
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบางแพ 
ครั้งที่  4   / ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
วันพุธที่  5 มิถุนายน 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. 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.    นางสาวกชพรรณ      พ่ัวพันธ์ศรี                  ตวัแทนโรงงานบ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่งจ ากัด 
   ๑2.    นายประดิษฐ์ สาลียงพวย                สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  เลขานุการคณะกรรมการ
    
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
    ๑.     นางศรีรัตน์              กลิ่นทอง                  ตดิภารกิจ                                                            
    ๒.     นายปราโมทย์          อุ่นเกษม                    ติดภารกิจ                    
    ๓.  นางวิมลมาศ            เปี่ยมสมบูรณ์              ติดภารกจิ                
    4.    นางอ าไพ                เปี๊ยะดี                      ตดิภารกิจ                    
    5.    นายกอบชัย             บุญถนอม                   ตดิภารกิจ                   
    6.    นางสาวสุดารัตน์       ทับสาย                      ติดภารกิจ                    
    7.   นายอุรุพงษ์          ยังภู่                          ติดภารกิจ                    
    8.   นางเนาวรัตน ์        ยังภู่                          ติดภารกิจ   
    9.   นายบุญส่ง                พิชญพิธาน                  ติดภารกิจ      
 
    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
     1.   พ.ต.ท.ธนากร          สุวรรณศรี                    ผกก.สภ.บางแพ 
     2. นางเนาวรัตน์           สุขเกิด                        เทศบาลต าบลบางแพ                             
     3.  นางเฉลา                 รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต .ดอนใหญ่ 
     4.  นายวรพล                ณรงค์แสง                    แทน ผอ.รร.บางแพปฐมพิทยา 
     5.  นายประวิทย์             เอมอาจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางแพ 
     6.  นางจรรยา                บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
     7.  นางวัลธนา                แก้วป่อง ผอ.รพ.สต. วังเย็น 
     8. นางพิกุลเกต ุ              สวนแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง 



     9.   นายมานิตย์ อยู่เย็น ผอ.รพ.สต.วังกุ่ม  
     10. นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
     ๑1. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
     ๑2. นางสาวสุมารินทร์ มากระจันทร์ แทนผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
     ๑3. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ. รพ.สต.ดอนคา 
     ๑4. นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
     ๑5. นางสาววรัญญา         สอดนิตย์                    นักวิชาการสาธารณสุข   รพ.บางแพ 
     16. นางสาวจิระพรรณ      คงเปลี่ยน                   พนักงานธุรการปฎิบัติการ เทศบาลต าบลบางแพ  
   
           เริ่มประชุม    เวลา ๑๔.๐๐ น                              
      นายอ ำเภอบำงแพ ท ำหน้ำที่ประธำน กล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้                 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1. วันที่ 23 เมษายน 2562 ทีมคณะกรรมการ พชจ.ราชบุรี น าโดย นายแพทย์ชวนนท์  อ่ิมเอิบ รอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  มาเยี่ยมเสริมพลังแก่ทีมพชอ.บางแพ  และให้ข้อเสนอแนะ
การคัดเลือกประเด็น พชอ.บางแพ จ านวน 6 ประเด็น ที่เป็นปัญหาในพื้นที่   คณะกรรมการพชจ.
มีการสนับสนุนงบประมาณ แต่ละประเด็นตามท่ีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจัดท าแผนและ
ขอรับการสนับสนุน  แก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด 

2. จิตอาสา  วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีการอบรมประชาชนจิตอาสา ที่โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัด
ราชบุรี อ าเภอบางแพ มีผู้เข้ารับการอบรม 300 คน  ทุกหน่วยงานก าหนดจัดอบรม วันที่ 20 
มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ/ประชาชนผู้ลงทะเบียนผ่านเวป 300 คน สถานที่
อบรมโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ ชุด
ข้าราชการ หรือฟอร์มฟ้าของสาธารณสุข    วันที่ 18-20 มิถุนายน 2562 มีการรับสมัครจิตอาสา
เพ่ิม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 18 เมษายน 2562    
เลขานุการฯเสนอรายงานการประชุมครั้งที่  3   /  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 18 เมษายน  ๒๕๖๒ ให้ที่

ประชุมรับรอง      
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
1.3 สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 6 ด้าน  น าเสนอโดยเลขานุการฯ       

- ด้านสัญจรปลอดภัย 
เลขานุการฯ   กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว มีการจัดท าสื่อรณรงค์ สัญจรปลอดภัย  น าเสนอจุดเสี่ยงที่ในที่ 
                 ประชุม หัวหนา้ส่วนราชการและที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอบางแพ  
                 (ศปถ.อ าเภอบางแพ)  ถนนสายโพหัก วังกุ่ม กลางคืนมืด โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกทางเข้าวัด   
                 สามัคคีธรรม    ระดับจังหวัดได้รับงบประมาณจาก สสส. รณรงค์ความปลอดภัยบนถนน  มีการ  
                    อบรมอาสาจราจร ช่วยอ านวยความสะดวก   อ าเภอบางแพ ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม  
                    จ านวน 5 คน เมื่อวันที่ 15-17  พฤษภาคม 2562 



- ด้านการจัดการขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประธาน           ถนนสายหัวโพ -โพหัก  บริเวณวัดแหลมทอง ไฟถนนมืด เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
รก.ผอ.รพ.บางแพ         จุดเสี่ยงมีจ านวนกี่แห่ง  และที่แก้ไขแล้วกี่แห่ง  
ผู้ก ากับ สภอ.บางแพ     จุดเสี่ยงมี 2 แห่ง บริเวณหน้าคันทรีโซน และสามแยกวัดแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด  
                    ราชบุรี อนุมัติงบประมาณแล้ว บริเวณหน้าคันทรีโซน ปัญหาเกิดจากเส้นแบ่งถนนมาทางซ้าย   
                    น าเข้าแผนแล้ว แขวงการทางเป็นผู้รับผิดชอบ  ปัญหาที่ผ่านมาสาเหตุการเกิดอุบัติจาก การ  
                    ขุดท่อประปา แนวทางแก้ไขด าเนินการไปแล้ว ปรับแนวประปาจากเขตชุมชน ไปทางคลอง  
                    ผู้รับเหมาด าเนินการเสร็จแล้ว แต่การปรับปรุงถนนภายหลัง ผิวถนนไม่เรียบร้อย แจ้ง 
                    ผู้รับเหมาแลว้ยังไม่ได้รับการแก้ไข  
มติที่ประชุม      รับทราบ   
เลขานุการฯ      มีการน าร่องคัดแยกขยะ ในครัวเรือน        

- ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
เลขานุการฯ    มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  ๕ ต าบล ปี2562 เป้าหมายอีก1 ต าบล ทุกรพ.สต.มีการเยี่ยม  
                   ผู้สูงอายุ โดยทีมสหวิชาชีพ ภายใต้ค าขวัญ “คนบางแพ ไม่ทอดทิ้งกัน” ทุกรายที่ไปเยี่ยมมีการ  
                   ส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้ 

- ด้านอาหารปลอดภัย 
เลขานุการฯ    มีการน าร่องที่ต าบลวังเย็น และต าบลดอนคา  เสนอท้องถิ่นให้ออกข้อบังคับเวลาร้านค้าเสีย  
                  ภาษี   

- ด้านการออกก าลังกาย 
เลขานุการฯ    ทางผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการออกก าลังกาย แข่งขันกีฬา เสนอให้ข้าราชการมีส่วนร่วม  
                  ในกิจกรรมกีฬาด้วยกัน 

- ด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เลขานุการฯ    มีการเปิดศูนย์ EOC กรณีเกิดการระบาด  ขอให้เจ้าหน้าที่ ติดตามก ากับ การควบคุมลูกน้ า 
                  ยุงลายอย่างสม่ าเสมอ พ้ืนที่ใดมีปัญหาในการควบคุมให้แจ้งมาท่ี สสอ.บางแพ  และขอให้  
                  ด าเนินการควบคุมโรคตามมาตราการ ของจังหวัดและนโยบายกระทรวงอย่างเคร่งครัด  
มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
การด าเนินงานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

โดยสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
- กระทุ่มแบน มี พชอ. และ พชต. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล) 
- มีการจัดท าระเบียบ “ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอ

กระทุ่มแบน ปี 2561” 
- กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่

คณะกรรมการเห็นสมควร 
- มีการเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  โดย รพ.สต.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  เมื่อเห็นว่าน่าจะได้รับ

การช่วยเหลือ ก็จะน ารายละเอียดมาเสนอเพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือแบบเร่งด่วน หรือเสนอ
คณะกรรมการพิจาณา 

ประธาน     น าเสนอกรณี สมหมาย   ศรีบัวเอ่ียม บ้านหมู่ที่ 4 ต าบลวังเย็น เป็นผู้ยากไร้  มีโรคประจ าตัว ตก 
               เกณฑ์ จปฐ.  อยู่อาศัยกับสามี ในสภาพบ้านที่ทรุดโทรม ไม่คงทนถาวร  วันที่ 5 มิย 2562  



               นายอ าเภอบางแพ พร้อมด้วยสาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่รพ.สต.วังเย็น ผู้ใหญ่บ้านลงพ้ืนที่ หมู่ที่  
               ๔ ต าบลวังเย็น พบปะเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ น.ส.สมหมาย ศรีบัวเอ่ียม ซึ่ง 
               เป็นผู้ยากไร้และตกเกณฑ์ จปฐ ตกเกณฑ์ จปฐ   จากการที่ลงเยี่ยมบ้าน เสนอแนวคิดเรื่องการมี 
               กองทุนกลาง ส าหรับช่วยเหลือ ประชาชน ที่ยากไร้ ตามประเด็น พชอ.บางแพ  และจากมติที่ 
               ประชุม พชอ.ครั้งที่ 3 /2562  คณะกรรมการพชอ.บางแพมีมติให้จัดตั้ง กองทุนพัฒนาคุณภาพ 
               ชวีิต อ าเภอบางแพ และมอบหมายภารกิจให้ทีมเลขานุการฯ ยกร่างระเบียนการจัดตั้งกองทุน  
               น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา  
มติที่ประชุม   รับทราบ เห็นด้วยกับการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอบางแพ  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต   อ าเภอบางแพ 

เลขาคณะกรรมการ    น าเสนอร่างระเบียบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบางแพ  ขอมติที่ประชุม พิจารณา 
 

  ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอบางแพ พ.ศ.2562 
…………………………………………………………………………….. 

                  ด้วยมีประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอบางแพ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิต อ าเภอบางแพโดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส   ผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่อ าเภอบางแพ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อนี้ 

หมวด 1 
นิยาม และสถานที่ตั้ง 

  ข้อ 1. กองทุน หมายถึง กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอบางแพ 
  ข้อ 2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหารกองทุ นพัฒนาคุณภาพชีวิต                
อ าเภอบางแพ 
  ข้อ 3. คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ าเภอบางแพ 
  ข้อ 4. ผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือจากกองทุน หมายถึง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
  ข้อ 5. ให้ส านักงานกองทุน ตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอ าเภอบางแพ 

หมวด 2 
คณะกรรมการ และอนุกรรมการ 

  ข้อ 6. คณะกรรมการประกอบด้วย 
   (1) นายอ าเภอบางแพ      ประธานกรรมการ 
   (2) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแพ     รองประธานกรรมการ 
   (3) พ.อ.อ.สมมาตร บุญโยประการ      กรรมการ 
   (4) นางเนาวรัตน์    ยังภู ่       กรรมการ 
   (5) นายสุทธิศักดิ์    ศรีสมบูรณ์      กรรมการ 
   (6) สาธารณสุขอ าเภอบางแพ       กรรมการและเลขานุการ 
   (7) นางวัลธนา       แก้วป่อง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



(8) นายชัยพร       จันทร       เหรัญญิก 
   (9) เจ้าหน้าที่สรรพากรอ าเภอบางแพ      ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  ข้อ 7. คณะกรรมการ มีอ านาจ หน้าที่ ดังนี้ 
   (1) จัดให้มีกองทุน 
   (2) บริหารจัดการ พัฒนากองทุน ให้เติบโต มั่นคง เข้มแข็ง 
   (3) จัดหาทรัพย์สินเข้ากองทุน ตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 
   (4) ควบคุม ตรวจสอบ ก าหนดแนวทาง วิธีการ การจัดการกองทุนให้มีความโปร่งใส 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 
 ข้อ 8. คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 
   (1) นายอ าเภอบางแพ   ผู้ลงนามอนุมัติ 
   (2) สาธารณสุขอ าเภอบางแพ   ผู้ร่วมลงนามอนุมัติ 
   (3) นายประวิทย์ เอมอาจ   ผู้ร่วมลงนามอนุมัติ 
 
          ข้อ 9. คณะอนุกรรมการ มีอ านาจ หน้าที่ ดังนี้ 
   (1) เบิก-ถอน เงินกองทุนเพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์กองทุน 
   (2) รายงานปัญหา อุปสรรค ความเห็นที่เก่ียวข้องกับกองทุนแก่คณะกรรมการ 
 

หมวด 3 
วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน 

 ข้อ 10.สนับสนุนของเยี่ยมที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันให้กับผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือรายละไม่เกิน 500 
บาทหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 ข้อ 11. ซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนที่ฐานที่อยู่อาศัยของผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือรายเร่งด่วน
เบื้องต้น รายละไม่เกิน 3,000 บาท 
 ข้อ 12. ซ่อมแซมอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ ของผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือที่ช ารุดรายละไม่เกิน 
3,000 บาท 
           ข้อ 13. ค่าจัดการศพส าหรับผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท 
  ข้อ 14. อื่นๆ ตามประเด็นของ พชอ.ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
  ข้อ 15. การขอรับการช่วยเหลือ ให้ขอรับการช่วยเหลือผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ
บางแพ หรือตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด 4 
การบริหารจัดการกองทุน 

 ข้อ 16. รายได้กองทุน 
   (1) เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเข้ากองทุน 
   (2) สิ่งของบริจาคส าหรับช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 
   (3) รายได้อ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
    (4) ดอกผลตาม ข้อ 16. (1) หรือ (3) 
 ข้อ 17. การอนุมัติ การเบิก-ถอน-น าฝาก การจ่าย เงินกองทุน 
   (1) ผู้ลงนามอนุมัติ ต้องลงนามเบิก-ถอนทุกครั้ง 



   (2) ผู้ร่วมลงนามอนุมัติ อย่างน้อยหนึ่งคนร่วมลงนาม เบิก-ถอน 
   (3) การน าฝากเงิน การจ่ายเงินกองทุน ให้มีการบันทึกรายการไว้ทุกครั้ง 
 ข้อ 18. การจัดท า ควบคุม ตรวจสอบ บัญชี 
   (1) กรรมการและเหรัญญิก หรือกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิกเป็นผู้จัดท าบัญชี 
   (2)  ให้เสมียนตราอ าเภอและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาลบางแพเป็น 
                                     ผู้ตรวจสอบบัญชี 
   (3) สรุปผลรายรับ รายจ่ายเสนอท่ีประชุมคณะกรรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ข้อ 19. การประชุม ของคณะกรรมการ เวลา องค์ประชุม การลงมติ 
   (1) ให้คณะกรรมการมีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
   (2) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมากและมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 ข้อ 20. การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมระเบียบนี้ ให้ท าโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 

มติคณะกรรมการ    เห็นชอบให้ด าเนินการต่อ และมอบทีมเลขาฯประสานงานกันเจ้าหน้าที่สรรพากรอ าเภอ
บางแพ  เรื่องการบริจาคเงินเข้ากองทุนให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ และประสานงานเรื่องขอรับการสนับสนุน
บุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็นผู้ช่วยเหรัญญิก กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอบางแพ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 นัดประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงาน เรื่องอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการครั้งต่อไป   เดือนสิงหาคม 2562   
                   
 
              ปิดประชุมเวลา               ๑๖.๐๐ น 
 
         
     
       ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
         ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                     สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
       อนุกรรมการเลขานุการ                                                เลขานุการคณะกรรมกร                                                  
      ผูส้รุปรายงานการประชุม                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



 


