
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบางแพ 
ครั้งที่  5   / ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
วันพุธที่  7  สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น. 

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายกิจจา เสาวรส ปลัดอ าเภอ    ประธาน 
    ๒.      นายเกียรติศักดิ์        นิธิเศรษฐทรัพย์            รก.ผอ.รพ.บางแพ  
 ๓. นางศรีรัตน์              กลิ่นทอง   ปลัดเทศบาลต าบลบางแพ   
 ๔. นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง พัฒนาการอ าเภอบางแพ 
 5. นายวรัชญ์               คงคาวงศ์                   ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสาร  
 6. นายสุทธิศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้ประกอบการร้านช า อ าเภอบางแพ     
    7. พ.อ.อ.สมมาตร        บุญโยประการ              ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    
 8. นายภูวนาท มนตรีสา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม รพ.บางแพ 

   9. นายสุริยันต์ สกุลนราแก้ว  ประธานชมรมตลาดสด อ าเภอบางแพ 
   ๑0.   นายประจวบ           ปราณีชล                    เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  
   11.    นางภาวนา             ชัยโสตถ ี                     โรงงานบ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่งจ ากัด 
   12.  นางสาวสุดารัตน์       ทับสาย                      ตัวแทนชมรมแอโรบิค ต าบลบางแพ 
   13.    นางเนาวรัตน ์        ยังภู่                          ประธาน อสม.อ าเภอบางแพ               
   ๑4.    นายประดิษฐ์ สาลียงพวย                 สาธารณสุขอ าเภอบางแพ เลขานุการคณะกรรมการ
    
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
    1.    นายอรรถพันธุ์  สงวนเสริมศรี                      ตดิภารกิจ  
    2.    นายปราโมทย์          อุ่นเกษม                     ติดภารกิจ                    
    3. นางวิมลมาศ            เปี่ยมสมบูรณ์              ติดภารกิจ                
    4.    นางอ าไพ                เปี๊ยะดี                       ติดภารกิจ                    
    5.    นายกอบชัย             บุญถนอม                   ตดิภารกิจ                                      
    6.    นายอุรุพงษ์          ยังภู่                          ติดภารกิจ                    
    7.   นายบุญส่ง                พิชญพิธาน                  ติดภารกิจ      
 
    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
     1.   พ.ต.ท.วิชิต             หิมาลี                         ผกก.สภ.โพหัก 
     2.   นางสาวสิริพร          สุบรรณเกตุ                  ปลัดอ าเภอบางแพ  
     3. นางเนาวรัตน์           สุขเกิด                        เทศบาลต าบลบางแพ                             
     4.  นางเฉลา                 รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่ 
     5.  นายประพันธ์            สุดสวาสดิ์                      เกษตรอ าเภอบางแพ 
     6.  นายประวิทย์             เอมอาจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
     7.  นางจรรยา                บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
     8.  นางวัลธนา                แก้วป่อง ผอ.รพ.สต. วังเย็น 



     9.  นางพิกุลเกต ุ           สวนแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
     10.  นายมานิตย์ อยู่เย็น ผอ.รพ.สต.วังกุ่ม  
     11. นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
     ๑2. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
     ๑3. นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
     ๑.4 นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ. รพ.สต.ดอนคา 
     ๑5. นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
     16. นางเศรษฐศิริ            ทรัพย์แตง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ                 
     17.  นายชัยพร              จันทร                        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
   
           เริ่มประชุม    เวลา ๑3.45 น                              
      ปลัดอ าเภอ ท ำหน้ำที่ประธำน กล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้                 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. มอบเงินเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบางแพ  
-   จากตัวแทนบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จ านวน 2,000 บาท   
-    นายอ าเภอบางแพ  จ านวน    2,000 บาท   
-    นายประจวบ   ปราณีชล       จ านวน 300 บาท 
 ผู้รับมอบ  สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  เลขานุการคณะกรรมการ  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 วันที่  5  มิถุนายน  2562    
เลขานุการฯเสนอรายงานการประชุมครั้งที่  4   /  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน   ๒๕๖๒ ให้ที่

ประชุมรับรอง   ไม่มีการแก้ไข 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 6 ด้าน  น าเสนอโดยอนุกรรมการเลขานุการฯ       

- ด้านสัญจรปลอดภัย 
อนุกรรมการเลขานุการฯ   กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว  
            จากหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ วัดดอนมะขามเทศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้น าชุมชนมีการเสนอ 
ปัญหา เรื่องพ้ืนผิวจราจร เสนอให้มีการขยายผิวถนนตรงสี่แยกหัวโพ ถนนสาหัวโพ-วัดแก้วเนื่องจากเป็นถนน
เลนเดียว รถขับสวนกันเกิดอุบัติเหตุบ่อย  นายอ าเภอเสนอปัญหานี้ ต่อแขวงการทาง ขยายแนวถนน ติดปัญหา
ว่าต้องใช้งบประมาณมาก เป็นงบพัฒนาจังหวัด จากจังหวัดสมุทรสงครามมาราชบุรี  เป็นคนละกลุ่มจังหวัด  
แนวทางการแก้ไข   ประธาน พชอ.บางแพ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรี จ านวน 
200,000บาท ตีเส้นและติดหมุดสะท้อนแสงบริเวณก่อนทางเข้ารร.วัดดอนมะขามเทศ และวัดดอนมะขาม
เทศ ต าบลหัวโพ เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร  บริเวณทางแยกเข้าวัดหัวโพ ตีเส้นแบ่งถนนเส้นทแยง 
นายประวิทย ์       มีโครงการสัญจรปลอดภัย   ด าเนินการ 1 ต าบล 1 รรต าบลหัวโพ   รร.บางแพปฐมพิทยา 
กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ 
     อบรมให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน ประชาชน อสม ต าบลหัวโพ 
 
 



ด้านการจัดการขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อนุกรรมการเลขานุการฯ       น าเสนอผลการคัดแยกขยะ ตามที่ทุกส่วนราชการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ   
ท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บขยะ มี 3 แห่ง คือเทศบาลต าบลบางแพ    เทศบาลต าบลโพหัก และอบต.วัดแก้ว             
จ้างเอกชน จัดเก็บ     - หัวโพ      ชุมชนเป็นผู้จัดการเอง  - ดอนคา   ดอนใหญ่ 
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการรณรงค์คัดแยกขยะให้ความรู้อย่างต่อเนื่องปริมาณขยะในชุมชนลดลง 
 

 
นายสุทธิศักดิ์       การชั่งน้ าหนัก เป็นการวัดปริมาณขยะ  แต่จะท าอย่างไร หมู่บ้านใดที่มีการรณรงค์คัดแยก
ขยะ  คัดแยกแล้วด าเนินการต่ออย่างไร  
พัฒนาการอ าเภอบางแพ   ทางพัฒนาชุมชนส่งเสริมสตรีเรื่องการจัดการขยะ ส่งตัวแทนสตรีไปรับการอบรม
เรื่องการจัดการขยะ  
ผอ.รพ.บางแพ  การจัดการขยะ เป้าหมายจะด าเนินการทุกครัวเรือน หน่วยงานราชการ   ภาคเอกชน   
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว ขอข้อมูลแนวทางการจัดการขยะ     
เลขานุการ      การจัดการขยะ ทาง อสม.ด าเนินการอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการจัดเก็บขยะ  
นายภูวนาท      เสนอให้มีการตั้งเป็นตัวชี้วัด  โรงพยาบาล / โรงเรียน / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
อบต. มี 1 ชุมชนที่มีการจัดการขยะ    
นายสมมาตร      รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนท าขยะเปียก บ้านละ 2 ถัง มีการประกวดหมู่บ้านสะอาด           
มติที่ประชุม      รับทราบ   
อนุกรรมการเลขานุการฯ   น าเสนอประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ 
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   ( อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย) 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   
  เปิด รร . ผูสู้งอายุเพ่ิมอีก 1 แห่ง คือที่ รพ.สต.บ้านดอนใหญ่  ปัจจุบันมี รร.ผู้สูงอายุ ที่ ต าบลวังเย็น   
เทศบาล  บางแพ   วัดแก้ว  โพหัก  หัวโพ     เปิด Day  care  ที่รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
นายสุทธิศักดิ์     จ านวนผู้สูงอายที่ติดสังคม การจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกี่คน ได้ให้การช่วยเหลือ
อย่างไรบ้าง  แหล่ง / พื้นที่สาธารณะในชุมชนที่เอ้ืออ านวย ในชุมนที่ผู้สูงอายุจะไปใช้ประโยชน์ ได้ วัดควรมี
ทางลาด ห้องน้ าแบบชักโครก  
เลขานุการ  เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ การส ารวจไม่ทั่วถึง  ไม่มีรายได้ การตั้งกองทุนช่วยเหลือ สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ ได้ 
อนุกรรมการเลขานุการฯ   น าเสนอผลการเยี่ยมบ้าน ของต าบลวังเย็น ทั้ง 5 หลัง และมีการช่วยเหลือสร้าง
ซ่อมแซมบ้านโดยทีมพชต.วังเย็น  ผู้น าชุมชน  อสม. จ านวน3หลัง โดยใช้งบบริจาคจากคนในชุมชน 
เลขานุการฯ    มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  ๕ ต าบล ปี2562 เป้าหมายอีก1 ต าบล ทุกรพ.สต.มีการเยี่ยม  
ผู้สูงอายุ โดยทีมสหวิชาชีพ ภายใต้ค าขวัญ “คนบางแพ ไม่ทอดทิ้งกัน” ทุกรายที่ไปเยี่ยมมีการ  ส่งเสริมด้าน
อาชีพ เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้ 

ด้านอาหารปลอดภัย 
อนุกรรมการเลขานุการฯ  อาหารปลอดภัย มีแหล่งจ าหน่าย   เปิดตลาด กรีนมันเดย์  ให้บริการทุกวันจนทร์ 

 

 
นายวรัชญ์   จุดเริ่มต้น จากแนวคิดท่ีเห็น รถวิ่งขายอาหารสดในหมู่บ้านที่เรียกว่า รถพุ่มพวง  จึงเริ่ม
ด าเนินการในกลุ่มเล็กๆๆ ปลูกผักปลอดสาร แบ่งปันกัน 5-6 ครัวเรือน จนถึงปัจจุบันมีการขยายผลมากขึ้น 
และเปิดเป็นแหล่งจ าหน่ายอาหารปลอดภัยให้ประชาชนอ าเภอบางแพ ได้บริโภค  



นายประจวบ   มีการรวมกลุ่ม “ตลาดประชารัฐ” เปิดตลาดหน้าอ าเภอ ขายข้าวปลอดสารเคมี ข้าวน้ าตาลต่ า 
มีแผนการขยายตลาดเพ่ิมจ านวนร้านค้า และขยายไปตั้งร้านค้าในโรงพยาบาล  
ผอ.รพ.บางแพ   คนบางแพ จะได้บริโภคอาหารปลอดภัย  
เลขานุการ   ประสานร่วมมือกันระหว่าง ตลาดกรีนมันเดย์ กับ ตลาดประชารัฐ  
นายสุทธิศักดิ์    ชมรมร้านอาหาร  มีทะเบียน ตรวจร่างกายคนประกอบอาหาร   

- ด้านการออกก าลังกาย 
ตัวแทน ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา  ในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนที่สนใจกีฬามาออก
ก าลังกายที่สนามโรงเรียน         
ปลัดเทศบาลต าบลบางแพ   ทุกวันอังคาร กับวันพฤหัสบดี ที่สนามเปตองหมู่ที่ 3ต าบลบางแพ กับหมู่ที่ 7 
ต าบลวังเย็น มีการเล่นกีฬา  

- ด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เลขานุการฯ    สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของบางแพ เป็นอันดับ 2 ของจังหวัด มีการระบาดบางพ้ืนที่ แนว
ทางการควบคุมโดย อสม.เป็นหลัก    1. บ้านอสม.ต้องม่มีลูกน้ า  2.ละแวกที่อสม.รับผิดชอบ ต้องไม่มีลูกน้ า  
ท าอย่างไรจะให้ประชาชนรับรู้ และช่วยเหลือกัน  
มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 

                 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 แนวทางการหางบประมาณกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบางแพ มีการจัดกีฬา  เดิน วิ่ง ก าหนด
จัดงานเดือน พฤศจิกายน - ธนัวาคม ในช่วงประเพณีของดีบางแพ    
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 นัดประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงาน เรื่องอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการครั้งต่อไป   เดือนตุลาคม  2562   
                   
              ปิดประชุมเวลา               ๑๖.๐๐ น 
 
         

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



 
 
 


