
รายงานการประชุม  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  

  ณ ห้องประชุมชั้น  ๒  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ     

……………………………………………  

ผู้มาร่วมประชุม 
๑. นายอรรถพันธุ์         สงวนเสริมศรี           นายอ าเภอบางแพ ประธาน 
๒. นายเกียรติศักดิ ์       นิธิเศรษฐทรัพย์           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแพ                                          

     ๓. นายกิจจา               เสาวรส                          ปลดัอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
 ๔. นายวรัชญ์              คงคาวงศ ์ ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสาร 
 ๕. นางสาวนัทธมนพร    ขุนทรง พัฒนาการอ าเภอบางแพ 
 ๖. พ.อ.อ.สมมาตร         บุญโยประการ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๗. นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ประธานชมรมแอโรบิค อ าเภอบางแพ 
 ๘. นางอ าไพ                เปีย๊ะดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอบางแพ
 ๙. นายสุริยันต์             สกลุนราแก้ว ประธานชมรมตลาดสด อ าเภอบางแพ 
 ๑๐.นายประจวบ          ปราณีชล เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
 ๑๑.นายภูวนาท            มนตรีสา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม  รพ.บางแพ 
 ๑๒.นางเนาวรัตน์          ยังภู่ ประธาน อสม.อ าเภอบางแพ 
 ๑๓.นายบุญส่ง             พิชญพิธาน ประธานชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอบางแพ 
   ๑๔. นายประดิษฐ์         สาลียงพวย                  สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  เลขานุการคณะกรรมการ 
               
                ผู้ไม่มาประชุม 
    ๑. นายสุทธิศักดิ ์         ศรีสมบูรณ ์ ผู้ประกอบการร้านช า               ติดภารกิจ 
       ๒. นายอุรุพงษ ์           ยังภู ่ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน   ติดภารกิจ 
       ๓. นายปราโทย์           อุ่นเกษม หัวหน้ามูลนิธิสว่างราชบุร ี         ติดภารกิจ 
       ๔. นายกอบชัย            บุญถนอม มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี       ติดภารกิจ 
       ๕. นางภาวนา             ชัยโสตถ ี โรงงานบ้านโป่งเอ็นจิเนียร์ริ่ง      ติดภารกิจ 
       ๖. นางศรีรัตน์             กลิ่นทอง ปลัดเทศบาลต าบลบางแพ         ติดราชการ 
       ๗. นางวิมลมาศ           เปี่ยมสมบูรณ์  ประธานผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพ    ติดภารกิจ         
        
         ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ๑. นายวินิจ               คิ้วเจริญ ท้องถิ่นอ าเภอบางแพ                 
    ๒. นายเดชพล            นิลสิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางแพ                     



    ๓. นางกรรณิการ ์        บุญสวสัดิ์                  หวัหน้าส านักงานปลัด อบต.ดอนใหญ่   
    ๔. นายปรีดา เกษมสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ดอนคา 
   ๕. นางเฉลา รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่ 
     ๖. นางจรรยา บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
      ๗. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
      ๘. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต. วังเย็น    
     ๙. นายมานิตย์             อยู่เย็น                      ผอ.รพ.สต.วังกุ่ม 
    ๑๐. นายประชา             สุขสวสัดิ์  ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
    ๑๑. นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
    ๑๒ นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ. รพ.สต.ดอนคา 
    ๑๓. นางสาวสลิตตา บัวชุม พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ รพ.สต.วัดแก้ว 
    ๑๔. นางสาวสุมารินทร์ มากระจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.วัดแก้ว 
    ๑๕  นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผอ.บางแพปฐมพิทยา 
    ๑๖.   นางดุสิตา คล้ายเชย รองนายก อบต.ดอนใหญ่ 
    ๑๗.   นางสาวปิยรักษ ์ รัศมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
    ๑๘.   นางวิภาพร ปุญญะฐิติ หัวหน้าส านักปลัด อบต.ดอนคา  
    ๑๙.   นางสาวณัฐพร          นุยา                         ปลัด อบต.หัวโพ 
    ๒๐.    นายแสวง               โกมาก                      รองนายก อบต.วัดแก้ว 

เริ่มประชุมเวลา      ๑๓. ๔๕ น  

           นายอ าเภอบางแพ ท าหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  (พชอ.) 

                      อ าเภอบางแพ 

           ๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องส าคัญ เป็นนโยบายที่จะต้องด าเนินการ  นโยบายรัฐบาลให้มีการ
ขับเคลื่อนในทุกระดับ รัฐบาลประกาศนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างต่อเนื่อง เป็นการกระจาย
รายได้  เมืองรองเป็นเมืองที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลง คนต้องมีความพร้อม ที่จะได้รับการพัฒนาเสริมเพ่ิมเติม  
จังหวัดราชบุรี มี พชจ. จังหวัด มีการก าหนดประเด็น ไว้ ๖ ประเด็น  อ าเภอบางแพ รับนโยบายมาด าเนินการ
ทั้ง ๕ เรื่อง  เพิ่มเรื่องโรคไข้เลือดออกท่ีเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่   
          ๒. การรับบริจาคโลหิต จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาค ๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บริเวณ

หน้าที่ว่าการอ าเภอบางแพ มีผู้แจ้งความประสงค์ บริจาคจ านวน ๑๒๐ คน ตรวจร่างกายผ่าน  สามารถบริจาค

ได้ ๘๗ คน  ประชาชนเห็นความส าคัญของการบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กเยาวชนในวัยเรียน จาก 

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีบริจาคหลายคน  ครั้งต่อไป นัดหมายอีก ๓ เดือน ฝากคณะกรรมการทุกคนช่วย

ประชาสัมพันธ์  

        ๓. สภาพอากาศมีปริมาณฝุ่นละอองมาก ฝุ่น PM ๒.๕ เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ไมครอนเมื่อ

เข้าสู่ร่างกาย จะเกิดอันตรายต่อระบบร่างกาย  ขอความร่วมมือ ลดกิจกรรมที่จะเพ่ิมฝุ่น เช่นลดการจุดธูป  



การเผาขยะ จากรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศในต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี วันที่ ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พบปริมาณ ฝุ่นละอองมีค่า ๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ วันที่  ๒๒   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   

 มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม    
เลขาคณะกรรมการ :  ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีนโยบายลดการใช้กระดาษ  รายงานการ
ประชุม ท าเป็น QR code   แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
 ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องเสนอท่ีประชุมทราบ  
เลขาฯพชอ  :     ขอความร่วมมือด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตามหนังสือที่แจ้ง   
        ๑.สัญจรปลอดภัย (ลดการเกิดอุบัติเหตุ) ขอความร่วมมือหน่วยงาน  
                       ๑.๑ สถานีต ารวจภูธรบางแพ สถานีต ารวจภูธรโพหัก ก าหนดเขตพื้นท่ีบังคับใช้กฎหมาย /  
ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยจราจร ประชาสัมพันธ์ เป็น ๓ ระยะ ระยะเตรียมตัว ระยะผ่อนผัน และระยะบังคับ 
ใช้กฎหมาย   
                       ๑.๒ หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง รณรงค์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายและ 
วินัยจราจร   
             ๑.๓ โรงเรียนทุกแห่งในอ าเภอบางแพ เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติตามกฏหมายและวินัยจราจร  
ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับส่งบุตรหลานที่โรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขับรถจักรยานยนต์ต้องสวม 
หมวกนิรภัยทุกครั้ง เพ่ือเป็นตัวอย่างและการสร้างวินัยจราจร  
                      ๑.๔ โรงพยาบาลบางแพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ก าหนดเป็นเขต 
วินัยจราจร ประชาชนที่มารับบริการ รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมีวินัย จราจร บุคลากร
สาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในความรับผิดชอบเป็นตัวอย่าง ในเรื่องการขับ
ขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถูกฎหมายและมีวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัด นิรภัยทุกครั้ง  
                    ๑.๕ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทุกแห่ง ก าหนดเป็นเขตวินัยจราจร 
ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาล/อบต.รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย รวมถึงข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดเป็น 
ตัวอย่างปฏิบัติตามกฏหมายและมีวินัยจราจร   จัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 
รับผิดชอบของเทศบาล/อบต. หรือปัญหาที่พบ หรือจากการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ 
ต าบล ตามค าสั่งอ าเภอบางแพที่ ๑๖๐/ ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สามารถดาวน์โหลดค าสั่งได้
ที่  http://www.bangphare.org/keep_file/tambon.pdf  หากไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้
เนื่องจาก อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ให้แจ้งมายังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบางแพ (พชอ.)  
                    ๑.๖ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันทุกต าบล เป็น 
ตัวอย่างปฏิบัติตามกฏหมายและวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง  
 
๒ .การจัดการขยะ (ลดขยะในครัวเรือน ชุมชน) ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ  
                    ๒.๑ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้ 

http://www.bangphare.org/keep_file/tambon.pdf
http://www.bangphare.org/keep_file/tambon.pdf


ประชาชน   คัดแยกขยะในครัวเรือน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนการคัดแยกขยะ หรือจัดตั้งธนาคารขยะรับซื้อขยะ 
จากชาวบ้าน พร้อมสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดการขยะในครัวเรือน 
ก่อนโดยการคัดแยก ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อ าเภอบางแพ (พชอ.) ก าหนด   แนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะ  มาจากการประชาคมในพ้ืนที่   
                  ๒.๒ โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง รณรงค์คัดแยกขยะ  จัด 
ให้มีที่ ทิ้งขยะ ๔ ชนิดในหน่วยบริการ เพ่ือเป็นต้นแบบการคัดแยก และส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจ าหมู่บ้านในความรับผิดชอบเป็นต้นแบบการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะในครัวเรือน และ
ขยายไปยัง หลังคาเรือน ที่ อสม.รับผิดชอบ ทุกหลังคาเรือน   
 
  ๓.อาหารปลอดภัย  
       ขอความร่วมมือด าเนินการ เกษตรอ าเภอบางแพ สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  โรงพยาบาลบางแพ   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ด าเนินการจัดตั้ง กลุ่ม เกษตรกรผลิตผลทางการเกษตร ที่ไม่มีการใช้ 
สารเคมีพร้อมตรวจ รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย รับรองโดย ๓ ส่วนราชการคือ กระทรวงมหาดไทย 
(นายอ าเภอ)  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (เกษตรอ าเภอ) กระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขอ าเภอ / 
โรงพยาบาล) ตลอดจนการ จัดหาแหล่งจ าหน่าย การคัดเลือกพ้ืนที่น าร่องด าเนินการ และ ขยายพ้ืนทีต่ าบลอื่น 
  ๔ .การออกก าลังกาย     ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ  
                  ๔.๑ โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง รณรงค์ให้ประชาชนมี 
การออกก าลังกาย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนน า  จัดตั้งชมรมออก  
ก าลังกายในหมู่บ้าน ชุมชน   
                 ๔.๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ชมรมแอโรบิคอ าเภอบางแพ กีฬาอ าเภอบางแพ ก าหนด 
รูปแบบ  และวิธีการการออกก าลังกายที่เหมาะสม จัดตั้งชมรมและรูปแบบการณรงค์เพ่ือให้ประชาชนสนใจ 
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
๕.การดูแลผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ  
                ๕.๑ โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง จัดท าแผนการเยี่ยม 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้และผู้พิการ  
                ๕.๒ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  
ปรับปรุงสถานที่ส าหรับผู้พิการมาติดต่อราชการ เช่น ห้องน้ าผู้พิการ ทางลาดชันส าหรับรถเข็น อ่ืนๆ ทุกภาค 
ส่วน ด าเนินการส ารวจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ ผู้พิการยากจนเพ่ือช่วยเหลืออุปกรณ์พ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต   
   ๖.การควบคุมไข้เลือดออก ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ   
            โรงพยาบาลบางแพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง จัดท าแผนด าเนินการให้ บ้านอสม. 
ปลอดลูกน้ ายุงลายในไตรมาสที่ ๒ และขยายต่อไปยังหลังคาเรือนท่ี อสม.รับผิดชอบในไตรมาสที่  ๓ - ๔ ของปี 
๒๕๖๒ 



มติที่ประชุม    รับทราบ   เรื่องสัญจรปลอดภัย มีการจัดท าป้ายรณรงค์รักษาวินัยในสถานที่ราชการ ที่ว่าการ
อ าเภอบางแพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางแพ 
๒   ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานแต่ละประเด็น 
                      ๒.๑  ประเด็นโรคไข้เลือดออก 
เลขาฯ พชอ.   :   ปัญหาโรคไข้เลือดออก ยังไม่หยุดการระบาด บางแพมีอัตราป่วยเป็นอันดับ ๒ ของจังหวัด 
รองลงมาจาก อ าเภอวัดเพลง  ถ้าเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อไร จะมีการระบาดหนัก   คณะกรรมการทุกคนต้องช่วยกัน
ดูแลเริ่มจากบ้านของคณะกรรมการ พชอ.บางแพ ต้องไม่มีลูกน้ ายุงลาย  บ้านอสม.ต้องไม่มีลูกน้ ายุงลาย 
ผอ.รพ.บางแพ   :    ขณะนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพ้ืนที่ ตามแนวทางการควบคุมโรค ถ้ามี
การระบาดของโรคมากกว่า ๓ ต าบลขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจว่าจะควบคุมโรคให้หยุดได้ ต้องพิจารณาเปิด
ศูนยป์ฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
ผอ.รพ.สต.ดอนคา :  ช่วงที่มีการระบาดของโรค คณะกรรมการพชอ.ควรมีมาตรการระดับอ าเภอในบ้านที่
ไม่ให้ความร่วมมือ 
เลขาฯ พชอ.   :  มีพรบ.สาธารณสุข ปี ๒๕๓๕ประกาศไปแล้วไม่มีการปรับ ท าให้ประชาชนไม่เห็นความส าคัญ 
ผอ.รพ.บางแพ  :    บ้านที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมโรค ให้ขอความร่วมมือ จากผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นแกนน าในการพาลงพ้ืนที่ 
เลขาฯ พชอ.  :  เคยมีการใช้ประกาศของ นพ.สสจ.ราชบุรี และประกาศของนายอ าเภอบางแพ  
ประธาน  : ถ้าประกาศไปแล้ว  ผู้ประกาศไม่มีอ านาจในการปรับ อาจเกิดการร้องเรียนได้ 
ผอ.รพ.บางแพ  :    เสนอว่าหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการออกประกาศ  ออกประกาศแล้วแจ้งเป็นเอกสาร 
ให้ทุกหน่วยงาน  และประชาชน ทราบ เพื่อช่วยให้พื้นที่ด าเนินการควบคุมโรคได้  
มติที่ประชุม   สรุปมติการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ของคณะกรรมการพชอ.อ าเภอบางแพ 

๑. บ้านคณะกรรมการ พชอ. อ าเภอบางแพ และ พชต.ต้องไม่มีลูกน้ ายุงลาย 
๒. บ้าน อสม.ต้องไม่มีลูกน้ ายุงลายในไตรมาสที่ ๑-๒   
๓. ไตรมาสที่ ๓-๔ บ้านละแวกในความรับผิดชอบของ อสม.ต้องไม่มีลูกน้ ายุงลาย 
๔. กรณีเกิดการระบาดของโรค มากกว่า ๓ ต าบลขึ้นไป และวิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อมแล้ว

เจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจว่าจะควบคุมโรคได้ ให้พิจารณาเปิดศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)   ระดับอ าเภอบางแพ 
 ๒.๒  ประเด็นการจัดการขยะ  

ประธาน  : การจัดการขยะ   ส่วนราชการของรัฐที่มีพ้ืนที่ว่าง ให้ ท าเป็นตัวอย่างในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะ
ขยะเปียก ยกตัวอย่างที่ว่าการอ าเภอบางแพมีการท าขุดหลุมใช้ถังเจาะก้น  ฝังลงในดิน เป็นที่ทิ้งขยะเปียก  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ ท าด้านหน้าขวามือของตัวอาคารส านักงาน 
ผอ.รพ.บางแพ  :    การก าจัดขยะเปียก ส่วนใหญ่ประชาชนจะน าไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป ถ้ามีการแยกขยะ
เปียกออกจากขยะทั่วไปก่อนทิ้ง จะลดปริมาณขยะลงได้มาก 
พ.อ.อ.สมมาตร:  เรื่องขยะทางเทศบาลมีการออกให้ความรู้ เรื่องการจัดการขยะ ถ้ามีการแจกถังขยะให้
ประชาชน จะท าให้ประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น 



เลขาฯ พชอ.  :  สอบถามท้องถิ่นเรื่องการแจกถังขยะให้กับประชาชน 
ท้องถิ่นอ าเภอบางแพ : การจัดการขยะเปียก  อปท.ทุกแห่งมีงบประมาณในการรณรงค์แต่ไม่มีงบประมาณใน
การจัดซื้อถังแจกทุกหลังคาเรือน ถ้าให้เป็นจุดรวมของหมู่บ้าน จุดใหญ่ๆประชาชนน ามาทิ้งรวมกัน มีความ
เป็นไปได้ 
รองนายกทศบาลบางแพ : เทศบาลต าบลบางแพ ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อถังแจกทุกหลังคาเรือน ใน
อนาคต ต้องการลดปริมาณถังขยะลง เคยท าถังรวมของแต่ละหมู่บ้านแล้ว แต่ละหลังคาเรือนไม่ยอมรับ จะ
น าไปไว้หน้าบ้านตนเองเพ่ือความสะดวกในการทิ้ง ตามแผนที่วางไว้ จะให้ประชาชนมีการแยกขยะในครัวเรือน
ของตนเองแล้ว ทางเทศบาลขอความร่วมมือจากประชาชนให้น าขยะมาวางไว้ที่ ตามวัน เวลา สถานที่ที่
เทศบาลจะแจ้งให้ทราบ   ขณะนี้ทางเทศบาลบางแพมีการน าร่องการจัดการขยะชุมชนตัวอย่างที่บ้านหมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลบางแพ และขยายไปที่หมู่ที่ ๒ ต าบลบางแพ โรงก าจัดขยะของเทศบาลมีการคัดแยกอยู่แล้ว แต่ขยะที่
เก็บจากบ้านเรือนประชาชน มีการทิ้งรวมกันท าให้ต้องใช้เวลาในการคัดแยก 
ตัวแทน อบต.ดอนคา :  ต าบลดอนคา มีการคัดแยกขยะแล้วจากการประชาคมทุกหมู่บ้าน  ขยะเปียกมีการ
จัดการตามบริบทของพ้ืนที่ น าไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง หลังคาเรือนที่ไม่ได้เลี้ยง จะมีบ้านที่เลี้ยงมาเก็บไปเป็น
อาหารเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง   ขยะรีไซเคิล ประชาชนมีการคัดแยกอยู่แล้ว ประชาชนต้องการทราบว่าจะแยกขยะ
อย่างไรให้ได้ราคา  ดอนคาไม่ต้องการธนาคารขยะ เริ่มด าเนินการ จัดตั้ง “อาสาสมัครรักษ์โลก”จ านวน ๑๒ 
คน เป็นแกนน า  เรื่องจัดการขยะ ต้องอาศัยความร่วมมือของส่วนราชการ ขอความร่วมมือร่วมใจท าเป็นสัญญา
ประชาคม  และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ต าบลดอนคาต้องการรถเก็บขยะ ขยะ
อันตรายได้มีการก าหนดจุดที่วางถังเก็บขยะอันตรายมี ๒ หมู่บ้านที่กลัวอันตรายที่เกิดจากขยะอันตราย ยังไม่ได้
ก าหนดจุดที่ตั้งขยะอันตราย 
ประธาน  : ถ้าพ้ืนที่ใดไม่มีการจัดการขยะ ประชาชนจะน าขยะไปทิ้งในพื้นที่ท่ีมีการจัดการขยะ 
ผอ.รพ.สต.ดอนคา : พชต.ดอนคา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน 
“อาสาสมัคร รักษ์โลก” เป็นจุดเรียนรู้ ที่มีชีวิต ก าหนดจุดในบ้านอาสาสมัครรักษ์โลก ก่อนแล้วค่อยขยายผล
ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลานาน แต่จะได้ความยั่งยืน  
รองนายก อบต.วัดแก้ว :  นโยบายของทางอ าเภอ ทางอปต.วัดแก้วได้น าไปปฏิบัติ เรื่องขยะเป็นปัญหาของ
ประชาชน และอบต.วัดแก้ว    นายก อบต. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มีการออกไปส ารวจในชุมชนสอบถาม
ความต้องการและให้ตอบรับว่าหลังคาเรือนใด มีความต้องการถังขยะ มีค่าใช้จ่ายหลังคาเรือนละ๒๐ บาท ต่อ
เดือน ด าเนินการไปแล้ว ๑๑ หมู่บ้าน ติดตามตรวจสอบ ๒ หมู่บ้านประเมินผลประชาชนมีความพึงพอใจ  
อบต.วัดแก้วไม่มีรถเก็บขยะ จ้างรถเอกชนมาจัดเก็บด าเนินการมา ๓ เดือนวิเคราะห์แล้ว รายรับไม่พอต่อ
รายจ่ายที่จ้างรถเอกชน  ทางอบต.วัดแก้วจะหางบประมาณมาจัดซื้อรถเก็บขยะ 
รองนายก อบต.ดอนใหญ่ :   จากการลงพ้ืนที่ในโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนคัดแยกขยะและน าไปใช้กับ
บ้านตนเองชักชวนผู้ปกครอง ให้ช่วยคัดแยกขยะ 
ผอ.รพ.บางแพ  :    พชอ.ท าเป็นภาพอ าเภอแต่การด าเนินการขับเคลื่อนแล้วแต่บริบทของพ้ืนที่ในภาพ พชต .
แต่ละต าบล  ควรมีการสรุปว่าขยะจะด าเนินการอย่างไรเป็นแนวทางกว้างๆ  
สรุปมติ คณะกรรมการ พชอ.บางแพ 



       ๑. คณะกรรมการ พชอ. /ส่วนราชการเป็นตัวอย่างให้ประชาชน  ปฎิบัติตามกฎหมาย มีการคัดแยกขยะ 
       ๒. ก าหนดแนวทางท่ีเอ้ือให้ประชาชนสามารถปฎิบัติตามมติคณะกรรมการ พชอ.อ าเภอบางแพได ้
       ๓. เป็นผู้ประสานความร่วมมือในพ้ืนที ่
       ๔. ทุกหลังคาเรือนมีการก าจัดขยะเปียกตามบริบทพ้ืนที่ จะใช้ถังหรือภาชนะอ่ืนได้   แต่ให้มีฝาปิด  ไม่ให้ 
           แมลงตอม  ไมใ่ห้มีกลิ่น 
       ๕. สถานที่ราชการจัดให้มีการคัดแยกขยะ และจัดการขยะเปียก เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน           
                      ๒.๓ ประเด็นสัญจรปลอดภัย 
พ.อ.อ.สมมาตร : ปัญหาการจราจร โดยเฉพาะทางแยกที่มีกรวดทรายอยู่บนพ้ืนถนน ควรมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบท าความสะอาดถนน    การสวมหมวกกันน็อค  การติดป้ายรณรงค์ มีการเตือนก่อน
ประกาศใช้กฎหมายใน ระยะเตรียมตัว   ประสานร้านค้าที่มีการแจกหมวกกันน็อค   ส่วนราชการ  ข้าราชการ
ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและมีการใช้กฎหมายถ้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเป็นตัวอย่าง   
รองนายกทศบาลบางแพ : ทางเทศบาลต าบลบางแพ ได้มีการล้างท าความสะอาดถนน ทางโค้งตลาดบางแพ 
แล้ว 
ผอ.รพ.บางแพ  :    ถนนที่มีความเสี่ยงแจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน /ก านัน หรือคณะกรรมการ พชอ.จะได้ช่วยกัน
แก้ไข 
รองนายก อบต.วัดแก้ว : อุบัติเหตุ บริเวณ แยกคลองชลประทานบ้านใหม่ เกิดอุบัติเหตุ บ่อยมาก ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ประธาน  : ตรงคลองชลประทานบ้านใหม่ ได้ท าเรื่องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้ส่งเรื่องไปแล้วรอ
รองอธิบดีลงนาม    กรมทางหลวงเป็นผู้ควบคุมแบบ    งบประมาณจาก อบต.วัดแก้ว 
เลขาฯ พชอ.  :  เป้าหมายที่จะด าเนินการ  ก าหนดเขตพื้นท่ีบังคับใช้กฎหมาย  

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยจราจร ประชาสัมพันธ์ เป็น ๓ ระยะ ระยะเตรียมตัว ระยะผ่อนผัน 
และระยะบังคับ ใช้กฎหมาย   

- ก าหนดเขตพื้นท่ีบังคับใช้กฎหมาย   /พ้ืนที่เขตวินัยจราจร 
- ขอความร่วมมือทางโรงเรียน   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันน็อค เวลารับ-ส่งเด็ก

นักเรียน 
ประธานชมรม ผส. : การประกาศใช้กฎหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วย ถ้าเจอฝ่าฝืน จับ ปรับ 
พ.อ.อ.สมมาตร : ต้องมีการก าหนดภารกิจตามมติคณะกรรมการ พชอ.บางแพ  แล้วก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติให้ชัดเจน   ออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  จะได้ถือปฏิบัติได้  
สรุปมติคณะกรรมการ พชอ.บางแพ ประเด็นสัญจรปลอดภัย 

๑. ก าหนดเขตวินัยจราจร  ทุกส่วนราชการจัดท าป้ายรณรงค์และให้ความรู้เรื่องการสวมหมวกกันน็อค  
การขับขี่ปลอดภัย  การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 

๒. ข้าราชการทุกหน่วยงาน ถือปฎิบัติตามกฎหมาย ถ้าฝ่าฝืน จับปรับ 
๓. ทางโรงเรียน   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันน็อค เวลารับ-ส่งเด็กนักเรียน 



๔. ถ้าพบถนนที่มีความเสี่ยง เช่นไหล่ทางมีสิ่งกีดขวาง   มีดินกรวด หิน เกะกะบริเวณไหล่ทาง  ไฟดับ
ถนนไม่มีแสงสว่างเพียงพอ แจ้งผ่านผู้ใหญ่บ้าน /ก านัน หรือคณะกรรมการ พชอ.บางแพ 

                      ๒.๔ ประเด็นอาหารปลอดภัย 
ตัวแทนเกษตรอ าเภอบางแพ :  มีการรวมกลุ่ม Bangphae Healthy Farm จ าหน่ายอาหารปลอดภัยทุกวัน  
ขณะนี้มีการขยายตลาดไปที่ต าบลดอนคา และเริ่มด าเนินการในแต่ละต าบลแล้ว   เน้นการสร้างตลาดให้มีการ
จ าหน่ายอาหารปลอดภัย ต าบลไหนที่มีอาหารปลอดภัยส่งมาในไลน์กลุ่ม เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
วัฒนธรรมอ าเภอ :  อาหารปลอดภัยจากแหล่ง Bangphae Healthy Farm  ผลผลิตยังไม่มาก แต่ท าแล้วมี
ความสุข  แนวทางจะท าตลาดยามเย็น ผลิตผักปลอดสารเคมี เมื่อผลิตแล้วคนบางแพต้องช่วยกันสนับสนุน 
ประธาน  : แต่ละต าบลควรส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้คนบางแพทราบ 
ผอ.รพ.บางแพ  :    อาหารปลอดภัย  ที่ต้องดูแล คือ แหล่งผลิต  แหล่งจ าหน่าย  แผงลอย น้ าดื่ม น้ าแข็ง  
จัดการอย่างไรให้ปลอดภัย 
ประธานชมรมตลาดสด :  ผัก  อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดบางแพ ส่วนใหญ่ซื้อมาจากแหล่งจ าหน่าย ตลาด
ส่งในตัวจังหวัดราชบุรี อยู่แล้ว 
ผอ.รพ.บางแพ  :    แนวทางอาหารปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซ้ือสินค้าท่ีปลอดภัย 
สรุปมติคณะกรรมการ พชอ.บางแพ ประเด็นอาหารปลอดภัย 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารในชุมชน 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ แหล่งจ าหน่ายผักปลอดสารในอ าเภอบางแพ 
๓. ให้ความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกซ้ือสินค้าท่ีปลอดภัย 
๔. ด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบตามมาตรฐาน งานคุ้มครองผู้บริโภค 

                     ๒.๕ ประเด็นการออกก าลังกาย 
ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา : จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน เป็นสถานที่ออก
ก าลังกาย เสนอให้ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาพ้ืนบ้าน  เชิญชวนให้มาใช้สถานที่และอุปกรณ์ที่โรงเรียน
กลางคืนในสนามกีฬามีไฟฟ้า มีนักเรียน ประชาชนมาใช้บริการ 
ผอ.รพ.บางแพ  :    ส่วนราชการที่มีพ้ืนที่เปิดให้ประชาชนมาใช้บริการ  รพ.บางแพ มีสวนสุขภาพ เปิดให้
ประชาชนมาออกก าลังกาย 
ประธานชมรมแอโรบิค : นโยบายของกระทรงศึกษาธิการ ให้ทุกโรงเรียนท าป้ายเชิญชวนประชาชนมาใช้พ้ืนที่
ในการออกก าลังกาย เสนอให้มีการออกกฎเกณฑ์  
                     -  อสม. / ผู้น าชุมชน ต้องมีการออกก าลังกาย    
                     - หน่วยงานสาธารณสุขต้องออกก าลังกาย   
                     - ทุกหน่วยงานสนับสนุนให้มีการออกก าลังกาย 
                      - ประชาสัมพันธ์ ช่วงระยะเวลา  สถานที่  ที่ประชาชนมาร่วมออกก าลังกายได้ 
ผอ.รพ.สต.ดอนคา : เสนอให้มีการจัดงาน วิ่งมาราธอน   ตามบริบทของชาวบางแพ เป็นการส่งเสริมการออก
ก าลังกายและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของบางแพ 



ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา :  จอมบึงมาราธอน เริ่มจากการจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  วิ่งโดย
นักศึกษา และขยายมาถึงประชาชน  การจัดงานผู้จัดต้องมีประสบการณ์ มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีการบริหาร
จัดการที่ด ี
ผอ.รพ.บางแพ  :   การจัดวิ่งมาราธอน จัดยาก ต้องหาเจ้าภาพผู้รับผิดชอบในการจัดงาน 
สรุปมติคณะกรรมการ พชอ.บางแพ ประเด็นการออกก าลังกาย 

๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบช่วงระยะเวลา  สถานที่  ที่ประชาชนมาร่วมออกก าลัง
กายได้ 

๒. รณรงค์การออกก าลังกายทุกส่วนราชการ  
๓. ข้าราชการเป็นผู้น า ต้องมีการออกก าลังกาย 
๔. อปท.สนับสนุนอุปกรณ์  งบประมาณ  สถานที่ในการออกก าลังกาย 
๕. ทุกโรงเรียน   ทุกส่วนราชการ เป็นสถานที่ออกก าลังกาย 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
๒.๖ ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุและพิจารณาจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เลขาฯ พชอ.  :  การเยี่ยมผู้สูงอายุ ให้แต่ละต าบลท าแผนการเยี่ยม คณะกรรมการ พชอ.จะออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
ติดบ้าน ติดเตียง ผู้ยากไร้  เสนอให้มีการตั้ง “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบางแพ ”  
กองทุน  พชอ.ไม่ใช่เรื่องแจกของอย่างเดียว สนับสนุนการเรียนรู้  ส่งเสริมอาชีพ /ทักษะให้ช่วยตนเอง ทุกด้าน  
ปัจจุบันมีการน าของไปแจกผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการอยู่แล้วแต่ละหน่วยงานแยกกันท า ท าให้
กลุ่มเป้าหมายบางรายอาจพลาดโอกาส ที่จะได้รับความช่วยเหลือ  
ผอ.รพ.บางแพ  :   ต่างคนต่างท าแต่ละหน่วยงาน  
ผอ.รพ.สต.หนองม่วง :  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคในวันส าคัญเช่น ท าบุญวันเกิด   
พ.อ.อ.สมมาตร : ควรมีตั้งกฎเกณฑ์การเยี่ยม พชอ.ไปเป็นคณะจะไปท าอะไรบ้าง 
ผอ.รพ.บางแพ  :   ใช้ช่องทางในการสื่อสาร  กลไกธรรมชาติที่ด าเนินการอยู่แล้ว เน้นการสื่อสารแจ้งข่าวสาร
ให้ทราบ 
พ.อ.อ.สมมาตร : ให้ท าแผนการเยี่ยม สิ่งของที่ต้องการใช้ ให้ชัดเจน เพ่ือให้คณะกรรมการ พชอ.ร่วมกิจกรรม 
สรุปมติคณะกรรมการ พชอ.บางแพ ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ 

๑. ให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติ แต่มีการแจ้งข่าวสารในไลน์กลุ่ม 
๒. ให้แต่ละพ้ืนที่ส ารวจความต้องการ 
๓. ท าแผนการเยี่ยม 
๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
๕. คณะกรรมการ พชอ.เสนอแนวทางการเยี่ยมผู้สูงอายุ ในนามคณะกรรมการ พชอ.บางแพ 

สรุปมติคณะกรรมการ พชอ.บางแพ ประเด็นพิจารณาจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                ๑. ต่างคนต่างท า แต่ละหน่วยงาน 
                ๒. ต่างคนต่างไป  แต่ละหน่วยงาน 
                ๓. คณะกรรมการไม่ให้ตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต 



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ผอ.รพ.บางแพ  :   พชอ. เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สิ่งแวดล้อมที่ดี มีการทบทวนแนวทางกลวิธี การ
ด าเนินงาน ๖ ประเด็น ว่าแต่ละประเด็นมีกรอบการด าเนินงานอย่างไร  เมื่อสรุปได้แล้ว มีการถ่ายทอด ผ่าน
เวปไซต์ / ป้ายประกาศ   ประเด็นไหนมีแผนงานที่ชัดเจนต้องใช้งบประมาณ ให้รวบรวมเป็นแผน พชอ.ของ
อ าเภอ  โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง 
เลขาฯ พชอ.  :  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก คปสอ.บางแพ  คณะอนุกรรมการแต่ละประเด็นสามารถ
ใช้งบประมาณในการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดท าแผนงาน  ด าเนินกิจกรรม   คณะกรรมการแต่ละประเด็น 
เสนอแผนงาน มาที่อนุกรรมการเลขาฯ  มอบนางวัลธนา  แก้วป่อง อนุกรรมการเลขาฯเป็นผู้รวบรวมแผนงาน 
มติที่ประชุม         รับทราบ 
                    
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
                    ก าหนดนัดประชุมครั้งต่อไป   เดือน  เมษายน  ๒๕๖๒  
 
                                    ปิดประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น 
 
 
        ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                     สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
       อนุกรรมการเลขานุการ                                                เลขานุการคณะกรรมกร                                                  
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 





 
 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



 


