าบล 
  นายสุทิน  มณีพรหม    ประธานชมรมผู้สูงอายุ เสนอ การแต่งต้ังกรรมการ ตามเงื่อนไข  
  ประธาน แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยเฉพาะ 4 กระทรวงหลัก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเพื่อทราบ  
                       - นายรุสลัน สือแม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รายงานความก้าวหน้าคณะท างาน
การจัดการขยะอ าเภอแม่ลาน 

    - การช้ีแจงนโยบายการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

                 รุสลัน                                                                                  
 
          นายรุสลัน  สือแม      นายประเสริฐ  บริรักษ์นรากุล 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
       จดรายงานการประชุม                ตรวจรายงานการประชุม 



 
 


