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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

 จากนโยบายระดับประเทศให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอ าเภ
ภายใต้การขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) ด้วยการบูรณาการเป้าหมาย 
ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม อย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในแต่ละอ าเภอ ใช้พ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นกลไกการท างานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวคิด”คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ าของ
ประชาชน นับเป็นมิติใหม่ของการปฏิรูปที่มีความเชื่อมโยง ผสมผสานการดูแลความเป็นอยู่ และการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน ที่สร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความเป็นอยู่ทางสังคม มีสุขภาวะทางกาย จิต ที่ดี 
เกิดความยั่งยืนสืบไป เป็นการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาประชาชนที่ดี ที่จะส่งผลต่อความสุขกาย สุขใจของประชาชน  

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้การด าเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชนนั้น ต้องให้ประชาชน
และชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขหรือจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองได้ โดยภาคส่วนต่างๆให้การ
สนับสนุน อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ภาคส่วนต่างๆ ยังขาดการรับรู้และความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์สุขภาพของพ้ืนที่ ท าให้ขาดการบูรณาการงาน ประชาชนยังขาดความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพขาด
การรับรู้และการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมวางแผน การร่วมกิจกรรม และการประเมินผล หรืออาจกล่าวได้ว่า “ขาด
ความเป็นเจ้าของสุขภาวะสุขภาพชุมชน” อย่างแท้จริง  

ดังนั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)” จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ได้ตัดสินใจในการจัดการปัญหาที่มีผลต่อ
สุขภาพของตนเองได้มากขึ้น เพ่ือให้ เกิดการจัดการสุขภาพที่ดีและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนตลอดไป และเพ่ือให้การด าเนินงานของสภาสุขภาพอ าเภอ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จึงจัดให้มีโครงการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร รวมทั้งการบริหาร การจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ  ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเจริญศิลป์ มีความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
งานสาธารณสุข ตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.เจริญศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ/ปรับแผนปฏิบัติการ พชอ. ประจ าปีงบประมาณ 
2566 ให้เหมาะสม 
 3 เพ่ือให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ
เจริญศิลป์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเจริญศิลป์     จ านวน  21  คน 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย     จ านวน  19  คน 

รวม   จ านวน  40  คนการ  
สถานที่ด าเนินการ 
 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 
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กิจกรรมการด าเนินงาน 
 1. ประชุมชี้แจงและจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอเจริญศิลป์ ประจ าปีงบประมาณ 
2566 
  - บรรยาย/และน าเสนอแผนฯจากคณะอนุกรรมการฯ  ก าหนดประเด็นปัญหาสาธารณสุข ปี 2566 เพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมแก้ไขปัญหา 
 2 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  
 - น าเสนอผลงานของคณะกรรมการฯ และข้อเสนอแนะ  
  - ติดตามและสรุปผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 
  - ปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณและระยะเวลา ปีงบประมาณ 2566  
  - สรุปผลการด าเนินงาน ติดตามงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมของอ าเภอเจริญศิลป์ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
          ครั้งที่ 1    มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566   
 ครั้งที่ 2    เมษายน – พฤษภาคม 2566 
 ครั้งที่ 3    กรกฎาคม – สิงหาคม 2566 
 ครั้งที่ 4    กันยายน 2566 
                        รวมทั้งสิน้ 4 ครั้ง 
 

5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ  
    สรุปการประชุมรอบท่ี 1 
 - ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน x 50 บาท: วัน x 1 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า-บ่าย) ของผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน x 25 บาท: มื้อ x 2 มื้อ เป็นเงิน 
2,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น (เป็นเงิน 4,000 บาทถ้วน) 
 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1. เป็นการประชุมร่วมภาคีเครือข่ายโดยเน้นผู้เข้าประชุมเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็น

ปัญหานั้น ประกอบด้วย สาธารณสุข,ปกครอง, ท้องถิ่น ,ต ารวจ ข้าราชการบ านาญ ,ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคเอกชน 
2.   ประธานที่ประชุมโดยนายอ าเภอเจริญศิลป์ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้าย – รับใหม่  

   3.   ที่ประชุมก าหนดประเด็นปัญหาสาธารณสุขในระดับอ าเภอที่ส าคัญ 2 ประเด็นคือ การดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
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ภาพกิจกรรม 
 

ภาพที่ 1 ปลัดอ าเภออ าเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานที่ประชุม 
  

 
 
ภาพที่ 2 ผู้เข้าประชุมจากภาคีเครือข่ายต่างๆ  
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ภาพที่ 3 ผู้รับผิดชอบน าเสนอประเด็นปัญหาสาธารณสุข 
 

 
 
ภาพที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา และมอบหมายภารกิจ 

 
 


