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3.11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) 
  ประเด็น 

         ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 

   สถานการณ์และสภาพปัญหา 
                   จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสุขภาพวะประชาชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ .) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย 1) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  พ.ศ.2560 
2) มีการ ประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหา (ODOP) ที่ใช้เป็นประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย จำนวน 2 ประเด็น 3) การจัดทำแผนบูรณาการการแก้ปัญหาตามประเด็นกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนงานประมาณ ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
และสุขภาวะประชาชน ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ .) ในการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายและการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่) 4) การประเมินผลการขับเคลื่อนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE (อำเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ได้คะแนน
ระดับ 3 ขึ้นไป)  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
                  แผนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและสุขภาวะประชาชน ภายใต้กลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2564 

1. การประชุมถา่ยทอดนโยบายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
2. การจัดทำแผนบูรณาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะประชาชน 

2.1  แผนกิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณตามลงนามในข้อตกลงกับกระทรวง 
สาธารณสุขจำนวน  12 แผน (ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ) งบประมาณ 847,000 บาท 

2.2  แผนกิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอละ 20,000 บาท 
2.3  แผนกิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด 100,000 บาท 

3. การสำรวจกำหนดเป้าหมายกลุ่มเปราะบางทางสังคม 
4. การเยี่ยมเสริมพลังและการประเมินผลตามองค์ประกอบ UCCARE  

ผลการดำเนินงาน 
                  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ได้กำหนดให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับสุขภาวะประชาชนเป็นนโยบายสำคัญภายใต้การ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบปฐมภูมิ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ คปสอ. ทุกอำเภอ จากการถอด
บทเรียน พบว่า การประเมินผลด้านคุณภาพชีวิตไม่ชัดเจน จึงได้กำหนดตัวชี้วัดและกิจกรรมการสนับสนุน
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พัฒนาศักยภาพ พชอ. จำนวน 5 ประเด็น คือ 1) มีการประชุมกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 2) มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 3) มีคณะทำงานใน
การขับเคลื่อนประเด็นที่กำหนดมีการบริหารจัดการบูรณาการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและกลุ่มเปราะบาง 4) มีรูปแบบการบูรณาการการทรัพยากร (คน เงิน ของ 
ความรู้ ข้อมูล) ที่เป็นรูปธรรม และ 5) มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบ UCCARE  
              ผลการดำเนินงาน ดังนี ้ 1) มีคำสั ่ง พชอ. และประเด็นในการขับเคลื ่อน 2) มีการกำหนด
เป้าหมายกลุ่มเปราะบาง 3) รายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ UCCARE 4) มีแผนงานและ
การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน และ 5) มีการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งวดที่ 
1 และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและการประเมินคุณภาพ และมีแนวคิดการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) เพื่อให้การเกิดการเชื่อมประสานความร่วมมือและสนับสนุนจาก
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดกับ พชอ. ทุกอำเภอ 
    

 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
(Small Success รอบ 3 เดอืน) 
1. ประชุมทบทวนคำสั่ง 
 
 
 
2. การคัดเลือกประเด็น ที่สำคัญตาม 
   บริบทพื้นที่ อย่างน้อย 2 ประเด็น  
 
3. มีการสำรวจกำหนดเป้าหมายการดู 
   แลกลุ่มเปราะบาง 

 
4. ทุกอำเภอมีการประเมิน UCCARE  
และวางแผนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด 

 1. ทุกอำเภอมีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.) มีการทบทวนคำสั่ง พชอ. จำนวน 2 อำเภอ 
เนื่องจากคำสั่งมีการระบุช่ือประธาน พชอ. เมื่อมีการโยกย้าย
ตำแหน่ง นายอำเภอจึงต้องทบทวนคำสั่งใหม่ 
2. ทุกอำเภอมปีระเด็นในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 
2 ประเด็น และเพิ่มประเด็นการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 เป็น
ประเด็นสำคัญในการขับเคลือ่นคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
3. อำเภอจำนวน 10 อำเภอ ได้สำรวจกลุ่มเปราะบาง 7 กลุ่ม
หลักรวมจำนวน 24,091 คน อำเภอคัดเลือกประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง จำนวน 9 อำเภอ 
4. อำเภอจำนวน 9 อำเภอ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ UCCARE 
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ทกุเกณฑแ์ละผ่านเกณฑ ์จำนวน 9 อำเภอ  

(เชื่อมโยงสู่ Small Success รอบ 6 
เดือน) 
1. การวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับ
จังหวัด 

 
 

 
 
1.การประชุมกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ พชอ.ทุก 
อำเภอ เพื่อชี้แจงนโยบายและการจัดทำแผน เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2563  และ มีแต่งตั้งคณะกรรมการ รายประเด็น 
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 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
 

2. มีการบริหารจัดการทรัพยากร (คน 
เงิน ของ ความรู้ ข้อมูล) ของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลือ่น
ประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การดูแลกลุ่มเปราะบาง 

จำนวน 4 อำเภอ และแต่งตั้งคณะทำงาน พชต. จำนวน 10 
อำเภอ และมีการวางแผนทุกอำเภอ 
ระดับจังหวัด (การส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาศักยภาพ 
พชอ.) 
1.การประชุมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ พชอ. และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต 
และมีหัวหน้าสว่นราชการหรือตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็น 4 ด้าน คือ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบาง 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ)  ด้านอาหารปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางอาหาร และด้านการลดอุบตัิเหตุจาราจรทาง
ถนน  เพื่อให้ความรู้และจัดเวทีถอดบทเรียนโดยใช้แนวคิด
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry)และ ใช้ทฤษฎีการสร้าง
พลังอำนาจ (Empowerment Theory) เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง เป้าหมาย 80 คน 
ผลสำเร็จจากการบูรณาของหน่วยงานราชการ อธิเช่น พมจ.
ขอให้ พชอ.สำรวจกลุ่มผูสู้งอายุที่มีบ้านเรือนไม่มั่นคง ได้ผู้
เดือดร้อนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ จำนวน 45 หลัง  
(เป้าหมาย 10 หลัง แต่จะวางแผนการช่วยเหลือต่อไป) เหล่า
กาชาดจังหวัดพัทลุง ได้เยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารมีการส่งเสริมเลี้ยงโค 
แพะ และการจัดการตลาดส่งออกประเทศมาเลเซีย เกิดการบูร
ณาการแผนงานกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ซึ่งมีประเด็นที่
สอดคล้อง การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) และด้านอาหาร
ปลอดภัย 
2. การประชุมการเยี่ยมเสริมพลังและการประเมิน UCCARE 
และการจัดทำเครื่องมือประเมินผลสำเร็จรายประเด็น เมื่อวันที่ 
23-24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง เป้าหมาย 60 คน เพื่อให้การประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ UCCARE ที่เป็นการประเมินโดยใช้วิธีการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ พชอ. การอบรมใช้กระบวนการแบบมี



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 242 

 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ส่วนร่วม (World Café) และการกำหนดตัวชี้วัด UCCARE 
สำหรับพัทลุง ให้คณะกรรมการและคณะทำงานมีความเข้าใจ
ความหมายองค์ประกอบ และจัดทำกรอบแนวคิดคุณภาพชีวิต
ชาวเมืองลุง “กินอิ่ม นอนอุ่น” 9 ประเด็น ดังนี ้
1. ความมั่นคงทางด้านอาหาร                     
2. ความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย                 
3. ความมั่นคงทางด้านสังคม 
4. ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ 
5. ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
6. ความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
7. ความมั่นคงทางสุขภาวะ 
8. ความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. ความมั่นคงทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เป็นแนวการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต และจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ต่อไป 
ระดับอำเภอ (การบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต) 
1. มีการบูรณาการแผนการขบัเคลื่อนคุณภาพชีวิตกับ
ยุทธศาสตร์ของอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ  
2. มีแผนบูรณาการขับเคลื่อนรายประเด็น จำนวน 9 อำเภอ 
3. มีการบูรณาการแผนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 
อำเภอ 
4. มีการบูรณาการแผนการขบัเคลื่อนคุณภาพชีวิตกับ
ภาคเอกชน จำนวน 5 อำเภอ 
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของ
อำเภอ จำนวน 6 อำเภอ 
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 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
( Small Success รอบ 9 เดอืน) 
 
1.มีการติดตามเยี ่ยมเสริมพลังและ
ประเม ินผลการดำเน ินการพ ัฒนา
คุณภาพชีวิตและดูแลกลุ่มเปราะบาง 
โดยการประเม ินของผ ู ้ เย ี ่ยมระดับ
อำเภอ และ จังหวัด 
2. ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ งวดที่ 2 
 
( Small Success รอบ 12 เดือน) 
 
1 อำเภอรายงานผลการดำเนินงาน 
ตาม UCCARE การรายงานผลตาม
ประเด็นและการใช้จ่ายงบประมาณงวด
ที่ 3 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 
2. พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบาง 
 

Go เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นผนวกกับมีมาตรการ ฯของคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม
ตามแผนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระทรวง
สาธารณสุขได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
    1.คณะอนกุรรมระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตมี
มติให้ พชอ. ดำเนินการประเด็นปัญหา โควิด-19 เป็นประเด็น
สำคัญในปี 2564-2565 และเพื่อการหนุนเสริมจากหนว่ยงาน
ระดับจังหวัด จึงให้มีการแต่งต้ังคำสั่ง คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) (คำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 
1120/2564 ลงวันที ่7 กรกฎาคม 2564)  
    2. กระทรวงสาธารณสุขแจ้งการปรับแผนกิจกรรมและสาม
รรถใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปญัหา
โควิด-19 โดยการจัดซื้อวัสดุทางด้านการแพทย์  
    3.กระทรวงสาธารณสุขแจ้งการขยายกรอบเวลาสิ้นสุด
โครงการตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
ประชาชน ฯ งบ สสส. ถึง มนีาคม 2565 
   4.มีการเยี่ยมเสริมการดำเนินงานในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ 
อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน และอำเภอปากพะยูน  
   5.การดูแลกลุ่มเปราะบาง 7 กลุ่มหลักรวมจำนวน 24,091 
คน(ไม่มีระบบการรายงาน)    
   6. การประเมิน UCCARE รอบที ่ 1 ประเมินผ่านเกณฑ์ทุก
อำเภอ 
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   ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ ์
ปีงบประมาณ 

2564 

ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 75 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  
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 ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1.  แผนการขบัเคลื่อนงานคุณภาพชีวิต ของ พชอ. 
ไม่ต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 

แจ้งนโยบายการเพิ่มการแก้ไขปัญหาโรควิด-19 
เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอและจะมีการประสานการขยายระยะเวลา
ตามโครงการที่สนับสนุนจาก สสส.  

2.  กรอบการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางไม่
ชัดเจนทำให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ควรให้มีหลักเกณฑ์การดูแลกลุ่มเปราะบางและการ
ใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน  

3.  ไม่มีระบบการรายงานผลการขับเคลื่อนคุณภาพ
ชีวิต  

ไดจ้ัดทำแบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 
เพื่อรายงาน 1) กิจกรรมการประชุม พชอ./พชต. 
2) ผลงานการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง 
3) การเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที ่

4.  การเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัดมีการแต่งตั้ง 
    คณะทำงานการเยี่ยมเสรมิพลังการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด แต่ยังไม่มีการประชุม 
     

ได้มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับจังหวัด(พชจ.) และควรจัดทำแผนการประชุม
เพื่อพัฒนาแนวทางการหนุนเสริมและเยี่ยมเสริม
พลังในระดับอำเภอ 

 
    โอกาสพัฒนาต่อไป 

1. มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.)  จึงควรแต่งต้ังคณะทำงานเยี่ยม
เสริมพลัง เพื่อให้เกิดการหนุนเสริมทางด้านวิชาการและการประเมินผลตามประเด็น 

2. มีการพัฒนาศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (ได้จัดทำระบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข เริ่ม

ดำเนินการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 
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 ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                                 ผลงานเด่นของการขับเคลื่อน พชอ. คือ พชอ.ควนขนุน ประเด็น การลด
อุบัติเหตุบนถนน  พชอ.เมืองพัทลุง ประเด็น วิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ พชอ. กงหรา ประเด็น กลุ่มโรค
เรือ้รัง และการป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
               
             
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา  เหล่าเจริญสุข 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร              08 1095 7811 
e-mail sahealthi@hotmail.com 
วัน/เดือน/ป ี   18 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 


