
โครงการขับเคลื่อนการดำเนนิงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาลสุม อำเภอตาลสุม  
จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 

ที่มาและความสำคัญ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการกำหนดนโยบาย ถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เกิดการทำงานไปในทิศทางเดียวกันในทุกระดับรวมถึง  
ต้องอาศัยการดำเนินการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในประชาชน  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จากทุกหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง  ดังนั้นการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะ
ประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการระดับอำเภอ (พชอ.) ให้มีศักยภาพในการรองรับนโยบาย ประสานให้เกิด
การมีส่วนร่วมของการทำงาน แบบบูรณาการทั้งเชิงปฏิบัติการและบริหารจัดการ มีการพัฒนาโครงสร้าง 
แนวทาง รูปแบบการดำเนินงานที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ในระบบบริการสาธารณสุข  และเพื่อรองรับ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีว ิต  ระดับพื ้นที ่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ ่งประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุก อำเภอทั้งประเทศ ทำให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะประชาชน ในระดับพ้ืนที่ ที่นำไปสู่การสร้างเสริมให้ บุคคล ครอบครัวและชุมชน 
มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม กลไกคณะกรรมการพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็น
มิติการทำงานที่บูรณาการ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้เกิด การแก้ปัญหาให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน รวมถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะในการพัฒนา  สภาพแวดล้อม ที่เอื ้อต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในอำเภอ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่มีภาวะ  พึ่งพิง การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื ้นที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  จึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจากระดับจังหวัด สู่อำเภอ สู่ตำบลและหมู่บ้าน/
ชุมชน  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
(CoronavirusDisease 2019 : COVID-19) ซึ่งเป็น“ภาวการณ์ระบาดใหญ่ทั่วโลก” โดยในประเทศไทยมี
การ พบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ทั้งยังพบผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่จะต้องมีการค้นหาคัดกรอง 
ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง และควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างมากขึ้น จากภัย
ดังกล่าวฯ มี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในทุกชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ภาคสังคม ผู้นำทาง ศาสนาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องรวมพลังแสดงบทบาทร่วมรับผิดชอบและหนุนเสริมเพ่ือ
ช่วยเสริมมาตรการของรัฐ อย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพในการรับมือสถานการณ์การระบาดของโรค     
โควิด 19 ด้วยการบูรณาการ ภารกิจ เครื่องมือ และทรัพยากรของแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกัน ยกระดับการรับรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในชุมชนท้องถิ่นเปลี่ยนจากประชาชนที่ตื่นตระหนกให้เป็นพลเมืองที่ตื ่นรู้
และตระหนักในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยมาตรการต่างๆ ของ
รัฐบาลพร้อมทั้งร่วมกันปรับเปลี่ยนวิถี การดำเนินชีวิตตามแนวทาง “ชีวิตวิถีใหม่”(New Normal) ซึ่งอาจจะ
นำไปสู่การกำหนดแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่กระทบกับคุณภาพชีวิตอ่ืนๆ ต่อไป 



ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอตาลสุม มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดคล้องกับการตัวชี้วัดใน
การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน “ฮักแพง เบิ่งแยง ลูกหลานวัยรุ่น คนดี ศรีตาลสุม ” อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้รับการเท่าเทียมและมีพื้นที่ทางสังคม สร้างความอบอุ่นในครอบครัว สร้างความเข้มแข็งทางใจ
และกาย ส่งเสริมทักษะชีวิต/พัฒนาศักยภาพ ตนเอง บนพื้นฐานความเข้าใจ สู่การเป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่ดี มีสุข 
ต่อไป และมีการดำเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพประชาชนอำเภอตาลสุม   
ในประเด็นแก้ไขปัญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูลสู่ระบบสิ่งแวดล้อม ตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ (สร้างระบบบ่อบำบัดสิ่ง
ปฏิกูล) เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อสุขภาพประชาชน โดยการวางแผนการก่อสร้างระบบบ่อบำสิ่ง
ปฏิกลู ตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ  ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี เขตพ้ืนที่อำเภอตาลสุม  

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างบรูณาการและมีส่วนร่วม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม       
จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื ่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตาลสุม จังหวัด
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 ขึ้นโดยใช้กิจกรรมการประชุมถอดบทเรียน เสวนา และสรุปผลการ
ขับเคลื่อนงาน พร้อมค้นหา Best เพื่อต่อยอดและขยายผลการพัฒนางาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในส่วนขาด 
เพิ่มเติมศักยภาพที่ จำเป็น และเสริมพลังให้ กับ พชอ. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เกิดผลการดำเนินการที่ เป็นรูปธรรม อย่างมั่นคงและยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปผ่าน
การจัดกิจกรรม 3 กิจกรรมในการดำเนินโครงการต่อไป  

กิจกรรมที ่1 การขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตาลสุม 

 1. เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วย
กลไกคณะกรรมการระดับอำเภอ (พชอ.)  

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอให้เกิดความยั่งยืน 
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

กิจกรรม วิธีดำเนินงาน  

กิจกรรม
ที่ 1 

กิจกรรมกลักและวิธี
ดำเนินงาน 

ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย เดือนที่จะ
จัดกิจกรรม 

งบประมาณ 

1 ชื่อกิจกรรม : 
ประชุมติดตามสรุปผลการเนิน
งานการ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ประชุมกรรมการพัฒนางาน
พ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตระดับ
อำเภอ/เครือข่าย)  

 

-มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ /เครือข่าย
จำนวน 40 คน จำนวน 2 
ครั้ง 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับ
อำเภอ/ภาคี
เครือข่าย
จำนวน 40 คน 

 

มีนาคม
2566-
กันยายน 
2566 

 

8,000
บาท 



กิจกรรม
ที่ 1 

กิจกรรมกลักและวิธี
ดำเนินงาน 

ผลผลิต กลุ่มเป้าหมาย เดือนที่จะ
จัดกิจกรรม 

งบประมาณ 

 วิธีการดำเนินงาน : 
คณะกรรมการพัฒนางาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ/เครือข่าย จำนวน 40 
คน ,การประชุมกัน 2 ครั้ง 

-การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนางานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ / เครือข่าย
จำนวน 40 คน จำนวน 2 
ครั้ง 

   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ระบบสุขภาพระดับอำเภอมีการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการระดับอำเภอ (พชอ.) ผ่านภาคีเครือข่ายในวางแผนการ
ดูแลสุขภาพประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 2. การพัฒนาการขับเคลื่อนระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอมีรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน และ
การติดตาม กำกับการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้นเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
 3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและยกระดับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามกระบวนการกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล และเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อปท. 

1. เพ่ือขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม  
2. เพ่ือให้มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล บ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล 1แห่งในอำเภอตาลสุม  
3. เพ่ือให้ส่วนราชการแกนนำชุมชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้อง  

เป้าหมาย  

นายอำเภอ/เจ้าหน้าที่ อปท. /ผู้นำชุมชน /เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 40 คน   

กลวิธีการดำเนินงาน 

1. จัดประชุมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสิ่งปฏิกูลระดับอำเภอ จำนวน 2  ครั้ง 
2. ศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลตำบลสำโรง โดยงบประมาณ อปท. 
3.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
4.  ถอดบทเรียนในการดำเนินงาน นำเสนอในการประชุมเมื่อสิ้นสุดโครงการ      

ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2566   



การประเมินผล  อำเภอตาลสุมมีจุดทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องอย่างน้อย 1 จุด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูลระดับอำเภอมีการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน มีจุดทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลัก  

2. ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ส่วนบุคคลหรือที่สาธารณะตาม
แนวทาง 

กิจกรรม 3  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยเจรญิพันธ์และการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน อย่างมีส่วนร่วม  
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น    

เป้าหมาย นักจัดการสุขภาพเด็กและเยาวชน  จำนวน 40 คน    

ระยะเวลาดำเนินงาน  เดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ. 2566 

กลวิธีการดำเนินงาน 

1. ประชุม /มอบนโยบาย ขับเคลื่อนการดำเนินงาน /แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    
2.  สำรวจเด็กกลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง สภาพปัญหาครอบครัว สังคม ชุมชน   
3. ประชุมเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ระดับ พชอ.อำเภอตาลสุม ตามยุทธศาสตร์อำเภอตาลสุม 
4. ประชุมเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ในตัวเด็กกลุ่มเปราะบาง และเด็กกลุ่มเสี่ยง 
5.  พัฒนากลไกพัฒนาเด็กและครอบครัว ในชุมชน อย่างมีส่วนร่วม  ในแต่ละหมู่บ้าน  
6. อบรมส่งเสริมทักษะชีวิต /พัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง เสริมสร้างพลังทางใจ  (ผู้ปกครอง

เปลี่ยน ลูกเปลี่ยน) ตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแยงลูกหลาน สู่คนดีศรีตาลสุม โดยงบประมาณจากอปท.(สภาเด็ก
และเยาวชน) 

7.  ติดตามประเมินผล  
8. สรุปผลการดำเนินการโครงการ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1.นักจัดการสุขภาพเด็กและเยาวชน อำเภอตาลสุม มีความรู้ความเข้าใจ และร่วมแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม 

 

 



ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพัชรี  ภูธร) 

    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ลงชื่อ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายกิตติ์ธเนศ  นิธิวรเสฏฐ์) 

           สาธารณสุขอำเภอตาลสุม 

ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (นายวรวิทย์  สอดศรี) 

             สาธารณสุขอำเภอตาลสุม 

    

งบประมาณ งบประมาณเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม ( งบ PP ) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับอำเภอ (ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานระดับอำเภอ 
จำนวน 40 คน ) (2 ครั้ง)  

-ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 40 คน จำนวน 2 มือ้ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม  จำนวน 40 คน จำนวน 4 มือ้ มื้อละ 25 บาท  เป็นเงิน 4,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล และเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อปท. 

-ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 40 คน จำนวน 2 มือ้ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม  จำนวน 40 คน จำนวน 4 มือ้ มื้อละ 25 บาท  เป็นเงิน 4,000 บาท 

กิจกรรม 3  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภออนามัยเจรญิพันธุ์และการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น 
-ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 40 คน จำนวน 2 มือ้ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม  จำนวน 40 คน จำนวน 4 มือ้ มื้อละ 25 บาท  เป็นเงิน 4,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  24,000บาท (สองหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ระเบียบวาระการประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอตาลสุม 
วันที ่14 มีนาคม  2566  

ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม  
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

…………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 
1. ข้อมูลสถานะสุขภาพประชาชนอำเภอตาลสุม  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. สรุปประเด็นการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตาลสุม ปี2565 
2.1 การดูแลกลุ่มเปราะบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
2.2 งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
2.3 การส่งเสริมครัวเรือนในการจัดการขยะตามหลัก 3R (ขยะ) / การบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3. นำเสนอสถานการณ์/สภาพปัญหาของประชาชนอำเภอตาลสุม โดยคณะกรรมการฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. สรุปประเด็นขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตาลสุม ปี 2566 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. การยกร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอตาลสุม รายประเด็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 


