
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอบางแพ  

ณ ห้องประชุมชั้น  2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ    
วันพธุที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 

…………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

แนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อ าเภอบางแพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 22  พฤศจิกายน 2561  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 ขอความร่วมมือด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)    เลขาฯ พชอ, 

ตามหนังสือที่แจ้ง 1.สัญจรปลอดภัย (ลดการเกิดอุบัติเหตุ) ขอความร่วมมือหน่วยงาน 
1.1 สถานีต ารวจภูธรบางแพ สถานีต ารวจภูธรโพหัก ก าหนดเขตพ้ืนที่บังคับใช้กฎหมาย / 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยจราจร ประชาสัมพันธ์ เป็น ๓ ระยะ ระยะเตรียมตัว ระยะผ่อนผัน และระยะบังคับ
ใช้กฎหมาย  

1.2 หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง รณรงค์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายและ
วินัยจราจร  

1.3 โรงเรียนทุกแห่งในอ าเภอบางแพ เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติตามกฏหมายและวินัยจราจร 
ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับส่งบุตรหลานที่โรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขับรถจักรยานยนต์ต้องสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง เพ่ือเป็นตัวอย่างและการสร้างวินัยจราจร 

1.4 โรงพยาบาลบางแพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ก าหนดเป็นเขต
วินัยจราจร ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมีวินัย
จราจร บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในความรับผิดชอบเป็นตัวอย่าง
ในเรื่องการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ถูกฎหมายและมีวินัยจราจร สวมหมวกหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัด
นิรภัยทุกครั้ง 

1.5 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทุกแห่ง ก าหนดเป็นเขตวินัยจราจร
ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เทศบาล/อบต.รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย รวมถึงข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดเป็น
ตัวอย่างปฏิบัติตามกฏหมายและมีวินัยจราจร   จัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่
รับผิดชอบของเทศบาล/อบต. หรือปัญหาที่พบ หรือจากการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
ต าบล ค าสั่งอ าเภอบางแพที่ 160/2561 ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2561  สามารถดาวน์โหลดค าสั่งได้ที่  
http://www.bangphare.org/keep_file/tambon.pdf  หากไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้เนื่องจาก
อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ให้แจ้งมายังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบางแพ (พชอ.) 

1.6 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านันทุกต าบล เป็น
ตัวอย่างปฏิบัติตามกฏหมายและวินัยจราจร สวมหมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 

2.การจัดการขยะ (ลดขยะในครัวเรือน ชุมชน) ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ 
2.1 เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้

ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนการคัดแยกขยะ หรือจัดตั้งธนาคารขยะรั บซื้อขยะ

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


จากชาวบ้านพร้อมสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดการขยะในครัวเรือน
ก่อนโดยการคัดแยก ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอบางแพ (พชอ.) ก าหนด   แนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะอาจมาจากการประชาคมในพ้ืนที่  

2.2 โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง รณรงค์คัดแยกขยะจัด
ให้มีที่ท้ิงขยะ 4 ชนิดในหน่วยบริการเพื่อเป็นต้นแบบการคัดแยก และส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในความรับผิดชอบเป็นต้นแบบการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะในครั วเรือน และขยายไปยัง
หลังคาเรือนที่ อสม.รับผิดชอบ ทุกหลังคาเรือน  

3.อาหารปลอดภัย ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ 
เกษตรอ าเภอบางแพ สาธารณสุขอ าเภอบางแพ โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลทุกแห่ง ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่มีการใช้ส ารเคมีพร้อมตรวจ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย รับรองโดย ๓ ส่วนราชการคือ กระทรวงมหาดไทย (นายอ าเภอ)  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (เกษตรอ าเภอ) กระทรวงสาธารณสุข (สาธารณสุขอ าเภอ / โรงพยาบาล) ตลอดจนการ
จัดหาแหล่งจ าหน่าย การคัดเลือกพ้ืนที่น าร่องด าเนินการและขยายพ้ืนที่ออกไปในอนาคต 

4.การออกก าลังกาย ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ 
4.1 โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง รณรงค์ให้ประชาชนมี

การออกก าลังกาย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนน า มีการจัดตั้งชมรมออก
ก าลังกายในหมู่บ้าน ชุมชน  

4.2 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ชมรมแอโรบิคอ าเภอบางแพ กีฬาอ าเภอบางแพ ก าหนด
รูปแบบและวิธีการการออกก าลังกายที่เหมาะสม การจัดตั้งชมรมและรูปแบบการณรงค์เพ่ือให้ประชาชนสนใจ
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

5.การดูแลผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ 
5.1 โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง จัดท าแผนการเยี่ยม

ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้และผู้พิการ 
5.2 เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

ปรับปรุงสถานที่ส าหรับผู้พิการมาติดต่อราชการ เช่น ห้องน้ าผู้พิการ ทางลาดชันส าหรับรถเข็น อ่ืน ๆ ทุกภาค
ส่วนด าเนินการส ารวจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยยากไร้ ผู้พิการยากจนเพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  

6.การควบคุมไข้เลือดออก ขอความร่วมมือหน่วยงานด าเนินการ 
โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง จัดท าแผนด าเนินการให้ 

บ้าน อสม.ปลอดลูกน้ ายุงลายในไตรมาสที่ 2 และขยายต่อไปยังหลังคาเรือนที่ อสม.รับผิดชอบในไตรมาสที่  
3 - 4 ของปี 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน…………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

…...………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 


