
โครงการพัฒนาการด าเนินงานตามประเด็นคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 
อ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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โครงการพัฒนาการด าเนินงานตามประเด็นคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 
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................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

ระบบสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงของทุกประเทศ 
องค์กรอนามัยโลกได้เสนอว่าระบบสุขภาพเป็นระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยไม่จ ากัด
เพียงระบบบริการสาธารณสุขเท่านั้น ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๕๒ ระบุว่าระบบสุขภาพ
จะต้องส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความส าคัญกับความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน
ในสังคมโดยการพัฒนาระบบสุขภาพต้องค านึงถึงปัจจัยก าหนดสุขภาพ (Determinants of Health) ที่มีความ
หลากหลายทั้งจากภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และอ่ืนๆด้วยจะต้องให้ความส าคัญสูงกับ
การสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน และการพ่ึงตนเองได้ของประชาชนบนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม   ธรรมาภิบาล ความรู้และปัญญาซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยคนจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพรวมทั้งต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ปัจจุบันอ าเภอภักดีชุมพลก าลังเผชิญกับสภาวการณ์ที่มีความหลากหลาย เช่นสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีขยะมากขึ้น  ปัจจัยภัยคุกคามสุขภาพของประชาชนจากยาเสพติด  ปัจจัยความเสี่ยงจาก
พฤติกรรมการบริโภคท าให้ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นในการพัฒนาระบบ
สุขภาพของอ าเภอภักดีชุมพลให้มีความเข้มแข็ง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพทั้งในด้านของ
ระบบบริการสุขภาพที่ต้องมุ่งเน้นการให้บริการในระดับปฐมภูมิที่จะสามารถเชื่อมต่อระหว่างชุมชนและการ
บริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคที่เข้มแข็งโดยมุ่งกระจายอ านาจการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถจัดบริการสุขภาพในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมายทิศทางและยุทธสาสตร์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนโดยมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลางมีความเป็นเจ้าของและภาวะการน าร่วมกัน โดย
บูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะ ทาง
กาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน  

อ าเภอภักดีชุมพลจึงจัดท าโครงการพัฒนาการด าเนินงานตามประเด็นคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) 
อ าเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักการ 
“พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”  สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
        1. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการจัดการระบบสุขภาพอ าเภอที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
3. เป้าหมาย 
        คณะอนุกรรมการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามประเด็นฯ จ านวน ๔๘ คน 
4. วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการขออนุมัติ 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามประเด็น พชอ. ปี 256๕ 

         2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลประเมิน
สถานการณ์สุขภาวะระดับพ้ืนที่ และก าหนดประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ       

    2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามประเด็น 
      2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและจัดท าแผนปฏิบัติการ One 
plan ตามประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต และก าหนด The must ในการบูรณาการงบประมาณระดับพ้ืนที่ 
ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  จ านวน ๑ วัน 

    2.4 คณะกรรมอนุกรรมการ ประชุมติดตามการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และ
ปรับแผนการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประเด็นปีงบประมาณ 256๕ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
       เดือน มกราคม 256๕ - กันยายน 256๕ 
6. สถานที่ด าเนินการ 
       อ าเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล   
8. งบประมาณ 
           งบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑0,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ One plan จ านวน 2 วัน 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๔๘ คนๆ ละ ๑ วันๆละ 80 บาท                 เป็นเงิน    ๓,๘๔๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๔๘ คนๆละ ๒ มื้อฯละ 25 บาท       เป็นเงิน    ๒,๔00 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑ วันๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 6๐๐ บาท                    เป็นเงิน    ๓,๖00 บาท   
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑ เมตร * ๑.๖  เมตร  จ านวน ๑ แผ่น  

               รวม  ๑.๖  ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท                                เป็นเงิน        ๑๖๐  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑0,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอภักดีชุมพล  บูรณาการงานร่วมกันใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอ าเภอบ าเหน็จณรงค์อย่างต่อเนื่อง  ยั่งยืน  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 
 

 
10. ผู้เสนอโครงการ 
                                                ลงชื่อ.............................................      
                                                           (น.ส.พีรญา วันนา) 
                                                   ผู้ช่วยสาธารณสขุอ าเภอภักดีชุมพล   
 
 
11. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                                                ลงชื่อ.............................................      
          (นายพุทธชัย  มาลัย) 
                                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการในต าแหน่ง 
                                 สาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล   
 
12. ผู้อนุมัติโครงการ      
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ก าหนดการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ One plan จ านวน ๑ วัน 
 
 

ระหว่างวันที่.......................................สถานที.่............................................อ าเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ 
**************** 

วันที่ 1 วันที่............................................................. 
0๗.๓0 น. – 0๘.๐0 น.  ลงทะเบียน 
๐๘.๐๐ น. – 0๘.3๐ น.  พิธีเปิด  
    โดยนายอ าเภอภักดีชุมพล   
๐๘.3๐ น. - ๐๙.๐๐ น.  นโยบายการด าเนินงาน และทิศทางการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    โดย น.ส.กฤติกาพร ใยโนนตาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.00 น.  สรุปประเด็นปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอภักดีชุมพลปี 256๕ 
    โดย น.ส.กฤติกาพร ใยโนนตาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๑๐.๐๐ น. - ๑0.๑5 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ น. - ๑๒.๑๕ น.  แบ่งกลุ่มตามค าสั่งคณะอนุกรรมการ  

วิเคราะห์ปัญหาตามประเด็นคุณภาพชีวิต ประจ าปี 256๕  
โดย น.ส.กฤติกาพร ใยโนนตาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

12.๑๕ น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.  จัดท า One plan  ประเด็นคุณภาพชีวิต ประจ าปี 256๕ 
    โดย น.ส.กฤติกาพร ใยโนนตาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๑4.๐๐ น. - ๑4.๑5 น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๑5 น. - ๑๕.๑๕ น.  น าเสนอ One plan  ประเด็นคุณภาพชีวิต ประจ าปี 256๕ 
    โดย น.ส.กฤติกาพร ใยโนนตาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๑๕.๑5 น. - ๑6.๓๐ น.  สรุปแนวทางการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน 
    โดย น.ส.กฤติกาพร ใยโนนตาด พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
๑๖.๓๐ น. - ๑๗.00 น.  อภิปรายทั่วไป 
    ปิดการประชุม 
 
 
     
     
 
 


