
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
ท่ี ลพ ๐๗๓๒/040            วันที่        ๕  มีนาคม  2564 
เรื่อง   รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมด าเนินการตามภารกิจที่เลือกของหน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
 

  เรื่องเดิม 
ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการส่ง

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในการตอบข้อค าถาม EB 12 ข้อ 3 ก าหนดให้
หน่วยงานรางานประชุมโครงการที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการด าเนินการตามภารกิจที่
เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ 

         ข้อเท็จจริง 
            ทีมเลขานุการโดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ  จังหวัดล าพูน ไดด้ าเนินการจัดการ

ประชุมมีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ประเด็นชุมชนปลอดขยะในอ าเภอบ้านธิ ปี
พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว และได้รวบรวมรายงานผลการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประชุมครั้งนี้ 
รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ 

 
         ข้อเสนอและพิจารณา 
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุมัติน าข้อมูลเผยแพร่ทาง Web site หรอืสื่อสาร

เผยแพร่ในช่องทางอ่ืนของหน่วยงานต่อไป 
 

 

           
(นางพรนิภา  ท้วมผึ้ง) 

             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 

 
ทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
-อนุมัติเผยแพร่ 

 

    
       (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ                



รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบ้านธ ิ
คร้ังที่ 1 / ๒๕๖4 

วันที่ 4  มีนาคม  ๒๕๖4 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ผู้มาประชุม   
1. นายประเสริฐ  มูลงาม   ประธานกรรมการ 
2. นายบัญญัต ิ อรรคศรีวร  กรรมการ 
3. นางสาวสมพร มากพูน   กรรมการ 
4. นายสวัสดิ์  คุณยศยิ่ง   กรรมการ 
5. นายนิเวศน ์ ปานดวง   กรรมการ   
6. นายแสวง  ศรียาบ   กรรมการ 
7. นางไพรินทร ์ ปาละปนิ   กรรมการ    
8. นางเพ็ชรนิทร ์ เขียวสิงห์   กรรมการ 
9. นางสาวพทัรนันท ์ ศรีโกศล   กรรมการ 
10. นางเฉลิมชนม ์ ศิริวิบูรณ ์  กรรมการ 
11. นางดรุณ ี  มั่นใจวงค ์  กรรมการ 
12. นายชูศักดิ์ สมบูรณ ์   กรรมการ 
13. นางพรนิภา ท้วมผึ้ง   กรรมการและเลขนุการ 

            
    

เร่ืมประชุม  ๐๙.๓๐น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ       

 ๑.๑ ปัญหาของขยะในชุมชนกับนโยบายการด าเนินงานว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอในอ าเภอบ้านธิปี 2564              

  1.2.คณะกรรมการพชอ.ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพื้นที่อ าเภอบ้านธิ  ประเด็น
ชุมชนปลอดขยะอ าเภอบ้านธิ ปี 2564 เสนอเพื่อขออนุมัติด าเนินการ โดยได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 
2565 โดยมีกิจกรรม 3 ระยะคือ ก่อนด าเนินการ ระยะด าเนินการ ระยะหลังด าเนินการดังนี้ 
 ระยะก่อนด าเนินการ 

1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะในชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้เกี่ยวข้องท าความเข้าใจกับความเป็นมาของการจัดท าโครงการ 
3. ด าเนินการเขียนโครงการและเสนออขอนุมัติโครงการจากนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ล าพูน 
ระยะด าเนินการ 

 ระยะด าเนินการ 
  1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนชุมชนปลอดขยะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้านการจัดการขยะในชุมชน และการวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน 
  2. จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนกิจกรรมก าจัดขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
  3. รณรงค์การใช้มาตรการชุมชนในการขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน 
  4. จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการชุมชนในจัดการขยะ จ านวน 65 ป้าย เพ่ือ
น าไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านในพื้นที่อ าเภอบ้านธิ จ านวน 36 หมู่บ้าน ดังนี้ 
     4.1 หมู่บ้านหลังคาเรือนมากกว่า 150 หลัง จ านวน 29 หมู่ ๆ  ละ  2 ป้าย รวมเป็น 58 ป้าย 

4.2 หมู่บ้านหลังคาเรือนน้อยกว่า 150 หลัง จ านวน 7 หมู่ ๆ  ละ  1 ป้าย รวมเป็น 7 ป้าย 
  



 
ระยะหลังด าเนินการ 
  1. ติดตามผลการจัดการขยะในชุมชน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 

 2. เครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
  3. ร่วมกันถอดบทเรียน ค้นหานวตกรรมในการจัดการขยะชุมชน 
  4. สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินการตามโครงการ 

 
มติที่ประชุม      รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอบา้นธิคร้ังผา่นมา 
มติที่ประชุม      เนื่องจากเปน็การประชุมคร้ังแรกของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอบ้านธ ิ จึงไม่มี
รายงานการประชุมคร้ังที่ผา่นมา 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง จากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา       
มติที่ประชุม      เนื่องจากเปน็การประชุมคร้ังแรกของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติอ าเภอบ้านธ ิ จึงไม่มี
เร่ืองสืบเนื่องคร้ังที่ผ่านมา  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบ 
  ๔.๑.นางพรนิภา ทว้มผึ้ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน เลขานุการคณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.)อ าเภอบ้านธิ ได้แจ้งเร่ือง       
  ๑.๑ สรุปผลการด าเนินงาน การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอบ้านธิ  ใน
ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนอ าเภอบ้านธิปี 2563  เนื่องจากมีการระบาดของโรค
ไวรัสโควิด-19 ท าให้ปี 2563 ไม่ได้ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนอย่างจริงจัง ดังนั้นในปีนี้
ทางคณะกรรมการพชอ.บ้านธิจึงยกประเด็นปลอดขยะมาแก้ไข 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรบัทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา       
  สืบเนื่องจากโครงการปลอดขยะในฃุมฃนอ าเภอบ้านธิ พ.ศ. 2564มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ
ดังนี้ 

- รณรงค์การใช้มาตรการชุมชนในการขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน 
 - จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการชุมชนในจัดการขยะ จ านวน 65 ป้าย เพ่ือน าไป
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านในพื้นที่อ าเภอบ้านธิ จ านวน 36 หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่บ้านหลังคาเรือนมากกว่า 150 หลัง จ านวน 29 หมู่ ๆ  ละ  2 ป้าย รวมเป็น 58 ป้าย 

หมู่บ้านหลังคาเรือนน้อยกว่า 150 หลัง จ านวน 7 หมู่ ๆ  ละ  1 ป้าย รวมเป็น 7 ป้าย 
ให้ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคดิเห็นในกิจกรรมดังกล่าวและเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
มติที่ประชุม ร่วมจัดท ากิจกรรมตามโครงการและควรสร้างความตะหนักให้ฃุมชนในการลดการทิ้งขยะ เพิ่มวินัย
ในการคัดแยก และการน ากลับมาใช้  โดยมีการท ากิจกรรมทุกหมู่บ้าน 
   
  



 
   
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
  ส าหรับก าหนดการประชุมคร้ังตอ่ไป 16 มีนาคม 2564 เพื่อติดตามผลการด าเนนิงานโครงการ 
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯแจ้งเป็นหนังสือราชการเชิญประชุมคร้ังต่อไป โดยให้น าปัญหาอุปสรรคต่างๆใน
การด าเนินงานเข้ามาปรึกษาหารือด้วย      
  
ปิดประชุม  ๑2.0๐ น.  

    ลงชื่อ          ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางพรนิภา ทว้มผึ้ง) 
             เจ้าพนักงานสาธารณสขุช านาญงาน 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
         (  นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 
         รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ
 






