
 
 

โครงการขับเคลื่อนการดำเนนิงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

********************* 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนา 

และขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ โดยใช้คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอเป็นผู้ขับเคลื่อน ให้เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ใช้หลัก “การมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง”  ประสานความร่วมมือนำไปสู่การสร้างเสริมให้
บุคคล  ครอบครัว  และชุมชน มีสุขภาวะ ทางกาย จิต และสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน  
ทั้งนี้ เชื่อว่าอำเภอเป็นพ้ืนที่ในระดับที่มีความเหมาะสมในการจัดการ ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปที่จะก่อให้เกิด พลัง
ต่อการพัฒนา โดยมีนายอำเภอเป็นประธานและมีสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  อีกทั้ง 
คณะกรรมการยังประกอบด้วยหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการ 
ภายใต้การดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เป็นการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการของภาครัฐอีกวิธีหนึ่ง ส่งผลให้
ประชาชนได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือ 
ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบต่อการใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอในการปฏิรูปประเทศไทย ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในแต่ละอำเภอด้วยกลไกประชารัฐ เพ่ือประชาชนในแต่ละอำเภอมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                 อำเภอราษีไศล ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอราษีไศลอย่างต่อเนื่อง ในและได้
มีการร่วมพิจารณาคัดเลือกประเด็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ซึ่งประเด็นที่
จะร่วมขับเคลื่อน ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 1) การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (covid –19)  2) การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  3) การส่งเสริมพัฒนาเด็ก
สมวัย Smart Kid  4) การจัดการปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 5) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 6) การแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจร 7) การดูแลผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ประเด็นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการร่วมทบทวน วิเคราะห์
ปัญหา  ถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนทั้ง ๗ ประเด็น  และร่วมพิจารณารูปแบบในการดำเนินงานในปี 
๒๕๖๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ในฐานะทีมเลขานุการ คณะกรรมการฯ  จึงได้จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  (พชอ.) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือร่วมทบทวน วิเคราะห์ปัญหา  และถอดบทเรียนกระบวนการเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล 
๒) เพ่ือร่วมวางแนวทางและจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปี ๒๕๖๕   
๓) เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในอำเภอราษีไศล ตระหนักรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน

ในชุมชน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                                                                          ๓. กลุ่มเป้าหมาย... 



-๒- 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน   

๔. วิธีดำเนินการ 
          ๑) ขออนุมัติจัดทำโครงการ และขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 
          ๒) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วม
ทบทวน วิเคราะห์ปัญหา และถอดบทเรียนกระบวนการเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง ๕ ดี โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล 
          ๓) จัดทำรายงานการประชุม  
          ๔)  สรุปแนวทาง/รูปแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประเด็นการพัฒนา ๕ ดี 
รายงานประธานคณะกรรมมการ พชอ.  

๕. สถานที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมโรงพยาบาลราษีไศล 

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ ๘

มีนาคม  ๒๕๖๕ 

๗. งบประมาณ 
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  งบ

ดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ งบดำเนินงาน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบ
สุขภาพอำเภอ (๒๑๐๐๒๓๓๐๙๕๐๐๐๐๐๐)  กิจกรรมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (DHB) (๒๑๐๐๒๑๐๐๐Q๒๘๐๑) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (พชอ.) จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)   เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราศีไศล  และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
รายละเอียดดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม  
              จำนวน ๓๐ คน x ๑๐๐  บาท x ๑ มื้อ     เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท 

         รวมเป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
      

๘. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ 
๑) ไดแ้นวทาง/รูปแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒) มีการจัดทำแผนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล 
๓) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ของหน่วยงานของรัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 



๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอราษีไศล และท่ีผู้เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทาง/

รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
๒) มีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประเด็นการพัฒนา ๕ ดี ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม

ของภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน 

๑๐. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ 
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
   

   
               ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ       
             (นางญาณี  สีหบุตร)           
        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

  

 
    ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ     

            (นางสาวนิภา อินทนิล)                           
              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 
   ลงชื่อ                 ผู้อนุมติัโครงการ 

         (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์)                           
                  สาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 
 

 
 


