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เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓0 น.  

  ประธานกล่าวเปดิประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระท่ี 1.    เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (นายจักรพรรณ  สุวรรณภกัดี นายอ าเภอ

เจริญศลิป์ ) 

       1.2 แจ้งให้ทราบการจัดงานบุญประทายขา้งเปลือก จัดงานวันที่ 26  ธันวาคม 256๒   

ให้ทุกต าบลจะรับบริจาคขา้วสารจ้าว  ขา้วสารเหนียว  โดยอ าเภอเจริญศิลป์จะจัดตั้งกองบุญ

ประทายขา้วเปลือกอ าเภออ าเภอเจริญศิลป์  ในวันที่  10  มกราคม  256๓ เป็นต้นไป 

       1.3 การเปิดด่านเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วง 7 วันอันตราย  ณ ป้อมค าแหง  วันที่  28 

ธันวาคม  256๒ – 2 มกราคม  256๓  โดยนายอ าเภอเจริญศิลป์ร่วมออกเปิดด่านในเวลา 08.30 น. 

       1.4 ขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อสมทบงานกาชาด  จังหวัดสกลนคร   รับบริจาคในวันที่  27  

ธันวาคม  256๒ 

                  ๑.๕ ขอขอบส าหรับการร่วมกันรับบรจิาคโลหิต จากเหล่ากาชาดจงัหวดัสกละคร ซ่ึง

ด าเนินการไดด้้วยด ีและครั้งต่อไป จะรับบรจิาคในเดือน มีนาคม 25๖๓ 

 

วาระท่ี 2.    เร่ืองรับรอง/ติดตามการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

                เลขานกุารเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/256๒ เม่ือวันที่ 9  สิงหาคม 256๒ 

       มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

                ตดิตามการประชุม 

       ๒.1 การด าเนินงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  

              การจัดท าแผนเจริญศิลป์เมืองสะอาด เพื่อเกิดชุมชนสะอาด  ชุมชนมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ

นโยบายเจริญศิลป์เมืองน่าอยู ่ โดยมีกิจกรรมดังนี ้

  - ส่งเสริมกิจกรรม 3 R  ( Recycle Reduce  Reuse) 

  - ส่งเสริมกิจกรรมท าความสะอาดในหมู่บ้าน 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 



  - จัดตั้งธนาคารขยะให้ด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่องและขยายผลในระดับโรงเรียน  

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

  - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- จัดประกวดหมู่บา้น /ต าบล  สะอาดในเดือน  มกราคม 256๓  โดยก าหนดให้มี 1 

หมู่บา้นต่อ 1  ต าบล 

นายอ าเภอเจริญศิลป์ได้เสนอแนะให้ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จที่เหมาะสม 

สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ให้ค าอธิบายว่า ตัวช้ีวัดความส าเร็จวัดได้จากตัวช้ีวัดดังนี้ เช่น 

การมีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน  ธนาคารขยะมีการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง  ถ้าเป็นระดับ

หน่วยงานวัดจากคาร์บอนฟุต๊ปริ๊น 

๒.2 การด าเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็ก 

 - จัดกิจกรรมด้านอนามัยแม่และเด็กที่หลากหลาย  การค้นหา  การส่งเสริม  กิจกรรม

ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์  กิจกรรมฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ  กิจกรรม  3 ก. “กิน  

กระตุ้น  กระตุก” 

 - การให้ยาไครเฟอร์ดีน  ในกลุ่มเป้าหมาย 

        - กิจกรรมแจกไขไ่ก่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อบริโภคตลอด 3 เดือน ก่อนคลอด 

 - การส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง  ครูผู้ดูแลศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง  การ

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  และโครงการให้ความรู้ด้านจินตคณิต  และสอดแทรกจินตคณิตในที่

ประชุม  เพื่อให้มีการน าไปขายผลต่อไป 

 - ท้องถิ่นสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนไอโอดีนให้ครบทุกหมู่บา้น  ส่งเสริมการเลีย้งไก่ไข่

ไอโอดีน 

สถานการณ์ ด้านอนามัยแม่และเด็ก 

ป2ี559-256#  ตั้งครรภ์และคลอด ประมาณ 400 ราย ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง และสูงมาก  ร้อย

ละ 18.75 ( DM  HT  Thyroid  SLE  >35ปี) ตั้งครรภ์เสี่ยงน้อย  และน้อยมาก ร้อยละ 81.25   (พาหะ

Thal,  Iron def , teenPreg 15-19, No 18 risk )      อัตราตายมารดา เป็น 0 (ไม่มีมารดาตายในพื้นที่มา

มากกวา่ 15 ปี) 

                  - เด็กปฐมวัยอ าเภอเจริญศิลป์ (0-5ปี) ประมาณ 2,826 คน 

                  - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน   38.71 (เตีย้) 

            -ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 81.11 

            -ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี พัฒนาการสงสัยล่าช้า 18.89 

        -เกณฑ์ระดับIQ ไม่ต่ ากว่า 100 ในปี 2560 IQ 96.54   ปี 2561 IQ 98.12 (ปาน

กลาง) ปี ๒๕๖๒ IQ ๑๐๐.๖๕   

 



แนวทางความร่วมมือทุกภาคส่วน 

- ก านันผู้ใหญ่บา้น แนะน าหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ทันที  

- คลินิกฝากครรภ์ได้คุณภาพทุกแห่ง 

- ต้องได้พบสูติแพทยท์ุกรายประเมินเสี่ยงสูง 

- ทุกครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีนเพิ่มไอควิของเด็กในครรภ์มารดา 

- พอ่แม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายา อสม.ต้องเรียนวชิาจินตคณิต ทุกคน เพื่อสอนบุตรหลาน

ต่อไป 

- เฝ้าระวังพัฒนาการไม่สมวัย 

เป้าหมาย 

 เด็กเจริญศิลป์ สมองดี ไม่เตีย้ ไม่ผอม ไม่โง่ IQ> 100 ในปี 2563  IQ > 120 ในปี 2570 

 

๒.3   การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

 - การตั้งด่านเพื่อการปรามการกระท าที่ผิดกฎหมายที่ต ารวจได้พยายามมาตลอด

ระยะแรกได้ผลดีแต่เม่ือเวลาผ่านไปความใส่ใจก็จะลดลงไป  ซ่ึงในปี 2562 ต ารวจจะด าเนินการแบบ

เขม้ขน้ 

 - แจ้งการก่อสร้างถนนเส้นทางจากหน้าที่ว่าการอ าเภอเจริญศิลป์ – บ.กุดนาขาม  ให้

ผู้ใช้เส้นทางมีความระมัดระวัง และเสนอให้เพิ่มไฟฟ้าส่องสวา่งให้เพยีงพอ 

 - โครงการรณรงคข์ับขี่มอเตอร์ไซคส์วมหมวกนิรภัย  เสนอที่ประชุมให้มีการส่งเสริม

โครงการโดยผ่านที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ก านัน  ผู้ใหญ่บา้น  และมีการบังคับใช้ในระดับหัวหน้า

ส่วน  ผู้น าชุมชน  อยา่งจริงจัง 

 - กิจกรรมควบคุมเสียงดังจากการใช้ยานพาหนะ  จะมีการบังคับและปรับจริง 

 -  แจ้งกรณีเมาแล้วขับตามกฎหมายจะมีบทลงโทษปรับที่ค่อนขา้งสูง  ให้ที่ประชุมได้

ประชาสัมพันธ์ให้กวา้งขวางเพื่อลดการกระท าผิดกฎหมาย 

๒.4  การด าเนินงานด้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

-มีการแบ่งทีมควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ออกเป็น 2 ทีม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ

ครอบคลุมในการ 

ออกควบคุมโรค 

- มีการสุ่มลูกน้ าเดือนละ 4 ครั้งโดยด าเนินการทุกวันศุกร ์โดย อสม.  

- มีการด าเนินงานจิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อก าจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายอย่าง 

ต่อเนื่องทุกเดือนในทุกหมู่บา้น ถ้าพบผู้ปว่ยไขเ้ลือดออกในหมู่บา้น ต้องส ารวจและท าลายแหล่งเพราะ

พันธุ์ลูกน้ ายุงลายให้คา่ HI,CI เป็น 0 ภายใน 5วัน 

- มีธนาคารปลากินลูกน้ า ปลาหางนกยุง ปลากระดี่ 



- มีการประกวด ประเมินหมู่บ้านและสุ่มไขว ้ระหว่างหมู่บา้น 

- มีการใช้ต าหรับโฮมีโอพาธียย์ูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 c บูรณาการป้องกัน

โรคไขเ้ลือดออก  

โครงการฯ เริ่ม วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 6๒ ถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ที่ใช้ต าหรับโฮมีโอพาธียย์ูพาโทเรียมฯ

แล้วเป็นไขเ้ลือดออกใน อ าเภอเจริญศิลป์ 

- ผู้ปว่ยไขเ้ลือดออกได้รับการควบคุมและสอบสวนโรคทุกราย 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

  - ประชาชนขาดความตระหนักในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ การป้องกันโรค 

ประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลที่รวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ  

- ต้องมีความระมัดระวังในสิ่งที่อาจมีผลเสียต่อการปฏิบัติตัวเม่ือเจ็บป่วย 

-ความพร้อมด้านงบประมาณของแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อนโยบายด้านการ 

จัดการสิ่งแวดล้อมในชมชนที่แตกต่างกัน 

เป้าหมายในการด าเนินงานปี 6๓ 

 - อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 20 จากคา่มัธยฐาน 5 ปี 

- อัตราตายไขเ้ลือดออกเป็น 0 

- ร้อยละ 100 ของทุกหมู่บา้น/ชุมชนสามารถควบคุมโรคไขเ้ลือดออกได้ภายใน 28 

วันของแต่ละเหตุการณ์ 

- ร้อยละ 100 ของผู้ปว่ยไข้เลือดออกได้รับการควบคุมและสอบสวนโรคครบถ้วน 

ทันเวลา 

- ร้อยละ 100 ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคไขเ้ลือดออก ได้ท า Dead case conference 

แนวทางในการด าเนินงานในปี 6๓ 

 - มีการประกวด/ประเมินหมู่บ้านทุกหมู่บา้นใน อ าเภอเจริญศิลป์ 

- มีการสุ่มคา่ดัชนีลูกน้ ายุงลายไขวร้ะหว่างต าบล/โซน 

- สร้างเครือขา่ยการมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไขเ้ลือดอออก 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านไขเ้ลือดออกระดับอ าเภอ 

วาระท่ี 3.    เร่ืองเสนอท่ีประชุมทราบ 

สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ แจ้งเรื่องที่ประชุม 

           เรื่องที่น าเขา้วาระการประชุมประกอบด้วย 

 -การด าเนินการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเจริญศิลป ์ ได้ด าเนนิการเพื่อ

สนองนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวดัสกลนคร โดยเฉพาะเรื่องการจัดงานศพปลอดเหล้า

ปลอดการพนนั ให้อ าเภอเจริญศิลป์ ด าเนินการเต็มพืน้ที่ ให้ร่วมมือกันระหว่างก านัน/ผู้ใหญบ่้าน 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ าเภอเจริญศลิป์ และสถานีต ารวจภูธรเจริญศิลป ์ ในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่ง



เคร่งครดั ถ้าพบเห็นงานศพที่เลน่การพนัน ให้โทรศัพท์แจ้งได้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจเขา้ไป

ด าเนินการ ในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กใ็ห้ท าความเขา้ใจในส่วนของการมีเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในงานศพ โดยขอความร่วมมือจากเจ้าภาพในการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ส่วนองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่ทั้ง ๖ แห่ง ให้ด าเนนิการจัดพมิพแ์ผ่นไวนิลขอความร่วมมือ งดแอลกอฮอล์และ

เล่นการพนนั ขอทางเจ้าภาพให้ไปติดป้ายทีห่น้าทางเขา้บริเวณงาน และให้ทางสาธารณสุขรายงาน

ผลโครงการนีท้กุเดือน เพื่อน าเสนอรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป ในปีที่ผ่านมาเราได้รับ

ความร่วมมือจากเจ้าภาพงานศพเปน็อยา่งด ี

 -หญิงตัง้ครรภ์ฝากครรภ์ครัง้แรกมากกวา่ ๑๒ สัปดาห ์ ซ่ึงปกติแล้วหญิงทีรู่้ว่าตั้งครรภ์ตัง้

รับไปฝากครรภ์โดยเร็ว (เกณฑ์ไมน่้อยกวา่ร้อยละ ๙๐ อ าเภอเจริญศิลป์ท าได ้ร้อยละ ๘๔.๖๗) ซ่ึง

แนวทางด าเนินงานของอ าเภอเจริญศลิป์ คอื 

1.1 ให้ อสม.ในหมูบ่้านคน้หาหญิงตั้งครรภ์รายใหมใ่นหมู่บา้น พร้อมทั้งแนะน าให้ 

มาฝากครรภ์ที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและรายงานให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขทราบเพื่อการติดตามมาฝากครรภ์ 

  1.2 เปลี่ยนการรับฝากครรภ์สัปดาห์ละ 1 วนั(วันพธุ) เป็นรับฝากครรภ์ทกุวัน 

จันทร-์ศกุร์ เพื่อความสะดวกของผู้มาฝากครรภ์ 

 -หญิงตัง้ครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ์ (เกณฑ์ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 90 

อ าเภอเจริญศิลป์ท าได้เพียง ร้อยละ 88.37) แนวทางแก้ไขของอ าเภอเจริญศิลป ์คอื 

  2.1 ให้ อสม.ติดตามให้หญงิตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ตามนัด 

  2.2.เจ้าหน้าที่ (นสค.) ให้เบอร์โทรศัพทแ์กห่ญิงตัง้ครรภ์เพ่ือปรกึษาด้านสุขภาพ

ตลอดเวลา 

  2.3 ร่วมมือกับศูนย ์ ICT สสจ.สกลนครในการตดิตามหญิงฝากครรภ์หลายแห่ง 

เพื่อมาลงขอ้มูลการฝากครรภ์ 

 -การคัดกรองมะเร็งปากมดลกู (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80  อ าเภอเจริญศิลป์ท าได้เพียง  ร้อย

ละ 62.59) แนวทางแก้ไขของอ าเภอเจริญศิลป ์คอื 

  3.1 ให้สถานบริการสาธารณสุขแตล่ะแหง่รณรงคก์ารตรวจมะเรง็ปากมดลูก 

  3.2 ให้ประชาสัมพันธ์ถงึอันตรายของมะเร็งปากมดลกู และโน้มน้าวให้มาตรวจ

มะเร็งปากมดลูก 

  3.3 ให้ MCH BOARD ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี ้

 -สรุปโครงการแก้ไขปัญหาภาพรวมอ าเภอเจริญศิลป์(ODOP)  โครงการดแูลผู้ปว่ย

โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง  โดยใช้ SKT บ าบัด 

จากปัญหาสาธารณสุขของอ าเภอเจริญศลิป์ เช่น การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห ์การฝาก

ครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ และปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเดก็แรกเกิด และการสรุปโครงการ 



ODOP ป ี 256๒ จงึได้มีการเสนอปัญหาดงักล่าวเพ่ือคัดเลือกให้เปน็ปัญหาของอ าเภอเจริญศิลป ์

คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเจริญศิลป์ จงึได้คัดเลือก  

1.ปัญหาการการดูแลผูป้่วยเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง  เป็นปัญหาส าคัญ 

เนื่องจากมีผลต่อการพัฒนาการงานสาธารณสุขและอาจเกิดปัญหาในอนาคต และสามารถร่วมมือ

กันแก้ปัญหาได้ทกุภาคส่วน จึงได้มอบหมายให้ ผู้รบัผิดชอบงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

(NCD Board) ของอ าเภอเจริญศิลป ์ โดยผู้รับผิดชอบ คอืนางพรทิพย์  อุ่นจติร ต าแหน่ง พยาบาล

วชิาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเจริญศิลป ์และ นางสุขสันต์  พฤกษมาศ ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ

ช านาญการ รพ.สต.บา้นดอนสร้างไพร ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป ์ ได้ไป

จัดท าโครงการ และเสนอโครงการต่อประธาน /เลขานุการ หรือผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลเจริญศลิป ์

นายโอภาส  วงศ์อนิอยู ่  ก านันต าบลเจริญศลิป์ ได้เสนอให้ ขอให้มีการจัดท า

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค เบาหวาน/ความดนัโลหิตสูงขึน้ และมีการรณรงคอ์ยา่งจริงจัง 

เนื่องจากมีผู้ปว่ยมากขึน้ 

2.ปัญหาอุบัติเหตุการจรจรทางถนน เปน็ปัญหารองลงมาเนื่องจากในปีที่แล้วมีการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ถึง 6 ราย อัตรา 13.5 ต่อประชากร แสนคน และถนนสายสวา่ง

แดนดิน-เจริญศิลป์-บ้านนาบัว อ.วานรนิวาส เปน็ถนนที่เช่ือมชายแดนไทย-ลาว (จงัหวดับึงกาฬ) 

ท าให้มีรถยนต์ว่ิงมากขึ้นและเป็นทางลัดระหว่างจงัหวัดอุดรธานีไปแขวงบริค าไซ สปป.ลาว จงึมี

รถบรรทกุวิ่งเปน็ประจ า และถ้าเกดิอุบัติเหตุจะเป็นอุบัตเิหตุคอ่นขา้งหนกั  จึงได้มอบหมายให ้ สภ.

เจริญศลิป์ ร่วมกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตในเสน้ทาง(อบต.ทุง่แก ทต.เจริญศลิป ์

และ อบต.เจริญศิลป์)  สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป ์  และ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ด าเนินการ

เขม้งวดการตรวจผู้ที่ขับขี่รถยนต์เกินก าหนด และ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับข่ีรถ และรายงานให้

ประธานทราบ 

            

มติท่ีประชุม คดัเลอืก ปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปน็ล าดบัท่ี 1 

 สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ เสนอกลวธิีการด าเนนิงาน  ควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิต

สูงและป้องกนัภาวะแทรกซ้อน 

กจิกรรมท่ี 1      การตรวจคดักรองภาวะสุขภาพ ค้นหาโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู   ดงันี ้

  1.จัดประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงรูปแบบการด าเนินงาน 

  2.ให้บริการเชิงรกุ ให้ความรู้และตรวจคดักรองภาวะสุขภาพ บุคคลอายุ 35 ปี ขึ้น

ไป เพิ่มเติม 

  ตามแบบคดักรองความเสี่ยงต่อการเกดิโรคเบาหวาน ความดันโลหติสงู โรค

หลอดเลือดเสื่อม   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แสดงความคดิเห็น 



  3.อบรมให้ความรู้เรื่องโรคที่สามารถป้องกันได้และหลกัการป้องกันโรค ตาม

ก าหนดการ 

  4.วิเคราะห์ภาวะสุขภาพรายบุคคลจากแบบตรวจคดักรองฯ  คัดเลือกกลุ่มเสี่ยงสูง

ที่จะเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหติสงูและเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อน เพื่อเขา้อบรมปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรม  การปฏิบัตติัวเพ่ือไม่ให้เกิดโรคเหล่านั้น ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลดังนี ้ตามล าดับ 

   4.1.มีระดับน้ าตาลในเลือด 101 – 125 มก/ดล. 

   4.2.อ้วน BMI >25กก/ม รอบเอวชาย เกนิ 90 ซม. ผู้หญิงเกิน  80 ซม. 

   4.3.พอ่แม่พ่ีน้องสายตรงเป็นโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสงู 

   4.4.มีระดับไขมันในเลือด ไตรกลีเซอร์ไรดต์ั้งแต่ 250 มก/ดล.ข้ึนไป 

   4.5.สูบบุหรี่  

กจิกรรมท่ี ๒     ทีมสหวิชาชีพออกให้ความรูแ้ละบรกิารใน รพ.สต.ตามที่ก าหนด  

กจิกรรมท่ี ๓     จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพื่อปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ   

  1.ประชุมคณะกรรมการงานโรคไม่ติดต่ออ าเภอเจริญศลิป์เพ่ือวางแผนการ

ด าเนินงาน 

  2.จัดเตรยีมเอกสาร 

   - แผ่นพับให้ความรู้ในเรื่องกลุ่มโรคหลอดเลือดเสื่อม 

   - จัดท าสือ่การสอน 

   - แบบทดสอบความรู ้

  3.การออกก าลังกายโยคะ/ SKT บ าบดั 

  4.จัดการอบรมตามโครงการโดยแบง่เป็น ๕ รุน่ (ตามก าหนดการ) 

  5.ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย  

  6.วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้เกีย่วข้อง 

จากผลการด าเนนิงานปีที่ผ่านมา ผลการตรวจ HbA1C น้อยกวา่ 7 จากร้อยละ 13.96 

(กลุ่มที่ 3) เปน็ HbA1C น้อยกวา่ 7 จากร้อยละ 31.61 (กลุ่มที่ 1) และ รพสต.กุดนาขาม ได้รับ

รางวัล ระดับ The Best One คา่ HbA1C < 7% ร้อยละ 50 – 59 

                        ขอแจ้งจัดท าโครงการเสริมพลังอ านาจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน ปี ๒๕๖๒ คปสอ.เจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  โดยขอ

งบประมาณจากเงินบ ารุงเงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.เจริญศิลป์  ตามร่าง

โครงการที่เสนอมานี ้  ในการด าเนินงานตามโครงการนี้ เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งของส านักงานหลักประกัน

สุขภาพเขต ๘ อุดรธานีและส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด  การจัดท าโครงการนีจ้ะมีกิจกรรมได้ดงันี้ 

                        กิจกรรมที่  1 การท าการค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ใน

ประชากรอายุ ๓๕ ปีขึน้ไป จ าด าเนินการเดือน ธันวาคม 256๒ -กุมภาพันธ ์256๓  

๓ 



                        กิจกรรมที่  2 การจัดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อเข้าร่วม

อบรมให้ความรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 

                       กจิกรรมที่ ๓ การติดตามและประเมินผล 

                        

นายอ าเภอเจริญศิลป์ 

                       เพื่อให้การด าเนินโครงการ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้

คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามร่างโครงการที่เสนอมา   มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไร

อีกม้ัยครับ 

                        ก านันต าบลเจริญศิลป์ นายโอภาส  วงศ์อินอยู่ 

                        เห็นด้วยครับ กับโครงการที่ท่านสาธารณสุขอ าเภอได้เสนอ ครับ ในส่วนของปี

ต่อไป ขอให้ของบประมาณให้มากกว่านีส้ าหรับลดพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน และขยายผลใน 

รพสต.อ่ืน ต่อไปครับ   

                        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

                        เห็นด้วยครับ  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกจะเพิ่มงบประมาณให้ในปี

ต่อไป 

                        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

                        เห็นด้วยครับ  กับ ท่านนายก อบต.ทุง่แก ครับ 

                        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

                        เห็นด้วยครับ  กับ ท่านนายก อบต.ทุง่แก คะ่ 

                        นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแปน 

                        เห็นด้วยครับ  กับ ท่านนายก อบต.ทุง่แก ครับ 

                        คุณเสียวทอง  น าสุย ผู้แทนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

                        เห็นด้วยครับ  และขอขอบคุณในนามตัวแทนของผู้ป่วย และอยากให้มีการ

ด าเนินการอยา่งนีก้ับผู้ปว่ย/กลุ่มเสี่ยงโรคอ่ืนๆ ด้วย  ขอบคุณครับ 

 

                        นายเพชรทว ี นวลมณี  สาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์ 

   โครงการนีจ้ัดท าขึ้นจากการที่อ าเภอเจริญศิลป์ มีผู้ป่วยโรคเบาหวานและ

โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ท าให้เริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้น ซ่ึงถ้าป่วยเป็นโรคนี้ก็จะท าให้เกิดความ

สูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งตัวผู้ป่วยเอง (จ่ายค่ารถมารับยา/ค่าอาหาร) และรัฐบาลต้องจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลทั้งผู้ที่ป่วยและผู้ที่มีอาการแทรกซ้อนตามมา เนื่องจากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารและออกก าลังกาย 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมจัดท าโครงการ 



                       นายอ าเภอเจริญศิลป์ 

                       ท่านอื่นมีอีกไหมครับ  ขอให้ทุกท่านได้ด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม ที่เราได้

วางไว้และจะมีการสรุปผลการด าเนินงาน เม่ือสิ้นสุดโครงการ เดือนเมษายน 256๓   และขอให้

สาธารณสุขอ าเภอช้ีแจงโครงการ ก าจัดขยะของอ าเภอเราซ่ึงเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด

สกลนครด้วย เชิญครับ  

 -โครงการชุมชนสะอาด ปลอดขยะ ลดโลกร้อน อ าเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕6๓ 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 

          ขัน้ตอนที่ 1 จัดท าแผนงานโครงการฯ  

          ขัน้ตอนที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

          - ประชุมสภาสุขภาพต าบล อ าเภอ เพื่อบันทกึขอ้ตกลงเขา้ร่วมโครงการ ระหว่าง หมูบ่้าน/

ชุมชนกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

          - สปอร์ตประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขา่ว  และวทิยุชุมชน 

          - ป้ายโฆษณา โปสเตอร ์

          - แผ่นพบัข้ันตอนการแยกขยะและการท าปุ๋ยชีวภาพ  ประโยชน์จากการแยกขยะ 

 - คัดเลือกหมูบ่้านต้นแบบเพื่อเขา้ร่วมโครงการประกวด หมูบ่้านครัวเรือน ปลอดขยะ 

          ขัน้ตอนที่ 3  ฝึกอบรมหมูบ่้าน ชุมชน ตน้แบบทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  

 - การจัดครัวเรือนสะอาด /ชุมชน /หมูบ่้าน สะอาด เตรยีมประกวด  

           - การแยกขยะในครัวเรือน 

           - การท าปุ๋ยจากขยะ 

           - จัดสร้างโรงปุ๋ยชุมชน 

  - สาธติิการท าถ่านหงุต้มจากขยะ               

ขัน้ตอนที ่4 ฝึกอบรม อสม.ทกุหมูบ่้าน  

           - การแยกขยะในครัวเรือน 

           - การรบัส่งขยะรีไซเคลิ 

          ขัน้ตอนที่ ๕ การด าเนนิการจัดการขยะ 

- คณะกรรมการสภาสุขภาพต าบล รบัซ้ือขยะ/หรือแลกไขไ่อโอดนี/ผักไอโอดีน จากแหล่ง

ผลิตในอ าเภอ กับครัวเรือนในหมูบ่้าน  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน รับซ้ือขยะ/หรือแลกไขไ่อโอดนี/ผักไอโอดีน จากแหล่ง

ผลิตในอ าเภอ กับ อสม.วันเปิดโรงเรียน อสม.ทุกเดือน น าเงินเขา้บัญชีโรงเรียน อสม. 

- คณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอรับซ้ือขยะ/หรือแลกไขไ่อโอดีน/

ผักไอโอดีน จากแหล่งผลติในอ าเภอ กับคณะกรรมการสภาสุขภาพต าบล หรือ ครัวเรือน 

เพื่อรวบรวมขยะ 



- น าขยะที่ได้ไปจ าหน่ายเพื่อรีไซเคลิ หรือท าถ่านหุงต้มจ าหน่าย 

          ขัน้ตอนที่ ๖ ประกวดครัวเรือนสะอาด/หมูบ่้าน/ชุมชน สะอาด ตามเกณฑ์ของศนูยอ์นามัย

สิ่งแวดล้อม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยพัฒนาการอ าเภอเจริญศิลป ์

          ขัน้ตอนที่ ๗ ประชุมสรุปผลการด าเนินงานปี 256๓ 

1.  กระบวนการท างานหรือขับเคลื่อนงานของต าบลอย่างไร 

 ๑.๑ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอเจริญศิลป ์ เพื่อก าหนด

แนวทางการด าเนนิงาน 

 ๑.๒ ค าสั่งแต่งตั้งสภาสุขภาพต าบลเพื่อขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดขยะ 

 ๑.๓ สนับสนนุการจ าหน่ายขยะและขยะแลกไขไ่อโอดนี 

 ๑.๔ ขยายการด าเนินการสู่โรงเรียนในชุมชนในการก าจดัขยะอยา่งเป็นระบบ 

 2.  มกีารก ากบั ติดตามงานอย่างไร  

 ๒.๑ ก าหนดการน าเสนอความก้าวหน้าในการประชุมหวัหน้าส่วนราชการทกุเดือน 

๒.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการประชุมก านนั/ผู้ใหญบ่า้น 

   

3.  มีการก าหนดเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ีเป้าหมายอย่างไร จ านวน เท่าไหร่  

 ๓.๑ ก าหนดเป้าหมายหมูบ่้านปลอดขยะน าร่อง อปท.ละ ๒ หมูบ่้าน 

๓.๒ ขยายพืน้ที่เปา้หมายสู่หมู่บา้นอืน่ครอบคลุมร้อยละ ๕๐ 

4.  ได้ท างานรว่มกบัภาคีเครอืข่ายอย่างไร  เครอืข่ายใดบ้าง 

 ๔.๑ ประสานภาคเีครือขา่ย อปท.เป็นผู้ด าเนินการและสนับสนนุงบประมาณ 

๔.๑ เครือขา่ยภาคประชาชนสนับสนุนกิจกรรมการแยกและจ าหน่ายขยะ 

๔.๓ สนับสนุนภาคครัวเรือนในการแบ่งฝากเงนิจากการจ าหน่ายขยะเพื่อการออม 

๕.  มีการประเมินผลอย่างไร 

 ๕.๑ สรุปความก้าวหน้าการด าเนนิการในที่ประชุม 

 ๕.๒ การเขา้ร่วมกจิกรรมการก าจดัขยะ 

 

 ทบทวนค ำสั่ง สภำสุขภำพต ำบล  
 -อ ำเภอเจริญศิลป์ ได้มีค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรสภำสุขภำพต ำบลข้ึนตำมค ำสัง่ที่ ๒๔/6๒ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำคุณภำพชีวิตอ ำเภอและคณะกรรมกำรสภำสุขภำพต ำบล   
  คณะกรรมกำรสภำสุขภำพต ำบลเจรญิศิลป์ ประกอบด้วย 
 ๑.นำยกเทศมนตรีต ำบลเจรญิศิลป ์   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเจรญิศิลป์  รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจรญิศิลป ์   รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเจรญิศิลป์   กรรมกำร 



 ๕.ก ำนันต ำบลเจริญศิลป ์     กรรมกำร 
 ๖.ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตต ำบลเจริญศิลป์ทกุหมูบ่้ำน  กรรมกำร 
 ๗.ประธำน อสม. ในเขตต ำบลเจรญิศิลป์ ทุกหมู่บ้ำน  กรรมกำร 
 ๘.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในเขตต ำบลเจรญิศิลป์ ทกุโรงเรียน กรรมกำร 
 ๙.ประธำนชมรมผู้สงูอำยุต ำบลเจรญิศิลป์   กรรมกำร 
 ๑๐.หัวหน้ำกลุ่มงำนเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.เจริญศิลป์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๑.ผู้อ ำนวยกำร รพสต.บ้ำนกุดนำขำม     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

คณะกรรมกำรสภำสุขภำพต ำบลทุ่งแก ประกอบด้วย 
 ๑.นำยกเทศมนตรีต ำบลเจรญิศิลป ์   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุง่แก   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งแก   รองประธำนกรรมกำร 

๔.ก ำนันต ำบลทุ่งแก     กรรมกำร 
๕.ประธำนสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลทุ่งแก  กรรมกำร 

 ๖.ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตต ำบลทุง่แกทกุหมู่บ้ำน   กรรมกำร 
 ๗.ประธำน อสม. ในเขตต ำบลทุ่งแก ทุกหมู่บ้ำน  กรรมกำร 
 ๘.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในเขตต ำบลทุ่งแก ทุกโรงเรียน กรรมกำร 
 ๙.ประธำนชมรมผู้สงูอำยุต ำบลทุ่งแก   กรรมกำร 
 ๑๐.ผู้อ ำนวยกำร รพสต. บ้ำนดอนสร้ำงไพร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๑.นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.สต.บ้ำนดอนสร้ำงไพร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



            
คณะกรรมกำรสภำสุขภำพต ำบลโคกศิลำ ประกอบด้วย 

 ๑.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศลิำ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.ก ำนันต ำบลโคกศิลำ     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโคกศิลำ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตต ำบลโคกศลิำทุกหมูบ่้ำน  กรรมกำร 
 ๕.ประธำน อสม. ในเขตต ำบลโคกศิลำ ทกุหมูบ่้ำน  กรรมกำร 
 ๖.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในเขตต ำบลโคกศิลำ ทุกโรงเรียน กรรมกำร 
 ๗.ประธำนชมรมผู้สงูอำยุต ำบลโคกศิลำ   กรรมกำร 
 ๘.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสง่เสรมิสุขภำพต ำบลโคกศลิำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๙.นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.สต.โคกศิลำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

คณะกรรมกำรสภำสุขภำพต ำบลหนองแปน ประกอบด้วย 
 ๑.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.ก ำนันต ำบลหนองแปน     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแปน   รองประธำนกรรมกำร 
 ๔.ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตต ำบลหนองแปนทุกหมูบ่้ำน  กรรมกำร 
 ๕.ประธำน อสม. ในเขตต ำบลหนองแปน ทุกหมูบ่้ำน  กรรมกำร 
 ๖.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในเขตต ำบลหนองแปน ทุกโรงเรียน กรรมกำร 
 ๗.ประธำนชมรมผู้สงูอำยุต ำบลหนองแปน   กรรมกำร 
 ๘.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสง่เสรมิสุขภำพต ำบลบ้ำนดงสง่ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๙.นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.สต.ดงสง่ำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

คณะกรรมกำรสภำสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ ประกอบด้วย 
 ๑.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.ก ำนันต ำบลบ้ำนเหล่ำ     รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตต ำบลบ้ำนเหล่ำทกุหมู่บ้ำน  กรรมกำร 
 ๔.ประธำน อสม. ในเขตต ำบลบ้ำนเหล่ำ ทุกหมู่บ้ำน  กรรมกำร 
 ๕.ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในเขตต ำบลบ้ำนเหล่ำ ทุกโรงเรียน กรรมกำร 
 ๖.ประธำนชมรมผู้สงูอำยุต ำบลบ้ำนเหล่ำ   กรรมกำร 
 ๗.ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสง่เสรมิสุขภำพต ำบลบ้ำนเหล่ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๘.ผู้อ ำนวยกำร รพสต.บ้ำนหนองแวง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๙.นักวิชำกำรสำธำรณสุข รพ.สต.บ้ำนหนองแวง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 



บทบำทหน้ำท่ี 
 
 ๑.จัดท ำแผนยุทธศำสตรส์ุขภำพต ำบล เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสุขภำพอนำมัยประชำชน ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยำว 
 ๒.อ ำนวยกำร และสนับสนุนภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งระดบัหมู่บำ้น ต ำบล และอ ำเภอ ร่วมกันด ำเนิน
กิจกรรมไปในทิศทำงเดียวกันตำมแผนยุทธศำสตรท์ี่วำงไว้ มีกำรบรูณำกำรและเช่ือมประสำนงำน 
ตลอดจนกำรแก้ไขปญัหำอปุสรรคที่อำจเกิดข้ึน ในกำรปฏิบตัิงำน 
 ๓.จัดต้ังคณะท ำงำนเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำนใหม้ีประสิทธิภำพ 
 ๔.ประชุมคณะกรรมกำรสภำสุขภำพต ำบลอย่ำงน้อยปลีะ ๒ ครั้ง เพือ่ร่วมกันวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ และติดตำมประเมินผลกำรพฒันำสุขภำพอนำมัยตำมแผนยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ 
 ๕.จัดประชุมสภำสุขภำพ โดยให้มีตัวแทนจำกหมูบ่้ำน/ชุมชน หรือตัวแทนจำกกลุ่ม/ชมรมต่ำงๆ 
เข้ำร่วมประชุมด้วย ดังนี ้
 ๖.ประชำสัมพันธ์ใหป้ระชำชนและทุกภำคส่วนได้รับรู้ ในด้ำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพและ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำร ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ โดยใช้รูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม กำรท ำ
เอกสำร/สื่อสุขภำพประจ ำเดือน 
 ๗.สรปุผลกำรด ำเนินงำนและวำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 
  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รบักำรแตง่ตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมตั้งใจ และใหเ้กิดผลดีต่อกำร
พัฒนำสุขภำพอนำมัยอย่ำงมปีระสิทธิภำพ หำกมปีัญหำอุปสรรคให้รำยงำนต่อประธำน เพื่อพจิำรณำแก้ไข
ต่อไป 
   กำรด ำเนินงำนของสภำสุขภำพต ำบลนั้น ได้มีกำรจัดท ำธรรมนญูต ำบลข้ึนโดย 
 ปี ๒๕๕๗  มีกำรประกำศใช้ในเขตเทศบำลต ำบลเจริญศิลป์ 
 ปี ๒๕๕๘ ประกำศใช้ทุกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน ๕  แห่ง 
ให้ทุกแหง่ทบทวนธรรมนูญต ำบลของตนเองในปี 256๓ 
ต ำบลท่ีจัดท ำ สภำสุขภำพได้ด ี
 ๑.ต ำบลบ้ำนเหล่ำ  มีกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนของสภำสขุภำพต ำบลโดยเน้นเรื่องกำรก ำจัดขยะ 
เช่นกำรด ำเนินกำรธนำคำรขยะของต ำบลบ้ำนเหล่ำ 
ธนำคำรขยะบ้ำนเหล่ำพัฒนำ  หมู่  17 
ต ำบลบ้ำนเหล่ำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

1.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนธนำคำรขยะ 
ขั้นตอนท่ี 1  
คณะท ำงำน หน้ำที่ของคณะท ำงำน ( อสม.17) 

•    ผู้จัดกำรธนำคำร 
รับผิดชอบด ำเนินงำน ในภำพรวมของธนำคำร 
•    เจ้ำหน้ำท่ีจดบันทึก 
รับ ผิดชอบกำรจดบันทึกรำยละเอียด เกี่ยวกับสมำชิก ได้แก ่ช่ือ-นำมสกุล เลขที่ ประเภท และปรมิำณ
ขยะ เพื่อสง่ต่อใหเ้จ้ำหน้ำที ่

 



•    เจ้ำหน้ำท่ีคัดแยก 
รับผิดชอบกำรคัดแยกขยะ และช่ังน้ ำหนกั เพื่อจัดเกบ็ในสถำนที่เก็บ 
•    เจ้ำหน้ำท่ีคิดเงิน 
รับผิดชอบกำรเทียบกบัรำคำที่ก ำหนด และคิดจ ำนวนเงินของสินค้ำ ทีส่มำชิกน ำมำฝำก พร้อมทั้ง
รับผิดชอบกำรฝำก - ถอนเงินของสมำชิก 

ขั้นตอนท่ี 2 
คณะท ำงำนมีกำรประชุม 

                         
-ส ำรวจร้ำนรับซื้อของเก่ำที่ใกลเ้คียงที่ให้รำคำสงู  พร้อมศึกษำท ำควำมเข้ำใจขยะแต่ละประเภททีจ่ะรบัซื้อ 
- กำรประสำนงำนร้ำนรบัซื้อของเก่ำ - ก ำหนดระยะเวลำที่จะเข้ำมำรบัซื้อ 
- กำรวำงแผนก ำหนดวัน เวลำ เปิด ธนำคำรขยะ 

ข้ันตอนที่ 3  
กำรจัดเตรียมสถำนทีเ่ก็บรวมรวบ 

                                                

                                   

 

- ยึดหลักง่ำยๆ โดยสำมำรถเก็บรวบรวมขยะได้ ป้องกันฝน 
- มีกำรคัดแยกขยะอย่ำงชัดเจนโดยจัดเก็บใส่ตำข่ำยแยก กระดำษ โลหะ อโลหะ และพลำสติก 
- มีกำรติดป้ำยรำคำของขยะที่รบัซื้อ 
-มีกำรติดป้ำยข้ันตอนกำรรบับริกำร 
 

  



ขั้นตอนท่ี 4 
กำรประชำสัมพันธ์  
- กำรเผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพื่อใหเ้กิดควำมร่วมมือกันในชุมชน สำมำรถท ำได้โดย 
- กำรประชำสมัพันธ์เสียงตำมสำย ของชุมชน 
- ให้อสม.ประชำสมัพันธ์โดยกำรเดินบอกอธิบำยควำมส ำคัญของธนำคำรขยะและหลักกำรต่ำงๆ 

ข้ันตอนที่ 5  

กำรเปิดธนำคำรขยะรีไซเคิล  

   

                       
รับสมัครสมำชิกของธนำคำร โดยให้ผูท้ี่สนใจกรอกรำยละเอยีดใบสมัคร 
- เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรใหเ้ลขทีส่มำชิก พร้อมสมุดคู่ฝำก โดยธนำคำรจะเป็นผู้เกบ็รวบรวมสมุดคู่ฝำกไว้ 
สมำชิกสำมำรถขอดูได้ในวันที่ธนำคำรเปิดท ำกำร 
- เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรลงรำยละเอียด สมำชิกในทะเบียนลูกค้ำ 
- เมื่อสมำชิกน ำขยะมำฝำก ที่ธนำคำร เจ้ำหน้ำทีจ่ะท ำกำรคัดแยกประเภทและช่ำงน้ ำหนัก 
- คิดเป็นจ ำนวนเงิน โดยเทียบกบัใบรำคำที่ได้มำจำกร้ำนรบัซื้อของเก่ำ ลงบันทึกในใบน ำฝำก 
- เจ้ำหน้ำที่บันทึกรำยละเอียด เลขที่สมำชิก จ ำนวนเงินที่ต้องกำรฝำก ลงในเอกสำรใบสรุปกำรน ำฝำก 
- บันทึกลงในสมุดคู่ฝำก เพื่อเก็บเป็นหลกัฐำนกำรฝำกถอนของสมำชิก 
- ถ้ำสมำชิกต้องกำรถอนเงิน ให้เขียนรำยละเอียด ใบถอนเงนิแล้วให้กับเจ้ำหน้ำที่ 

- ภำยหลังเปิดธนำคำรเสร็จสิ้น เจ้ำหน้ำที่ต้องท ำกำรรวบรวมรำยรบั รำยจ่ำย และทะเบียนคุมเจ้ำหนี้ของ
ธนำคำรในแต่ละวัน เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ กำรลงค่ำใช้จ่ำย กำรซื้อ ขำยขยะ ลงในสมุดเงินสด 
เพื่อสำมำรถตรวจสอบกำรขำดทุน ก ำไร 



- มีกำรสรปุกำรด ำเนินงำน ในแต่ละเดือน และแจ้งแกส่มำชิกของธนำคำร โดยกำรจัดบอร์ดนิทรรศกำร 
บริเวณทีท่ ำกำร                                                                                                                                
- ธนำคำรจะเปิดทุกวันที่  17  ของทุกเดอืน เวลำ  09.00 น. -  12.00 น. 
- ถ้ำขยะมีปริมำณมำกจะมีกำรประสำนกับรถรบัซื้อขยะมำรบัขยะที่ธนำคำรเองถึงทีห่รอืน ำรถ  อบต.  รถ 
รพ.สต.น ำสง่ขยะ                                                                                                                                
- มีกำรปันผลก ำไรจำกหุ้นทีฝ่ำก ทุก  1  ป ี

ขั้นตอนท่ี 6 
กำรติดตำมประเมินผล 
- พิจำรณำจำกปริมำณขยะทีร่วบรวมได้ 
- จ ำนวนสมำชิกที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
- ก ำไรจำกกำรซื้อขำย   ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนกองทุนจ ำนวน  ๑๖,๔๗๐  บำท         

วาระท่ี 5.     เร่ืองอ่ืนๆ 

        เสนอทบทวนต าบลต้นแบบการป้องกันอุบตัิตุทางถนน  อ าเภอเจริญศลิป์ 

  - หมูบ่้านต้นแบบก าหนดเปน็  บ้านเจริญศิลป ์หมูท่ี่ 1 ,2 , 12 

  - โรงเรียนต้นแบบก าหนดเป็น โรงเรียนอนุบาลเจริญศลิป์ 

  - หน่วยงานตน้แบบก าหนดเปน็ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป ์ 

โรงพยาบาลเจริญศลิป์  ที่ท าการปกครองอ าเภอเจริญศลิป์ และสถานีต ารวจภูธรเจริญศลิป์ 

  -ถนนปลอดภัย  ก าหนดเป็นถนนโนนอุดม-เจริญศลิป์ ช่วงระหว่างสี่แยกไฟแดง – 

บ้านทุ่งค า 

 

เลิกประชุมเวลา 16.๓๕ น.                                                                                

                                                              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                              (นายอุทัย  สุขานนท์) 

           นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  (นายสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์)                                                                                                                        

                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว                                                                                            

                         รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศลิป ์

      



 

                                                                          

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 


