
โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
 หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ และระบบสุขภาพอ าเภอ โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐ 
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้ และงบประมาณร่วมกัน ส านักงานปลัดกระทรว ง
สาธารณสุข โดยส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ได้จัดท าโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) และระบบสุขภาพอ าเภอสู่การ
ด าเนินการจิตอาสาประชารัฐ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือ
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) และระบบสุขภาพอ าเภอ 

 อ าเภอชัยบุรี เป็นอ าเภอเป้าหมายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และระบบสุขภาพอ าเภอ เมื่อปลายปีงบประมาณ 2562  ซึ่งได้ด าเนินงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ 2563 จะด าเนินการประชุมวางแผน คัดเลือกประเด็นปัญหา
ตามบริบทในพ้ืนที่ และร่วมด าเนินการบริหารจัดการ สร้างกลไกกลไก พัฒนาระบบ โดยบูรณาการงานร่วมกัน
ทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการติดตาม ชื่นชม เสริมพลัง และสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานทุกระดับในพ้ืนที่ เพ่ือ
มุ่งสู่ผลลัพธ์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ โดยอาศัยคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน มีศักยภาพเข้มแข็ง บูรณาการด าเนินงานร่วมกันเป็น
การขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็นฐาน และประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของ และภาวะการน าร่ วมกัน โดย
บูรณาการประสานความร่วมมือ ในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย 
จิตและสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืนตลอดไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลงฯ จ า เป็นจะต้อง
จัดท าโครงการฯ เพ่ือแต่งตั้งและพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการทุกภาคส่วน ให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน อาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ การเข้าถึงสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน ทั้งในเชิงเทคนิค
วิชาการ (Technical Complicated Problem) และเชิงสังคม (Socially Complicated Problem) ตลอดจน
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับอ าเภอ(พชอ.) อ าเภอชัยบุรีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอชัยบุรี 
  2. เพ่ือให้อ าเภอชัยบุรีมีการด าเนินงานแก้ไขปัญหา ตามเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) และระบบสุขภาพอ าเภออย่างน้อย 2 เรื่อง 
  3. เพ่ือให้ประชาชนอ าเภอชัยบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



ตัวช้ีวัด 
  1. อ าเภอมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอที่มีคุณภาพ  
 
 เป้าหมาย 
  1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอชัยบุรีจ านวน 21 คน 
  2. ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 ต าบลของอ าเภอชัยบุรี 
 
กลวิธีการด าเนินงาน 
  1. ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ คณะอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับต าบล 
  2. ประชุมค้นหาประเด็นปัญหาและวางแผนการด าเนินงาน อย่างน้อย 2 เรื่อง 
  3. ด าเนินงานบริหารจัดการ สร้างกลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาค
ส่วน 
  4. ร่วมก ากับ ติดตาม ชื่นชม และเสริมพลังในการด าเนินงาน 
  5. ประเมินผลประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบ UCCARE 
  6. ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 พฤศจิกายน 2562 ถึง  กันยายน 2563 
 

งบประมาณ (งบประมาณจากเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอชัยบุรี) ดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างส าหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คนๆละ 25 บาท 

จ านวน 5 ครั้ง       เป็นเงิน   5,000 บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 
การประเมินผล 
  1. ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
  2. ประเมินความพึงพอใจ 
  3. ประเมินการมีส่วนร่วม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอชัยบุรีและคณะอนุกรรมการ มีความ
ตระหนักและร่วมกันด าเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการ สร้างกลไก ภายใต้แนวทาง
UCCARE และบูรณาการด าเนินงานของทุกภาคส่วนร่วมกัน 
  2. ประชาชนอ าเภอชัยบุรีได้รับการแก้ไขประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต แบบผสมผสาน ครอบคลุมทุกมิติ 
อย่างทั่วถึงต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3. ประชาชนในอ าเภอชัยบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตนเอง พึ่งตนเอง และภาคีเครือข่าย
เข้มแข็ง ส่งผลให้อ าเภอชัยบุรีมีความม่ันคงม่ังคั่งและยั่งยืนตลอดไป 



ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชัยบุรี 
  2. โรงพยาบาลชัยบุรี 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอชัยบุรี 
 
 
 


