
 

 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบางแพ 
ครั้งที่  ๓   / ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
วันที่  18  เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.   

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายอรรถพันธุ์         สงวนเสริมศรี          นายอ าเภอบางแพ               ประธาน 
    ๒.      นายเกียรติศักดิ์        นิธิเศรษฐทรัพย์            รก.ผอ.รพ.บางแพ  
 ๓. นายกิจจา เสาวรส ปลัดอ าเภอ  
 ๔. พ.อ.อ.สมมาตร         บุญโยประการ             ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๕. นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ประธานชมรมแอโรบิค อ าเภอบางแพ 
 ๖. นายสุทธิศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้ประกอบการร้านช า อ าเภอบางแพ    
 ๗. นางสาวรวีวัฒน ์ เรืองขันธ์สถิตย์ ตัวแทนหมวดทางหลวง  
    ๘. นางศรีรัตน์ กลิ่นทอง ปลัดเทศบาลต าบลบางแพ 
 ๙. นายภูวนาท มนตรีสา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางแพ 

 ๑๐. นายสุริยันต์ สกุลนราแก้ว  ประธานชมรมตลาดสด อ าเภอบางแพ 
 ๑๑. นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง พัฒนาการอ าเภอบางแพ 
 ๑๒. นางเนาวรัตน์ ยังภู่ ประธาน อสม.อ าเภอบางแพ 
 ๑๓. นายอุรุพงษ์   ยังภู่ ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอบางแพ 
 ๑๔. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย                สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  เลขานุการคณะกรรมการ
    
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
    ๑.    นายวรชัญ์               คงคาวงศ์                    ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสาร 
    ๒.    นายประพันธ์        สุดสวาสดิ์                    เกษตรอ าเภอบางแพ 
    ๓. นายปราโมทย์           อุ่นเกษม                     หัวหน้ามูลนิธิสว่างราชบุรี อ าเภอบางแพ    
    ๔. นางวิมลมาศ             เปี่ยมสมบูรณ์               ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพราชบุรี   
    ๕.    นายประจวบ            ปราณีชล                     เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด 
    ๖.    นางอ าไพ                 เปี๊ยะดี                       ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ าเภอบางแพ       
    ๗.    นายกอบชัย              บุญถนอม                    มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี อ าเภอบางแพ                                             
                          
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
     ๑. นายวินิจ                คิ้วเจริญ          ท้องถิ่นอ าเภอบางแพ                                               
     ๒.  นางเฉลา                 รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่ 
     ๓.  นางสาวสิริพร            สุบรรณเกตุ                 ปลัดอ าเภองานส านักงานอ าเภอ 
     ๔.  นางภาวนา               ชัยโสตถ ี ตัวแทนโรงงานบ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่งจ ากัด 
     ๕.  นายชัยพร                จันทร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
     ๖.  นายประวิทย์             เอมอาจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
     ๗.  นางจรรยา               บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
     ๘.  นางวัลธนา               แก้วป่อง ผอ.รพ.สต. วังเย็น 
     ๙. นางพิกุลเกต ุ             สวนแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 



 

 

     ๑๐. นายมานิตย์ อยู่เย็น ผอ.รพ.สต.วังกุ่ม  
     ๑๑. นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
     ๑๒. นายกฤษฎิ์ วัฒนทัพ แทน ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
     ๑๓. นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
     ๑๔. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ. รพ.สต.ดอนคา 
     ๑๕. นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
     ๑๖. นายพิชิต                 เลิศพทัิกษ์ธรรม            เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจ าอ าเภอบางแพ  
  
           เริ่มประชุม    เวลา ๑๔.๐๐ น                              
      นายอ ำเภอบำงแพ ท ำหน้ำที่ประธำน กล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้                 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
          ๑ แจ้งสถานการณ์ ๗ วันอันตราย   
        สถานการณ์ ๗ วันอันตราย  อ าเภอบางแพ  มีอุบัติเหตุ ๓ ครั้ง  บาดเจ็บ ๑ ราย เสียชีวิต ๒ รายจาก

รถจักรยานยนต์ชนกัน และรายที่ ๒ รถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกเล็ก  
มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562    

เลขานุการฯเสนอรายงานการประชุมครั้งที่  ๒   /  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ที่
ประชุมรับรอง      
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 

- 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
เลขานุการ ฯ     ๔.๑   น าเสนอสรุปการประชุมของอนุคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 5 ด้าน  
จากที่ประชุม  มีโครงการแต่ละประเด็นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบกองทุนโรงไฟฟ้า จ านวน       
๗ โครงการ จ านวนเงิน3,991,750  บาท ดังรายละเอียด 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
หน่วยงานรับผดิชอบ 

 
ช่ือโครงการ 

 
งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านสญัจรปลอดภยั ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

-โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านกู้ภัยจังหวัดราชบุร ี
-โครงการอาสาจราจรเพื่อขับเคลือ่นงานป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนแบบมสี่วนร่วม จังหวัดราชบุร ี

90,000 
 
525,850  
 

ด้านการจดัการขยะ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัราชบุร ี

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมลูฝอยตั้งแต่ต้น
ทาง 
-โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกจัดการขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 

682,550 
 
300,000 

ด้านการดูแลผู้สูงอาย ุ
 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุร ี

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตส าหรับผูสู้งอายุ 
ยุค ๔.๐ และส่งเสริมศักยภาพทางด้านอาชีพ 
 

433,800 
 



 

 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

หน่วยงานรับผดิชอบ 
 

ช่ือโครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ด้านอาหารปลอดภยั ส านักงานเกษตรจังหวัด โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 959,550 
ด้านการออกก าลังกาย 
 

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดราชบุรี  

โครงการสนับสนุนการออกก าลังกายเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตจังหวัดราชบุรี ประจ าปี 2562 
1) กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
มวลชน 
2) กิจกรรมการประกวดแข่งขันการเต้น 
แอโรบิคและกระโดดเชือก 

1,000,000 
 
 

                            7 โครงการ 3,991,750 
  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   

เลขานุการ ฯ       น าเสนอผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอบางแพ เพ่ือร่วมต้อนรับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลัง 

               ด้านสัญจรปลอดภัย  
 แสดง สถิติการเสียชีวิต ปี ๖๑-ปี๖๒  การน าเสนอจุดเสี่ยงและแนวทาง 

การแก้ไข การบังคับใช้กฎหมาย   การก าหนดเขตวินัยจราจร การจัดท าป้ายสัญญาณจราจร การรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชน   

 
มติคณะกรรมการ     เสนอจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินงาน     
          - จุดเสี่ยงทั้งหมด   จุดเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข แล้ว  
          - แนวโน้ม การเกิดอุบัติเหตุลดลงหรือไม่ 
          - การติดป้ายสัญญาณจราจร ด าเนินการไปทั้งหมดกี่คน 
          - สรุปมาตรการ ของคณะกรรมการ พชอ.ประเด็นสัญจรปลอดภัย 

 

                            ด้านการจัดการขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เลขานุการ ฯ          น าเสนอแนวทางการจัดการขยะ    

   - กิจกรรม  อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ จ านวน ๖๕ หมู่บ้าน  



 

 

   - สถานที่ราชการจัดให้มีการคัดแยกขยะ และจัดการขยะเปียก  ด าเนินการน าร่อง  ๑๒ แห่ง       
     ( รพ.สต./ สสอ / รพ.บางแพ /ที่ว่าการอ าเภอบางแพ) 

       -  จิตอาสา ร่วมกับ คณะกรรมการ พชอ.บางแพ จัดการ/ดูแลขยะในชุมชน ที่สาธารณะ 
มติคณะกรรมการ  เสนอเพ่ิมเติมเรื่องการชั่งน้ าหนักขยะ ที่จัดเก็บโดย อปท จะได้ประเมินผลลัพธ์การคัดแยก
ขยะ การจัดการขยะ    
                            ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
เลขานุการ ฯ       น าเสนอแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ 
                จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด  ๘,๑๓๙ คน  จ าแนกเป็น     ชาย ๓,๔๕๙ คน    หญิง  ๔,๖๕๐ คน 
จ าแนกตามการช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน  Activities of Daily Living (ADL) 
                    - ติดสังคม      ๘,๐๓๒   คน 
                    - ติดบ้าน        ๓๒๒     คน 
                    - ติดเตียง       ๑๐๓     คน 
     - CM ( เจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง )  ๑๓ คน 
     - CG   ( อาสาสมัครที่ผ่านการอลรมผู้ดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย) ๖๔ คน 
     -  ต าบลที่เข้าโครงการ LTC การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ๔ ต าบล(บางแพ วังเย็น โพหัก ดอนคา)  
    -  โรงเรียนผู้สูงอายุ ๕ ต าบล (บางแพ วังเย็น โพหัก หัวโพ วัดแก้ว) ที่เหลือมีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
    -  ผู้สูงอายุ ที่สมควรได้รับการเยี่ยมติดตามจาก พชต./พชอ. จ านวน ๙๔  คน ได้รับการเยี่ยมติดตาม 
       โดยทีมหมอครอบครัวและทีม พชต. จ านวน ๙๔ คน  ความต้องการทีม พชอ.ลงเยี่ยม  ๒๑ ราย       
             การเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอครอบครัว และ พชต. 
มติที่ประชุม    รบัทราบ  ส ารวจเพิ่มเติมเรื่อง 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก แก่ผู้สูงอายุ ในที่สาธารณะ เช่น วัด  
- รร.ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมแล้วมีการประเมินผลกิจกรรมอย่างไร 
- ได้ผลการประเมินอย่างไรบ้าง 
- การเยี่ยมบ้าน เยี่ยมได้กี่หลัง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างไร 

 

          ด้านอาหารปลอดภัย 
เลขานุการ ฯ       น าเสนอแนวทางประเด็นอาหารปลอดภัย 

- น าเสนอข้อมูลการตรวจมาตรฐานปลอดภัย  GFGT ร้านอาหารและแผงลอย 
- กิจกรรมรณรงค์NO FORM  การตรวจสารปนเปื้อน     
- การปลูกผักปลอดสาร และการขยายผลไปสู่ต าบลดอนคา 

มติที่ประชุม   รับทราบ ส ารวจเพิ่มเติมเรื่อง จ านวนร้านที่ได้รับป้าย NO FORM  NO FORM   
                 ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารลดลงอย่างไร 

 

    ด้านการออกก าลังกาย 
เลขานุการ ฯ       น าเสนอแนวทางประเด็นการออกก าลังกาย  การจัดตั้งชมรมออกก าลังกาย   
มติที่ประชุม   รับทราบ ส ารวจเพิ่มเติมเรื่อง จ านวนสนามกีฬา /ลานกีฬา ที่ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้  
 

 
 
 
 
 



 

 

                         ด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เลขานุการ ฯ       น าเสนอแนวทางประเด็นด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก  การประชุมเปิดศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินอ าเภอบางแพ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก  การรณรงค์ก่อนการ
ระบาด  อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๒   คณะอนุกรรมการฯ ของอ าเภอบางแพเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมของ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดราชบุรี ทั้ง 5 ด้าน ที่จะด าเนินการในปี 2561 – 2562 
เลขานุการ ฯ       น าเสนอ ผลการด าเนินงาน POWER  POINT  ๖ ประเด็น ให้คณะกรรมการ พชอ.บางแพ 
และคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ  ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

๔.๓  คณะท างาน และอนุกรรมการส่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาท่ีเลขานุการ พชอ. เพื่อรวบรวม 
และน าเสนอคณะกรรมการจังหวัด  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

     5.1    เสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต   โดย เลขานุการ ฯ 
 เลขานุการ ฯ  กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต  วัตถุประสงค์เพ่ือหมุนเวียนอุปกรณ์ กายอุปกรณ์  การจัดเก็บ
อุปกรณ์  การจัดสรรทรัพยากร ร่วมกัน  
ผอ.รพ.บางแพ       เสนอให้ร่างระเบียบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต น าเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา ร่วมกัน ในการประชุมครั้งต่อไป 
ประธาน              เสนอที่ประชุมพิจารณาว่าสมควรมีการจัดตั้ง กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือไม่ 
มติคณะกรรมการ    มีมติเห็นด้วย จ านวน 29 คน จากผู้เข้าน่วมประชุม ๓๐ คน  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบทีมเลขานุการ ฯ น าร่างระเบียบการบริหารจัดการมาน าเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป 

 
5.2ติดตามผลการด าเนินงานทั้ง 6 ด้าน น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยตัวแทนคณะอนุกรรมกร 

- ด้านสัญจรปลอดภัย 
- ด้านการจัดการขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
- ด้านอาหารปลอดภัย 
- ด้านการออกก าลังกาย 
- ด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

1.ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ าเภอบางแพ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมเสริมพลัง วันที่ 23 เมษายน 
2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอบางแพ 
 2.นัดประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงาน เรื่องอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการครั้งต่อไป    วันที่  ๒๐ เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2562 



 

 

                 ปิดประชุมเวลา               ๑๖.๐๐ น 
 
         
     
       ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                     สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
       อนุกรรมการเลขานุการ                                                เลขานุการคณะกรรมกร                                                  
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 



 

 

 



 

 

 
 


