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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
อำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

สถานการณ์ 
จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำเภอเป็นนโยบายสำคัญ สถานการณ์ปี 2561 อำเภอทุกอำเภอมีการแต่งตั ้งคำสั่งอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้การขับเคลื่อนคุณภาพ
ชีวิต อย่างน้อย จำนวน 2 ร้อยละ 100   

ผลการดำเนินงาน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 60 ของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 1 1 100.00 
   N/A    N/A    N/A กงหรา 1 1 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100.00 
          N/A   ตะโหมด 1 1 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100.00  
N/A 11 ปากพะยูน 1 1 100.00 

 ศรีบรรพต 1 1 100.00 
ป่าบอน 1 1 100.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 
ศรีนครินทร์ 1 1 100.00 
รวม 11 11 100.00 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายอยู่ภายใต้กฎหมาย มีงบประมาณ

สนับสนุน จากการประชุมคณะกรรมการ พชอ . ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2561 ทำให้
คณะกรรมการ พชอ.มีความเข้าใจและประชุมคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต    

 Small Success ผลการดำเนินงาน 
1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน หรือ 

คณะทำงาน พชต.  
1.  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานในระดับพ้ืนที่ 
ครอบคลุมทุกตำบล 
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 Small Success ผลการดำเนินงาน 
2. การจัดทำแผนการประชุม/อบรม พัฒนา

ศักยภาพ พชอ. หรือ คณะทำงาน เพื่อการ
ขับเคลื่อนประเด็นที่เลือก 

2.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 9 อำเภอ ได้ดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
งบประมาณกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรร 
จำนวน 330,000 บาท จัดสรรอำเภอละ 30,000 
บาท เบิกจ่าย จำนวน 99,623.73 (ร้อยละ 30.19) 
งบ สสส. จำนวน 297,000 บาท (ไม่เบิกจ่าย) 

3. การวางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
หรือประเด็นการแก้ไขที่เลือกโดย 
คณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนตาม
ประเด็น 

3.  ประเด็นใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
อำเภอเมือง เรื่อง อาหารปลอดภัย  และ การจัดการ 
สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 
อำเภอกงหรา เรื่อง  การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์, สิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ขยะ No Foam และ อาหารปลอดภัย 
อำเภอเขาชัยสน เรื่อง อาหารปลอดภัย และ ผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
อำเภอตะโหมด เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ)  
และสารพิษตกค้างด้านการเกษตร 
อำเภอควนขนุน เรื่อง อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุ 
และ 
การจัดการขยะ อุบัติเหตุ   
อำเภอปากพะยูน เรื่อง ประชารัฐ สิ่งแวดล้อม และผู้
พิการ ผู้สูงอายุ 
อำเภอศรีบรรพต เรื่อง การจัดการขยะ และ การ
ติดตาม ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
อำเภอป่าบอน เรื่อง การจัดการขยะ และ อุบัติเหตุ 
อำเภอบางแก้ว เรื่อง ผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง  
อำเภอป่าพะยอม เรื่อง สิ่งแวดล้อม ขยะ และ 
ผู้สูงอายุ 
อำเภอศรีนครินทร์ เรื่อง โรคเบาหวาน ความดัน 
และ ขยะ 

4. การติดตามผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุง  

4. พชอ. ที่ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนในการประชุม
หัวหน้าส่วนของจังหวัดพัทลุง ประจำเดือน ๆ ละ 2 
อำเภอ ครบทุกอำเภอ และจะมีการหมุนเวียนการ
นำเสนอในรอบที่ 2  
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สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี ่ยงต่อการทำให้การขับเคลื ่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1. สาธารณสุขอำเภอมีบทบาทเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำให้คณะกรรมการ พชอ . หรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อน แม้ว่าประเด็นการขับเคลื่อนไม่ใช้เรื่อง
สุขภาพโดยตรง  

2. ขาดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเป็นเจ้าของ และขาดความต่อเนื่องจะทำให้การ             พัฒนา
คุณภาพชีวิตไม่ประสบความสำเร็จ 

3. ขาดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด การดำเนินงานติดตามประเมินผล หรือเยี่ยม
เสริมพลังระดับจังหวัดไม่มีหน้าที่รองรับตามกฎหมาย 

4. งบประมาณ หรือ งบ สสส. ไม่ได้กำหนดรายการที่สามารถเบิกจ่ายทำให้เกิดปัญหา 
5. การสรุปผลการดำเนินงานด้าน พชอ. คุณภาพ ไม่ชัดเจน                 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ผลงานเด่นของการขับเคลื ่อน พชอ. คือ พชอ.ควนขนุน ประเด็น การลดอุบัติเหตุบนถนน  

พชอ.เมืองพัทลุง ประเด็นการจัดการขยะ พชอ.บางแก้ว ประเด็น กลุ ่มโรคเรื้อรัง พชอ.ป่าพะยอม และ  
พชอ.ศรีนครินทร์ ประเด็น สิ่งแวดล้อม (ลดขยะ) พชอ.ปากพะยูน ประเด็น ผู้สูงอายุ พชอ.ตะโหมด เรื ่อง 
สารพิษตกค้างด้านการเกษตร 

               
             
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา  เหล่าเจริญสุข 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร              08 1095 7811 
e-mail sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี    30 กันยายน 2562 


