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เริ่มประชุมเวลา      ๑๓. ๔๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธาน : ปัญหาจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ( พชอ) ได้คัดเลือกไว้ มี ๖ ประเด็น คือ                                                 
                      -  สัญจรปลอดภัย (ลดการเกิดอุบัติเหตุ)                                            
                      -  การจัดการขยะ (ลดขยะในครัวเรือน ชุมชน) 
                      -   ออกก าลังกาย  
                      -   การดูแลผู้สูงอายุ  
                      -   อาหารปลอดภัย  
                      -   ไข้เลือดออก    
             จังหวัดม๒ี ประเด็น คือ  
                     -  สัญจรปลอดภัย (ลดการเกิดอุบัติเหตุ)                                            
                      -  การจัดการขยะ (ลดขยะในครัวเรือน ชุมชน) 
          ทุกประเด็นเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน ในการแก้ไขปัญหาต้องหาวิธีการที่สามารถด าเนินไปได้ และ
สามารถใช้แก้ปัญหาได้ ทุกประเด็นเน้นการดูแลคุณภาพชีวิต งานของแต่ละหน่วยงานถือว่าเป็นภาระร่วมกันที่
จะต้องดูแล  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
               ไม่มีถือเป็นการประชุมครั้งท่ี ๑ ของ ปี ๒๕๖๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
                ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
           สาธารณสุขอ าเภอบางแพ   เลขานุการฯ  น าเสนอแนวทางการด าเนินงาน 
          ๑.๑ เรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่ส าคัญระดับประเทศ และเป็นปัญหาของอ าเภอบางแพ จึง
เสนอแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  
ขยะทั่วไป 
         - ระดับครัวเรือน ให้มีการคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น  
               ขยะเปียกที่มาจากครัวเรือน หรือเศษอาหาร ให้หมักเป็นปุ๋ย หรือ EM หรือเลี้ยงไส้เดือน 
               ขวดแก้ว   พลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม คัดแยก ๓ ภาชนะส าหรับขาย 
              เศษใบไม้  หมักเป็นปุ๋ยโดยกองไว้ที่โคนต้นไม้ หรือกองเป็นปุ๋ย  
            ๑.๒ ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน เสนอให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ หรือจัดตั้งธนาคารขยะ โดยรับซื้อขยะจาก
ชาวบ้าน ๆ ต้องน าขยะมาขายทุกเดือนตั้งแต่๑๐ บาทขึ้นไป ฝากเป็นเงิน สามารถเบิกมาใช้ได้ กรณีมีฌาปนกิจ
สงเคราะห์ต้องคงเงินไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาท หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 



          ๑.๓  ระดับต าบล เทศบาล/อบต/ รพ.สต./ผู้น าชุมชน เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการด าเนินงาน จัดตั้ง
กองทุน  จัดตั้งธนาคารขยะ หรือฌาปนกิจสงเคราะห์ 
         ๑.๔ ระดับอ าเภอ เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการด าเนินงาน นิเทศติดตาม การด าเนินงานให้ค าแนะน าและ
แก้ไขปัญหา 
จากการลงพ้ืนที่ เน้นให้ รพ.สต.เป็นศูนย์เรียนรู้ขยายสู่ชุมชน ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ปีนี้ให้ อสม เริ่มที่
บ้านตนเอง คัดแยกขยะ ไปประชุม อสม มาแล้ว 2 แห่งคือ รพ.สต.วัดแก้ว กับ รพ.สต.บ้านดอนใหญ่     
รพ.สตบ้านดอนใหญ่ มีการมอบป้ายรณรงค์ไม่ใช้โฟม   เดือนนี้ลงไปแนะน า เดือนหน้า ลงติดตาม เมื่อ อสม 
ด าเนินการบ้านตนเองแล้ว ขยายผลไปสู่ละแวกบ้านที ่อสม.รับผิดชอบ  
วันนี้ที่เชิญคณะกรรมการประชุม ๒ ประเด็น คือประเด็นขยะและสิ่งแวดล้อม กับสัญจรปลอดภัย   การประชุม
ครั้งต่อไป เพิ่มอีก ๒ ประเด็น และติดตามประเด็นที่ได้มีการปรึกษาหาแนวทางร่วมกันในครั้งนี้  
จากการไปประชุมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลโพหัก ได้รับทราบปัญหาคือทางท้องถิ่น
จัดหาถังขยะให้แต่ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงถัง 
ขยะอันตราย เทศบาลต าบลบางแพ และเทศบาลต าบลโพหัก จัดหาถังขยะมาให้แล้ว ในพ้ืนที่ อบต.ยังไม่เห็น
จุดรับขยะอันตราย 
ขยะติดเชื้อ  ถ้าบ้านใดที่เป็นแหล่ง มีขยะติดเชื้อ  ผ้าก๊อส ส าลีจากการท าแผล  การใช้เข็มฉีดยาเบาหวาน ถุง
น้ ายาล้างไต เมื่อใช้แล้ว น ามาฝากทิ้งที รพ.สต. เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีไม่แพร่กระจายเชื้อโรค  ทุกรพ.สต.
มีห้องพักขยะติดเชื้อ 
ดูคลิปวิดีโอ จากเทศบาลต าบลพระแท่น   
          เป็นชุมชน รณรงค์ลดขยะ   ร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม  ลูกค้าใช้ปิ่นโตแทนพลาสติกเวลาไปซื้ออาหาร      
เวลาซื้อสินค้าถ้าไม่รับถุงพลาสติกได้รับแสตมป์ไปแลกซื้อของ  เวลาเอาแสตมป์ไปแลกซ้ือของ จัดช่องทางด่วน
ให้   
           เป็นแหล่งเรียนรู้ ธนาคารต้นไม้ใบหญ้า ไม่เผา เอามาหมักท าปุ๋ย  สมาชิกน าปุ๋ยไปใช้ในการปลูกต้นไม้  
สวนของตนเอง ไม่เผาขยะ 
             ตลาดนัดจัดขึ้นจ าหน่ายเสื้อผ้า สินค้า ใช้ขยะมาแลกของ ไม่ใช่เงิน  น าขยะมารีไซเคิล เป็นวัสดุ
เหลือใช้ เช่นกระเป๋า  กล่องนม 
ประธาน  :   ขยะเป็นเรื่องส าคัญ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานการเป็นจิตอาสา การก าจัดขยะ เริ่มจากสิ่งที่
ใกล้ตัว  แก้วน้ า ไม่ใช้แก้วพลาสติก ใช้แก้วที่ใช้แล้วล้าง  ประเด็นอยู่ที่ตัวเรา “เราผลิตขยะ เรื่องถุงพลาสติก 
ถ้าเราไม่รับ  จะลดการใช้พลาสติก ” 
 ดูคลิป ฝรั่งเก็บขยะ  “เขาไม่ใช่คนไทย เป็นคนอาศัย อยากท าสิ่งดีๆๆให้ชุมชนที่อยู่ ” 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
         ๒. เรื่องการสัญจรปลอดภัย  
ประธาน :  บางแพ อุบัติเหตุเป็นอันดับ ๒ ของจังหวัด เรื่องถนน  วินัย  ความไม่ประมาท  ความไม่ใส่ใจของ
ตนเอง  ประมาท  เมาสุรา ใกล้เทศกาลปีใหม่  ต้องเฝ้าระวังทางกายภาพ เรื่องถนน 
เกษตรอ าเภอ :  จากที่ได้รับมอบหมายไปร่วมประชุมที่จังหวัด อุบัติเหตุมีสถิติเพ่ิมขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝาก
ให้ท าแผนงาน ลดอุบัติเหตุ ให้ได้    เรื่องขยะอยากให้มีการแข่งขัน เพ่ือเป็นการกระตุ้น  
ให้ท าแผน พชอ.แต่ละด้าน ให้ท าเป็นแผน ๓ ปี จะของบประมาณมาสนับสนุน 
เลขานุการฯ : เรื่องสัญจรปลอดภัย น าเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ บางแพ จ านวน ๑๘ ราย ส่วนใหญ่ เกิดใน
ถนนสายรอง   สาเหตุจากความประมาท   ไม่เคยชินเส้นทาง ถนนมืดไม่มีไฟ 



ปลัดเทศบาลต าบลโพหัก  : จากถนน หัวโพ  โพหัก  ระยะทาง ๙ กม. เป็นถนน ๒ เลน 
       จากโพหัก – บ้านแพ้ว  ระยะทาง๒ กม เป็นถนน ๒ เลน  
มีรถสัญจรผ่านไปมามาก รถดิน ทราย บรรทุกท่อ เวลาเทศกาล ถนนสายนอกเป็นถนนตรง ไม่โค้ง รถวิ่งเร็ว
มาก  
วิธีการแก้ไข   จากถนน ๒ เลน ท าเป็นถนนเลนครึ่ง  มีที่พักรถ รถใหญ่จะได้หลบมาทางซ้ายให้รถวิ่งสวนทาง 
แซง ไปได้ 
ผอ.รพ.สต.หัวโพ : ๑ ถนนสายนี้ รถใช้ความเร็วมาก อยากให้ควบคุมความเร็ว 
                      ๒. ตามสามแยกใหญ่ เช่น สามแยกล าพยา ไม่มีสัญญาณจราจร  
                      ๓. สภาพถนนไม่สมบูรณ์ ไหล่ทางเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทาง รถจักรยานยนต์วิ่งข้างทาง
ไหล่ถนนไม่ได้ 
ผู้แทนหมวดทางหลวง : ขณะนี้หมวดทางหลวงก าลังซ่อมอยู่ที่ กม.๗ , ๘, ๒๑ ตอนก่อสร้าง ไหล่ทางช ารุด ถ้า
พบให้แจ้งด้วย แจ้งเป็นหนังสือราชการ เรียน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง สมุทรสงคราม 
เลขานุการฯ : แยกล าพยา มืดไม่มีไฟทาง ไม่มีป้ายสัญญาณจราจร  
ผู้แทนหมวดทางหลวง : ท าเรื่องด่วน ปี ๖๒ เสนอแผนไปแล้ว ไฟฟ้าที่ดับ แจ้งได้เลย ช่วงเทศกาลอาจเกิด
อันตรายได้  
ผอ.รพ.สต.โพหัก  :  คลองชลประทาน รร.วัดบ้านใหม่ เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต รายเดือน 
ผู้แทนหมวดทางหลวง :     คลองชลประทาน ถือว่าเป็นทางโท ถนนผ่านคลองชลประทานเป็นทางเอก ไม่
สามารถแก้ไขได้เนื่องจาก อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานชลประทาน        
ประธาน :  บริเวณคันทรีโซน จะมีการปรับย้ายจุดกลับรถ ให้ห่างจากสี่แยกไป กม.๒ มีหยดน้ า ท าจุดกลับรถ 
หน.งานห้องฉุกเฉิน รพ.บางแพ : ช่วงเทศกาลไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต   ไม่มีผู้ป่วยอุบัติเหตุ   ในเวลาปกติ จ านวน
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 
นายสมมาตร :  เสนอใช้งบซื้อหมวกกันน็อค แจก  และการบังคับใช้กฎหมาย  
เลขานุการฯ : เสนอส่วนราชการ จัดท าเขตรักษาวินัยจราจร เวลาติดต่อราชการใส่หมวกกันน็อค 
หน.งานห้องฉุกเฉิน รพ.บางแพ : เสนอให้เริ่มจากโรงเรียน เวลาผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานที่ โรงเรียน ใส่หมวก
กันน๊อค  เด็กนักเรียน เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์มา โรงเรียนบังคับใส่หมวกกันน็อค  
เกษตรอ าเภอ : เสนอขอความร่วมมือต ารวจใช้กฎหมายการจราจร  
มติทีป่ระชุม   : ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
                   ๑.ก าหนดเขตพ้ืนที่บังคับใช้กฎหมาย / วินัยจราจร 
                   ๒. ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในเขตอ าเภอบางแพด าเนินการ เวลาผู้ปกครองมาส่งบุตร
หลานที่ โรงเรียน ใส่หมวกกันน๊อค  เด็กนักเรียน เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์มา  
                    ๓. ประชาสัมพันธ์  เป็น ๓ ช่วง ช่วงแรก ช่วงเตรียมตัว   ช่วงผ่อนผัน และช่วงบังคับใช้
กฎหมาย ตั้งแต่วันที่…………. 
                    ๔.เทศบาลบางแพ และเทศบาลต าบลโพหัก ท าMOU รถบรรทุกน้ าหนักเกิน  เวลาที่ผ่อนผัน
ให้รถบันทึกวิ่งได้ตั้งแต่เวลา……………………….และในเวลาที่วิ่งผ่านโรงเรียน ได้ตั้งแต่เวลา…………………………. 
 
                ๓.  ประธานคณะอนุกรรมการด้านอื่นๆน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
            ๓.๑  ด้านอาหารปลอดภัย น าเสนอโดยเกษตรอ าเภอบางแพ 



เกษตรอ าเภอ : อาหารปลอดภัยจากแหล่งผลิต รวบรวมผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ได้รับข้อคิดเรื่องการขอมาตรฐาน
รับรอง ขณะนี้เริ่มที่กลุ่มเล็กๆๆต าบลวังเย็น Bangphae  Health ปัญหาที่พบคือสินค้าขาดความต่อเนื่อง ไม่
พอจ าหน่าย  ขยายผลไปที่ต าบลดอนคา เน้นการรวมกลุ่ม ผลิตสินค้า ส่งตรงผู้บริโภคถึงบ้าน  
เลขานุการฯ : เสนอให้ใช้  “ตราอ าเภอบางแพ” รบัรอง ในการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ลงนาม
รับรอง ๓ ส่วนราชการคือ กระทรวงมหาดไทย (นายอ าเภอ)  กระทรวงสาธารณสุข(สาธารณสุขอ าเภอ /
โรงพยาบาล)   และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เกษตรอ าเภอ)  
 จากการติดตามลงพ้ืนที่ พบว่าร้านค้าที่ได้รับป้ายจากกรมอนามัย ตลาดสด ร้านอาหารแผงลอย ไม่มีการตรวจ
ซ้ า ไม่มีการระบุ วันหมดอายุ 
ประธาน :   ตลาดประชารัฐหน้าที่ว่าการอ าเภอ มีการตรวจสารปนเปื้อน พบได้ให้ค าแนะน าแก้ไข และมีการ
ตรวจซ้ า  ให้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกในการเลือกซ้ือสินค้า  
นายสุทธิศักดิ ์: ตลาดเทศบาลต าบลบางแพ เคยได้รับการประเมินตลาดสดน่าซื้อ  มีคณะกรรมการด าเนินงาน
อยู่ การควบคุมมาตรฐานขึ้นอยู่กับเทศบาลต าบลบางแพ  เป็นตลาดของเอกชน ร้านอาหารไม่เคยผ่านการ
อบรม ไม่มีการตรวจเครื่องปรุงอาหารที่ใช้ ข้อเสนอแนะ ส าหรับร้านอาหารที่จะเปิดใหม่ให้สาธารณสุขไป
ตรวจสอบมาตรฐานก่อน 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
           ๓.๒ ด้านออกก าลังกาย น าเสนอโดยประธานชมรม แอโรบิค อ าเภอบางแพ  
ขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบลส ารวจ ชมรม กลุ่ม / กิจกรรมออกก าลังกาย ที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ 
การออกก าลังกายบูรณาการการงานประจ าปี งานกุ้งอ าเภอบางแพ ข้อเสนอแนะ งานกุ้งอ าเภอบางแพ น ากลุ่ม
ออกก าลังกายมาร่วมกิจกรรมตามวัน 
นายสมมาตร : การออกก าลังกายมีนโยบายที่ชัดเจน แต่ไม่มีการรวมกลุ่ม 
เกษตรอ าเภอ :  งานกุ้งอ าเภอบางแพ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทผสม ชาย หญิง รับสมัคร วันที่
๒๙ - ๓๐  พย.๒๕๖๑  ค่าสมคัรทีมละ ๓๐๐ บาท  รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ ๒  เงิน ๓,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล   รางวัลที่ ๓  เงิน ๒,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
            
                ๓.๓ ด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก น าเสนอโดยสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
สสอ.บางแพ : สถิติการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก บางแพเป็นอันดับ ๑ เพ่ิมจากเดือน ตค.๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ 
ราย พ้ืนที่ระบาดอยู่ที่ต าบลบางแพ วันที่๒๙ พย.๒๕๖๑ ทางสคร.จะมาติดตามสุ่มส ารวจในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ต าบล
บางแพ สุ่มที่บ้าน๑๐๐ หลังคาเรือน  โรงพยาบาล.  โรงเรียน .และศูนย์เด็กเล็ก  
 
                ๓.๔ ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีระยะพ่ึงพิง 
นายสุทธิศักดิ ์: จากการไปประชุมในระดับจังหวัด งานผู้สูงอายุ เน้นการดูแล  การจัดสภาพแวดล้อม วัดมีทาง
ลาด  อปท.ค านึงถึงความปลอดภัย  ห้องน้ าท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
ประธาน :  ทางจังหวัดให้จัดท าแผนแต่ละประเด็น ส่งแผนให้จังหวัดเพ่ือขอรับการสนับสนุน  
มติที่ประชุม    นัดประธาน และเลขานุการฯ แต่ละประเด็น จัดท าแผนเสนอ 
                         



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
         ๕.๑  เลขานุการ  : นัดประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงาน การจัดการขยะ  สัญจรปลอดภัย และเรื่องที่
ต้องด าเนินการในครั้งต่อไป  นัดประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
              
มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
 
                                        
              ปิดประชุมเวลา               ๑๖.๔๐ น 
 
         
     
       ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                     สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
       อนุกรรมการเลขานุการ                                                เลขานุการคณะกรรมกร                                                  
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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