
”สุขภาพดี มีรายได้ ร่วมใจพัฒนาเด็ก และสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน” 
อ าเภอตาลสุม   จังหวัดอุบลราชธานี 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  อ ำเภอตำลสุม อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดประมำณ 32กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นส่วนมำก มีกำร
ท ำนำ ปลูกบัว และปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น มันส ำปะหลัง ถั่วลิสง ยำงพำรำ ดังนั้น กำรใช้สำรเคมีและ 
ยำฆ่ำแมลงมีบทบำทกับกำรด ำเนินชีวิตสังคมเกษตรกรรมมำกข้ึน อำชีพรองเป็นรับจ้ำง  

 กำรคมนำคมมีถนนเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำนโดยหมู่บ้ำนที่ห่ำงไกลบำงแห่งจะเป็นถนนลูกรังซึ่งไม่สะดวก 
ถนนหลักของอ ำเภอเป็นถนนลำดยำง 4 ช่องกำรจรำจร  กำรสัญจรระหว่ำงหมู่บ้ำนส่วนใหญ่จะเป็น
รถจักรยำนยนต์ รถยนต์ และรถประจ ำทำง มีเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ โรงพยำบำลชุมชน ๑ แห่ง โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 7 แห่ง  และมีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 6 แห่ง  1 เทศบำล หลังคำเรือน
ทั้งหมด 8,825 หลังคำเรือน มีประชำกรในเขตผิดชอบประชำกรทั้งหมด จ ำนวน 33,130 คน เป็นชำย 
16,807 คน หญิง 16,323 คน 

อ ำเภอตำลสุม ส่วนรำชกำร  ส่วนท้องถิ่นและภำคประชำชน ได้ก ำหนด ประเด็นกำรแก้ไขปัญหำ
สุขภำพ ดังนี้   

1.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดี 
2.ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพและเพ่ิมรำยได้อย่ำงยั่งยืน 
3.ยุทธศำสตร์ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กทุกช่วงวัย 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่ำงยั่งยืน 

และก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอตำลสุมขึ้น ตำมวิสัยทัศน์ ดังนี้ “สุขภาพดี มี
รายได้ ร่วมใจพัฒนาเด็ก และสิ่งแวดล้อม สู่คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน”  
 
ส่วนที ่2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาตามประเด็น ODOP   
2.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี   
   2.1.1 ปัญหาผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ควบคุมน้ าตาล ความดันโลหิตไม่ได้   
    เป้าหมาย 

1.ผู้ป่วยเบำหวำนสำมำรถควบคุมน้ ำตำลได้เพ่ิมมำกข้ึนร้อยละ 40   
    2.ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงสำมำรถควบคุมควำมดันโลหิตได้เพ่ิมมำกข้ึนร้อยละ 50  
 กลยุทธ์หลัก เน้นอบรม อำสำสมัครครอบครัว (อสค.)และอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วย 

   2.1.2 งานกฐิน งานบวช งานศพ ปลอดเหล้าและปลอดอบายมุข 
 เป้าหมาย  
    1.ร้อยละ 20 ของจ ำนวนหมู่บ้ำนทั้งหมดเข้ำร่วมกิจกรรมหมู่บ้ำนปลอดเหล้ำและปลอดอบำยมุข  
    2.ร้อยละ 50 ของครัวเรือนในหมู่บ้ำนปลอดเหล้ำและปลอดอบำยมุขในงำนกฐิน งำนบวช งำนศพ  
 กลยุทธ์หลัก   

1.เน้นรณรงค์ให้ประชำชนปลอดเหล้ำและปลอดอบำยมุข ในงำนกฐิน งำนบวช งำนศพ 
2.รับสมัครหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนปลอดเหล้ำและปลอดอบำยมุข 
3.ทุกครัวเรือน สมัครร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนปลอดเหล้ำและปลอดอบำยมุข 

   2.1.3 ส่งเสริมการออกก าลังกายในกลุ่มปกติ  
 เป้าหมาย 
     1.ร้อยละ 50 ของหมู่บ้ำนทั้งหมดมีกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 5 วัน  



     2.มีกำรจัดตั้งชมรมกำรออกก ำลังกำยต ำบลละ 1 แห่ง  
     3.มีกำรจัดมหกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง (ระดับอ ำเภอ) 
 กลยุทธ์หลัก ประชุมแนวทำงกำรจัดกิจกรรมออกก ำลังกำย ทุกเช้ำพร้อมกัน 59 หมู่บ้ำนและผลิตสื่อ 
CD กำรออกก ำลังกำยแจกให้กับผู้น ำชุมชน /กิจกรรมพำผู้น ำชุมชน หัวหน้ำส่วนรำชกำรออกก ำลังกำยก่อนกำร
ประชุมเป็นประจ ำทุกเดือน 

2.1.4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง 

เป้าหมาย 

1.ร้อยละ๑๐๐ของหมู่บ้ำนส่งเสริมกิจกรรมเสียงตำมสำยช่วงเช้ำ ออกก ำลังกำยพร้อมกันอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ 5 วัน   

2. ร้อยละ ๕๐ ของร้ำนกำแฟ ( ลดหวำน มัน ) ร้ำนอำหำรตำมสั่ง (ลดเค็ม)  และร้ำนส้มต ำ (ปลำร้ำ
ต้มสุก)            

กลยุทธ์ 
1.ร่วมหำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมออกก ำลังกำย ทุกเช้ำพร้อมกัน 59 หมู่บ้ำน 

2.อบรมผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร/ร้ำนส้มต ำและกำแฟ เพ่ือรับทรำบนโยบำย /มีป้ำยรับรอง
มำตรฐำน ร้ำนนี้ เข้ำร่วมโครงกำร ลดหวำนมันเค็ม  

3.อบรม อำสำสมัครครอบครัว (อสค.)  
4.อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง หมู่บ้ำนต้นแบบลดหวำนมันเค็ม-จัดมหกรรม “ลด ละเลิกกิน

ปลำดิบ กินปลำร้ำต้มสุก” 

2.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 
2.2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน  

เป้าหมาย 
1.ร้อยละผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP  มีควำมสำมำรถในกำรผลิต ร้อยละ ๓๐ 

2.จ ำนวนผลิตภัณฑ์   OTOP  ๑-๓ ดำว /กลุ่มปรับตัว เป็นกลุ่มดี ได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ๓๐  

3.ร้อยละเพ่ิมข้ึนของรำยได้  จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนร้อยละ 20 

4.ร้อยละของครัวเรือนยำกจนลดลงจำกฐำนเดิม ร้อยละ 100(จปฐ.2561 อ ำเภอตำลสุม) 

5.จ ำนวนครัวเรือนสัมมำชีพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30  
6.ร้อยละของชุมชนที่ใช้ระบบสำรสนเทศในกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชน 

กลยุทธ์ 
๑.เพ่ิมประสิทธิภำพผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP  
๒.พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ควำมรู้ และนวัตกรรม 
๓. ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำด 
๔.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรชุมชน 
๕. บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือกำรพัฒนำชุมชน 

2.2.2 ส่งเสริมการร่วมกลุ่มการผลิตในรูปแปลงใหญ่(ข้าว มันส าปะหลัง พืชผัก) 
เป้าหมาย 
1.ร้อยละ 50 ของครัวเรือนเกษตรกรในหมู่บ้ำนที่เข้ำร่วมโครงกำรแปลงใหญ่   
2.MOU ร่วมกับภำคเอกชนเชื่อมโยงเครือข่ำยกลุ่มกำรผลิต 



3.ร้อยละ ๕๐ ครัวเรือนในหมู่บ้ำนเปลี่ยนจำกท ำเกษตรสำรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์  
   4.ร้อยละ 50 ของครัวเรือนในหมู่บ้ำนใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในกำรประกอบอำชีพ 

กลยุทธ์ 
1.รวมกลุ่มกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ได้คุณภำพและมำตรฐำน 

2.3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย 

   2.3.1 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย 

เป้าหมาย 
     1.ร้อยละผู้ปกครองมีกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 0-5 ปี ร้อยละ 80 

     2.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมกำร CFT ระดับต ำบลหมู่บ้ำน ชุมชน (ขับเคลื่อนกิจกรรม 1000 วันมหัศจรรย์) 
๒.อบรมพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร CFTเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในชุมชน  
๓.อบรมพัฒนำศักยภำพครูอนุบำล และครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

๔.อบรมพัฒนำศักยภำพแม่อำสำ ผู้ปกครองเด็กลุ่มเสี่ยง 
๕. เด็ก 0-5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  ตำมช่วงอำยุวัย คือ 9 
เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน  ๔๐ เดือน และ ๖๐ เดือน  พบสงสัย ให้ค ำแนะน ำผู้ปกครองให้กระตุ้น
พัฒนำกำร 1 เดือน และคัดกรองซ้ ำ ๑ เดือน ผลกำรคัดกรองล่ำช้ำ ให้ส่งต่อ รพ.ตำลสุม เพ่ือได้รับ
กำรแก้ไข ตำมระบบ เครือข่ำยนักพัฒนำกำรเด็กอ ำเภอตำลสุม 

2.3.2 ส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ให้เกินร้อย 

 เป้าหมาย 
     1.ร้อยละ 100 ของเด็กกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรประเมินIQ อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี 
     2.ร้อยละ 100 ของเด็กกลุ่มเป้ำหมำยที่มี IQ น้อยกว่ำ 100 ได้รับกำรแก้ไข 
     3.ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่มีภำวะเสี่ยง IQ มำกกว่ำ 100 ในปี 2564 

กลยุทธ์ 
1.ส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำย ที่อยู่จริง  
2.ตรวจสุขภำพ ประเมินพัฒนำกำร ประเมินควำมฉลำดทำงสติปัญญำเด็กกลุ่มเป้ำหมำยทุกคน 

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้ำนสติปัญญำ และพัฒนำกำรในผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 

4.ประสำนภำคีเครือข่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำ 

5.สรุป ประเมินผลกำรเนินงำน ปีละ 2 ครั้ง 
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน 

 2.4.1 การส่งเสริมครัวเรือนในการจัดการขยะตามหลัก 3R 

เป้าหมาย 
1.ทุกหมู่บ้ำนมีครัวเรือนคัดแยกขยะตำมหลัก 3R ร้อยละ 80 

   2.ทุกหมู่บ้ำนมีกำรจัดกำรขยะเปียกอินทรีย์ด้วยตนเองร้อยละ 100 

    3.ทุกหมู่บ้ำนมีจุดที่ทิ้งขยะอันตรำยอย่ำงน้อย 1 จุด  
กลยุทธ์ 
1.จัดอบรมให้ควำมรู้ทุกหมู่บ้ำน/ชุมชนในกำรขัดแยกขยะ ตำมหลัก 3R กำรใช้น้อย  ใช้ซ้ ำ และน ำ

กลับมำใช้ใหม ่

2.จัดอบรมให้ควำมรู้กำรบริหำรจัดกำรขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ 



3.รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนท ำถังขยะเปียกใช้ในครัวเรือน 

4.ให้ อปท.ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่อ ำเภอตำลสุมจัดท ำที่ทิ้งขยะอันตรำย จ ำนวน 1 จุดต่อ 1 หมู่บ้ำน 
เพ่ือให้ อปท.น ำส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปก ำจัดที่ถูกวิธี 
2.4.2 ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร 

เป้าหมาย     

1.ร้อยละ50 ของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม กำรผลิต กำรเกษตรอินทรีย์ (พืช
เศรษฐกิจ ข้ำว มนัส ำปะหลัง นำบัว พืชผัก) 

2.ร้อยละ๑๐๐ ของเกษตรกรที่ใช้สำรเคมี ที่มีผลตรวจสำรเคมีมีผลเสี่ยงและไม่ปลอดภัย ได้รับกำร
แก้ไข 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตเกษตรอินทรีย์ 
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมขบวนกำรโรงเรียนเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม 

3.รณรงค์งดกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร 

4.อบรมเกษตรกรตำมขบวนกำรโรงเรียนเกษตรกรตำมโครงกำร ศจช. 
2.4.3 การบริหารจัดการก าจัดสิ่งปฏิกูล 

เป้ำหมำย 
    1.ทุกอปท.สำมำรถออกข้อบังคับต ำบลเรื่องกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล ร้อยละ ๑๐๐  
   2.อปท.มีจุดทิ้งสิ่งปฏิกูล (บ่อทรำยรอง) อย่ำงน้อยร้อยละ ๒๐ 

กลยุทธ์ 
อปท.ทุกแห่งออกข้อบัญญัติ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล 

2.4.4 การบริหารจัดการน้ าในชุมชน พื่อเพ่ิมแหล่งน้ ำและพัฒนำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ทุกต ำบลอย่ำงน้อย ต ำบล
ละ 1 แห่ง 

1.ประชำชนมีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำรของชุมชน ทั้งด้ำนกำรอุปโภคและบริโภค ร้อยละ 
50 

กลยุทธ์ 
1.เพ่ือส ำรวจแหล่งน้ ำในเขตพ้ืนที่ทุกต ำบลในเขตอ ำเภอตำลสุม 

2.เพ่ือกำรพัฒนำแหล่งน้ ำของชุมชนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของชุมชนระยะสั้นและระยะยำวเช่น 
กำรขุดลอกล ำห้วยที่ตื้นเขิน กำรสร้ำงฝำยน้ ำล้น กำรสร้ำงธนำคำรน้ ำใต้ดิน ฯลฯ 
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการตามประเด็น ODOP ได้แก่  

3.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง มีกำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม (ท้ังระดับอ ำเภอ ต ำบลและหมู่บ้ำน)  
 -ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพื้นท่ี (พชอ) ค ำสั่งเลขที่ 69/2562 

-ค ำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพ้ืนที่ (พชอ.) ค ำสั่งเลขที่ 
310/2562 และ รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรทีมขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับต ำบล (พชต.)แนบท้ำย
ค ำสั่งอ ำเภอตำลสุม ที่     ๓๑๑  / ๒๕๖๒   
 
 



 
๓.๒ กระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน มีกำรวำงแผน มีกระบวนกำรท ำงำนและระบบงำน   ที่ให้
ชุมชนและภำคีเครือข่ำยเข้ำมำด ำเนินกำรในเรื่องใดบ้ำง 
ผลการด าเนินงาน  
3.๒.1. ด้านกระบวนงาน 

-อ ำเภอตำลสุม มีกำรจัดท ำค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนมีกำรทบทวนค ำสั่ ง
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 

-อ ำเภอมีประเด็นปัญหำคุณภำพชีวิต ๔ ประเด็น และประเด็นเน้นหนักเขตสุขภำพที่ 10 
(นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนีให้นโยบำยขับเคลื่อนงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตำมประเด็นปัญหำฯ ปี 
2561)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
2.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
1.ผู้ป่วยเบำหวำนสำมำรถควบคุมน้ ำตำลได้ร้อยละ 40 
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2.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ร้อยละ 50 
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มีกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยNCD/โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
โครงกำรให้ควำมรู้ผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ทุกรพ.สต. และภำพรวมอ ำเภอ 

2.1.2 งานกฐิน งานบวช งานศพ ปลอดเหล้าและปลอดอบายมุข  มีหมู่บ้ำนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 2 
ต ำบล ได้แก่ต ำบลส ำโรงและ ต ำบลตำลสุม 



 
 

2.1.4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง 

มีกำรรณรงค์ จัดจัดมหกรรม “ลด ละเลิกกินปลำดิบ กินปลำร้ำต้มสุก” จ ำนวน 2 ต ำบล  ได้แก่ต ำบลส ำโรง
และต ำบล หนองกุง  เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561 เป้ำหมำยปี 2563 อีก 1 ต ำบล 

 มีกำรด ำเนินกำรออกประชำคมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ชุมชน เก็บอุจจำระส่งตรวจหำเชื้อพยำธิ 
รณรงค์ในชุมชนให้รับประทำนปล้ำรำต้มสุก ไม่รับประทำนปลำดิบ และลงนำมสัญญำร้ำนส้มต ำในชุมชนเป็น
ร้ำนส้มต ำท่ีใช้ปลำร้ำต้มสุก100%  /มีกำรจัดกิจกรรมทำนยำฆ่ำเชื้อพยำธิต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ (มหกรรมใน
ชุมชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 

 2.2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 
มีกำรด ำเนินกำรโดยพัฒนำชุมชนของเภอตำลสุม 

๑.สร้ำงสัมมำชีพชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.พัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอพียง 
๓.จัดตั้งและพัฒนำกลุ่มอำชีพ 
๔.เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๕.ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๖.จัดเก็บข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน(จปฐ.) เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดคุณภำพชีวิตของประชำชน  

๗.ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์และรับรองคุณภำพข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำชุมชนระดับอ ำเภอ 
2.2.2 ส่งเสริมการร่วมกลุ่มการผลิตในรูปแปลงใหญ่(ข้าว มันส าปะหลัง พืชผัก) 

ได้แก่  1.พ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลัง จ ำนวน  600  ไร่  เกษตรกร จ ำนวน  120  ครัวเรือน 
  2. พ้ืนที่ปลูกข้ำว  จ ำนวน  1800  ไร่     เกษตรกร  จ ำนวน  360  ครัวเรือน 
2.3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย 

1.ร้อยละผู้ปกครองมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ร้อยละ 80 
เป้ำหมำยผู้ปกครองเด็ก จ ำนวน 925 คน ให้ค ำแนะน ำผู้ปกครองในกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเม่ือมำ

คัดกรองพัฒนำกำร 925 คน คิดเป็นร้อยละ 100   เมื่อคัดกรองพบพัฒนำกำรล่ำช้ำ ให้ผู้ปกครองส่งเสริม
พัฒนำกำรและให้มำกระตุ้นติดตำม   จ ำนวน 212 คน  
2.ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
เป้าหมาย 0-5 ปี  จ านวน  925 คน  พัฒนาการสมวัย 924 คน คิดเป็นร้อยละ  99.89 
การด าเนินงานพัฒนาการเด็ก ปี งบประมาณ 2562  

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำร CFT ระดับต ำบลหมู่บ้ำน ชมุชน (ขับเคล่ือนกิจกรรม 1000 วันมหัศจรรย์)  
 โดยได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร CFT แล้ว เมื่อวันที่ 22  เมษำยน 2562  พ้ืนที่รับทรำบนโยบำย 
และช่วยกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  
2.อบรมพัฒนำศักยภำพครูอนุบำล และครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กแผนจะด ำเนินกำรเมื่อ
วันที่ 6 กันยำยน 2562 (เป้ำหมำยครู ผู้ดูแลเด็ก ในโรงเรียนและ จนท.จ ำนวน 40 คน ) 
3.อบรมพัฒนำศักยภำพแม่อำสำ ผู้ปกครองเด็กลุ่มเสี่ยง     โดยมีแผนด ำเนินกำรจ ำนวน ๖ รุ่น
เป้ำหมำย (180 คน )  ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 3 รุ่น จ ำนวนผู้ปกครอง    ผ่ำนกำรอบรมทั้งสิ้น 110 
คน  เหลือผู้ปกครองเขต ต ำบลนำคำย จ ำนวน ๖๐ คน และผู้ปกครองเด็กเขตต ำบลหนองกุง    30 
คน   มีแผนจะด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน เดือน กันยำยน  
4. เด็ก 0-5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  ตำมช่วงอำยุวัย คือ 9 
เดือน ๑๘ เดือน ๓๐ เดือน  ๔๐ เดือน และ ๖๐ เดือน  พบสงสัย ให้ค ำแนะน ำผู้ปกครองให้กระตุ้น
พัฒนำกำร 1 เดือน และคัดกรองซ้ ำ ๑ เดือน ผลกำรคัดกรองล่ำช้ำ ให้ส่งต่อ รพ.ตำลสุม เพ่ือได้รับ
กำรแก้ไข ตำมระบบ เครือข่ำยนักพัฒนำกำรเด็กอ ำเภอตำลสุม ส่งต่อ 1 รำย เขตโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลส ำโรง  เป็นเด็กท่ีมีควำมพิกำรซ้ ำซ้อนอยู่แล้ว รับกำรรักษำท่ี รพ.สรรสิทธิประสงค์  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างย่ังยืน 
2.4.2 ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร ลดการใช้สารเคมี กำรเกษตรแล้ว   จ ำนวน  2400  ไร่ 
เกษตรกร  จ ำนวน  480  ครัวเรือน 
2.4.3 การบริหารจัดการก าจัดสิ่งปฏิกูล 
อปท.ทุกแห่งออกข้อบัญญัติ กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลแล้วและมีกำรด ำเนินกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลถูกต้องตำมหลักจ ำนวน 
1 ต ำบล คือต ำบลจิกเทิง 

2.4.4 การบริหารจัดการน้ าในชุมชนเพ่ิมแหล่งน้ ำและพัฒนำแหล่งน้ ำในพื้นที่ทุกต ำบลอย่ำงน้อย ต ำบลละ 1 
แห่งทกุหมู่บ้ำนมีกำรจัดท ำฝำยน้ ำล้น และธนำคำรน้ ำใต้ดินตำมนโยบำลของท่ำนนำยอ ำเภอ 

3.2.๒ ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๑. สำธำรณสุขอ ำเภอทุกอ ำเภอเข้ำร่วมกำรประชุมกำรพัฒนำคณะกรรมกำรพัฒนคุณภำพชีวิตระดับ

อ ำเภอ (พชอ.) ปีงบประมำณ 2562 “อ ำเภอสุขใจ : เส้นทำงกำรพัฒนำ พชอ.                
๒. สู่ควำมยั่งยืน” จัดโดยส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีชีวิตไทย กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 

28 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมมิรำเคิลแกรนด์ 
3. ด้านงบประมาณ 
1.อ ำเภอจัดท ำโครงกำรตำมที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์สุขภำพดี

วิถีชีวิตไทย กระทรวงสำธำรณสุข 30,000 บำท 
2.ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) สนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำศักยภำพ

คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 25,000 บำท 
3.งบประมำณจำกกำรระดมทุนอ ำเภอตำลสุม 

  4.งบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น 
 4.การขับเคลื่อนงาน 

  นำยอ ำเภอสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ มีแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตรำยประเด็น  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับต ำบลเพ่ือ
กำรขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

- ทีมเลขำควรมำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น เพ่ือให้มีกำรขับเคลื่อนกำรประสำนงำน
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กำรพัฒนำศักยภำพทีมเลขำนุกำรควรจะมีทุกระดับ เพ่ือให้ได้รับกำรพัฒนำ
กระบวนทัศน์เหมือนเลขำ (สำธำรณสุข เป็นโดยต ำแหน่ง) 



-กำรสร้ำงเสริมควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่พชอ.ให้กับคณะกรรมกำรและคณะขับเคลื่อนงำน เพ่ือให้เกิด
ควำมรู้สึกร่วมเป็นเจ้ำของในแต่ละกิจกรรม และกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมรับประโยชน์ใน
กำรด ำเนินงำน ยังเป็นบทบำทส ำคัญที่คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแต่ละประเด็นจะต้องไปขับเคลื่อนให้
เกิดรูปธรรม 

ส่วนที่ 4 ประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็น ODOP ที่ผ่านมา มีทิศทำงและแนวทำงกำรพัฒนำต่อเนื่อง
อย่ำงไร ได้แก่ ผลส ำเร็จและกำรขยำยงำน ปัจจัยควำมส ำเร็จ ข้อจ ำกัดกำรพัฒนำ โอกำสพัฒนำและประเด็นที่
ท้ำทำยผลกำรประเมินตนเอง ประเด็น ODOP “สุขภาพดี มีรายได้ ร่วมใจพัฒนาเด็ก และสิ่งแวดล้อม สู่
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน” ตำมแนวทำง UCCARE  
 

ผลกำรประเมิน เกณฑ์/แนวทำง UCCARE 
กำรท ำงำน

เป็นทีม 
(Unity 
Team) 

 

กำรให้
ควำมส ำคัญกับ
กลุ่มเป้ำหมำย
(Customer 

Focus) 
 

กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
ภำคีเครือข่ำย
(Community 
Participation) 

 

กำรชื่นชมและให้
คุณค่ำ

(Appreciation )  

กำรแบ่งปัน 
ทรัพยำกรและ

กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล

(Resource 
Sharing and 

Human 
Development)  

กำรดูแลผู้ป่วย
และ ปชช.ที่
เหมำะสมกับ
บริบทและ

ควำมจ ำเป็น
(Essential 

Care) 

ก่อนด ำเนินงำน 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
ปัจจุบัน 4.50 4.25 4.30 4.25 4.12 4.25 

 
   การด าเนินงานในพื้นที่ตามนโยบายท่านายอ าเภอ 
    ๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน     แผนกิจกรรมการติดตามเยี่ยม โดย ทีมสหวิชาชีพ น าทีม น า
โดย นายสุรพร  หมายเจริญ /ปลัดปกครองอ าเภอตาลสุม/สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม/ภาคีเครือข่ายทุกสห
วิชาชีพ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง/ผู้รับผดิชอบงานยาเสพติด คปสอ.ตาลสุม 
ระยะเวลา 1 เดือน 4 ครั้ง 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ ผลการตรวจ
ปัสสาวะ 

หมายเหตุ 

วันที่ 9 ส.ค. 62 15.00 น – 18.00 
น 

รพ.สต.ส าโรง  อบสมุนไพรรายบุคคล 

วันที่ 19 ส.ค. 62 15.00 น – 18.00 
น 

รพ.สต.ส าโรง  อบสมุนไพรรายบุคคล 

วันที่ 23 ส.ค. 62 15.00 น – 18.00 
น 

บ้านนักเรียนรายบุคคล   

วันที่ 31 ส.ค. 62 15.00 น – 18.00 
น 

บ้านนักเรียนรายบุคคล   

 
       แผนกิจกรรมการติดตามเยี่ยม โดย ผู้น าชุมชน  ครอบครัว ครูที่ปรึกษา และทีมสหวิชาชีพ น าทีม 
น าโดย นายสุรพร  หมายเจริญ /ปลัดปกครองอ าเภอตาลสุม/สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม/ภาคีเครือข่าย
ทุกสหวิชาชีพ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง/ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด คป.สอ.
ตาลสุม ระยะเวลา 1 ปี 7 ครั้ง 



ผู้น าชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
           สอดส่องดูแล พฤติกรรมผู้ป่วย และติดตำมเยี่ยมผู้ป่วย ตำมแบบติดตำม บสต.5 แบบติดตำมผลกำร
บ ำบัดรักษำผู้ป่วยสำรเสพติดเพ่ือติดตำมนักเรียนไม่ให้กลับไปเสพซ้ ำ 
ครูที่ปรึกษา 
          สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และติดเยี่ยมนักเรียนใยระยะ 1 ปี ตำมแบบฟอร์มกำรเยี่ยมบ้ำนของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน หลังจำกได้ผ่ำนกำรติดตำมเยี่ยมโดยสำธำรณสุข สนับสนุนข้อมูลนักเรียนเพื่อกำร
ด ำเนินงำนป้องกันยำเสพติดต่อไป 
ผู้ปกครอง  

สอดส่องสังเกตพฤติกรรมบุตรหลำน โดยวิธีทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ตำมแบบฟอร์มกำรติดตำมเยี่ยม 
108 ปปส.หำกพบมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำรเสพซ้ ำหรือแพร่ระบำดของยำเสพติดให้ท ำกำรแจ้งข้อมูลกับ ศูนย์
บ ำบัดยำเสพติดประจ ำต ำบลเพ่ือหำแนวทำงป้องกันต่อไป 
ภาพประกอบกิจกรรมกลุ่มเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเลิกสารเสพติด/กิจกรรมคืนคนดีสู่ครอบครัว 
คืนคนดีสู่สังคม  
 

 
 

  
 
 
 

 
 


