
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบางแพ 
ครั้งที่  1   / ๒๕๖4 

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ 
วันพุธที่  21 ธันวาคม  2563  

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายสมบัติ เสียมทอง                    รก.นายอำเภอบางแพ ประธาน  
 2. นายเกียรติศักดิ์ นิธิเศรษฐทรัพย์              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแพ     
 3. นายปรีดิวัฒน์ เปลาเล                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต.บางแพ 
 4. นางสาวนัทธมนพร ขุนทรง พัฒนาการอำเภอบางแพ 
 5. นายสุทธิศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ ผู้ประกอบการร้านชำ อำเภอบางแพ 
 6.     พ.อ.อ.สมมาตร บุญโยประการ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 7.     นางเนาวรัตน์ ยังภู่ ประธาน อสม.  
 8. นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย ประธานชมรมแอโรบิกอำเภอบางแพ 
 9. นางอำไพ เปี๊ยะดี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
 10. นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอำเภอบางแพ  เลขานุการคณะกรรมการ 
 รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

1.   นายวรัชญ ์ คงคาวงศ์  ติดราชการ  
2.   นายปราโมทย์ อุ่นเกษม ติดราชการ  
3.   นางวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ ติดราชการ                
4.   นายกอบชัย บุญถนอม ติดราชการ 
5.   นายบุญส่ง พิชญพิธาน ติดราชการ 
6.   นายกิจจา   เสาวรส   ติดราชการ    
7.  นายสุริยันต์ สกุลนราแก้ว ติดราชการ 
8.  นางภาวนา ชัยโสตถี   ติดราชการ 
9.  นายอุรุพงษ์ ยังภู่ ติดราชการ 
10.  นายภูวนาท มนตรีสา ติดราชการ 

    11. นายประจวบ  ปราณีชล ติดราชการ 
 

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
1.  นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น คณะอนุกรรมการเลขานุการ 
2. นางสาวสุภานัน อมศิริ ปลัดอำเภอ 
3. นายพีระวิชญ์  ลิมป์กาญจนวัฒน์  ปศุสัตว์อำเภอบางแพ 
4. นางสาวจุรีพร บุษหมั่น แทนกำนันตำบลดอนใหญ่ 
5. นายนิคม นักคุ่ย กำนันตำบลโพหัก 
6. นายพัชระ อินทร์เกตุ แทนกำนันตำบลหัวโพ 
7. นายสมควร เดชาฤทธิ์ แทนกำนันตำบลวัดแก้ว 
8. นางจรรยาภรณ์ พ่ึงวร                       นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ เทศบาลตำบลโพหัก 
9. นายกานต์ โสทน ลูกจ้างเหมาบริการ 



10. นายวีรวัฒน ์ ตู้สมบัติ ลูกจ้างเหมาบริการ 
11. นายเจตริน มั่นแร่ ตำบลดอนคา 
12. นางสาววิไลรักษ์ ศรีอ่วม ตำบลโพหัก 
13. นายสมภพ พรมเอ่ียม ตำบลดอนคา   
                                                                                                                                     

เริ่มประชุม    เวลา ๑3.30 น                              
  รก.นายอำเภอบางแพ    ทำหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้                 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.แจ้งสถานการณ์ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ขอให้แจ้งทุก

หมู่บ้าน ผู้ที่ไปแพกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ให้มารายงานตัวที่ รพ.สต.ทุกราย 
มติที่ประชุม           รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
                                 ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ 1 /2564 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง        
                      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
4.1 สรุปการดำเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิต ปี 2563 โดยสาธารณสุขอำเภอบางแพ เลขานุการ พชอ.

บางแพ  

 
 
 



 

 
 
 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
             4.2  คัดเลือกประเด็น พชอ.ปี2564 
ประธาน :   ประเด็นที่ขับเคลื่อนและยังเป็นปัญหาของพ้ืนที่ ยังต้องดำเนินการต่อ เช่นเรื่องสัญจรปลอดภัย   
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกว่าเกณฑ์   
นายสุทธิศักดิ์  :  ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ ควรเน้นให้ตรงตามนโยบาย สช.แบบมีส่วนร่วม ประชาชนยังไม่เห็น
ความสำคัญโดยเฉพาะการเน้นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ตามท่ีสาธารณะ  ทางลาด สิ่งที่เอ้ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุ    
มติที่ประชุม   สรุปประเด็น ที่จะขับเคลื่อนปี2564 มี4ประเด็น  

1. สัญจรปลอดภัย 
2. การจัดการขยะ 
3. การดูแลผู้สูงอายุ (ด้านการดูแลเรื่องอาหาร   ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และการจัดการ

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุ )   
4. การออกกำลังกาย  

                 4.3 การเงินของกองทุน        
                - บัญชีกองทุน สถานะการเงินของกองทุน (รายรับ-รายจ่าย) บัญชี  ธนาคารออมสิน (เผื่อเรียก) เลข
บัญชี 020294189624   ปจัจบุนัท่ีเงินอยู่  ........๓๑,๔๑๑.๘๙.......... บาท 



มติที่ประชุม    รับทราบ   

  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

               แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง COVID -19     

ประธาน :  แรงงานต่างด้าว ให้ทุกตำบลสำรวจสถานประกอบการว่ามีแรงงานต่างด้าว ที่มาทำงานทั้งหมด ที่เข้า
มาแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย สำรวจและส่งรายชื่อ ภายในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 แบบรายงาน ทาง
ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ เป็นผู้จัดเตรียมให้ 

ปลัดศภุานัน   1.การจำแนกแรงงานต่างด้าว แบ่งเป็น 2ประเภท  

                ประเภทที่ 1  ทำงานที่แพกุ้ง  ปลา โล้งมะพร้าว  ปศุสัตว์  

                ประเภทที่ 2  รวมทุกประเภท ที่อยู่ในพ้ืนที่ 

การสำรวจ ให้ดำเนินการในประเภทที่ 1 ก่อน  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา08.30 น.นัดหมายให้แต่ละตำบล
ไปพร้อมกันที่ หน้าเทศบาล/ อบต.ในพ้ืนที่ตำบลตนเอง  ทีมที่ลงสำรวจได้แก่ ทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่ 
อปท. เจ้าหน้าทีป่ระจำตำบล   

           2. มอบหมายกำนันตำบลโพหัก จัดเวรเจ้าหน้าที่ประจำด่านตำบลโพหัก  แบ่งเป็น เวร 3 ผลัดๆละ8
ชั่วโมง ไปจนถึงปีใหม่ 

            3. การจัดกิจกรรม มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี   

                         - งดการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง  

                         -  งานบวช งานแต่งงาน เป็นพิธี วัฒนธรรม ไม่ห้ามในการจัด แต่ให้มีมาตรการควบคุม
ป้องกันโรค การคัดกรองผู้มาร่วมงาน 

                        -  งานฉลองปีใหม่ งด งานกินเลี้ยงจัดได้ งดเรื่องดนตรี 

                        -  ร้านอาหารยังสามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้ 

กำนันตำบลโพหัก :   การเฝ้าระวัง ตั้งด่าน ขอ อสม.เขตรับผิดชอบ รพ.สต.โพหัก จัดเวรมาให้บริการที่ด่าน 
ร่วมกับ อสม.บ้านวังกุ่ม 

มติที่ประชุม    รับทราบ    
        
              ปิดประชุมเวลา               ๑6.3๐ น 
 

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



   
 
 
 
 
 
 
 


