
กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

14  สิงหาคม  2561



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)จังหวัดอางทอง

ผลการดําเนินงาน

สถานการณ 

1 การคนหาปญหา พชอ.ขาดความเชื่อมโยงขอมูลปญหาหนวยงานที่เก่ียวของ

2 การบูรณาการแกไขปญหายังไมเชื่อมโยงทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

3 ขาดระบบพัฒนาเพ่ือใหเกิดที่ยั่งยืน 

พชอ.     ป 60 อ.โพธิ์ทอง (14.28%)   ป 61 จัดต้ัง พชอ.ทุกอําเภอ(100%)
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ประเด็นปญหาพชอ .

7 อําเภอ 16  ประเด็น

 1 ดูแ ลก ลุมด อยโอกาส  5 0.00 % 3 ส่ิง แว ดล อม 1 2.5  %
 2 อุบ ัติเห ตุจรา จร 31. 25 % 4. ยาเ สพติด  6.25 %



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : การพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ (พชอ.) 

กลยุทธ 

มีคณะกรรมการพํฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอที่มีประสทิธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม 

รอยละ 100 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)ที่มีคุณภาพ 
 

1. สร้างกลไกการขบัเคลื่อนคณุภาพชีวิตท่ี

เช่ือมโยงระบบบริการปฐมภมูกิบัชมุชน

และท้องถ่ินและปัจจยัทางสงัคมท่ีมีผลต่อ

สขุภาพ 

3. สง่เสริมกระบวนการ UCCARE ในการ

ดําเนินงานตามแผนบรูณาการ 

 

2.จัดทําแผนบูรณาการ

เชิงรุกร่วมกับภาคีใน 

ระดับพื้นที ่

1. บรูณาการแนวทางประชา

รัฐพฒันาคณุภาพชีวิตและ

ดแูลสขุภาพของประชาชน

โดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐานประชาชน

เป็นศนูย์กลาง 

2. พฒันาทรัพยากรและ

ศกัยภาพท่ีมีอยู่ภายใน

ระบบตามความจําเป็น 

3. การกํากบัติดตาม

การพฒันาคณุภาพ

ชีวิตระดบัอําเภอ 

4. พฒันารูปแบบการ

ทํางานของอําเภอ 

โดยใช้แนวทาง UCCARE 

เปาประสงค 

มาตรการ

ตัวช้ีวัด



small success  ป  2562

ตัวชี้วัดผลลพัธ  พชอ.

เปาหมาย 3 เดือน เปาหมาย 6 เดือน

1.กม.พชอ.ทบทวนปญหาในแตละประเด็นท่ี

คัดเลือกและทบทวนการแตงต้ังคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ

อําเภอ (พชอ.) เพ่ือแกไขอยางนอย 2 ประเด็น

2. กม.พชอ.ทบทวน เพ่ือจัดทําแผนการ

ดําเนินการ ตามการคัดเลือกประเด็นท่ีสําคัญ

ของ ของคณะกรรมการพชอ.ในบริบทพ้ืนท่ี    

3. มีการขับเคลื่อน สรางความเขาใจ สราง

กําลังคน (ทีมเลขา) และการจัดการพัฒนางาน 

พชอ.บูรณาการในเชิงกวางและเชงิลึก

1.คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชวีิต ระดับอําเภอ (พชอ.) มี

การดําเนินการ การบริหารจัดการ สราง

กลไก และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูร

ณาการ อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2. มีการนําเสนอผลการพัฒนา พชอ.ทุก

อําเภอเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรูการพัฒนา

งานในเชิงกวางและเชิงลกึ



small success  ป  2562

ตัวชี้วัดผลลพัธ  พชอ.

เปาหมาย 9 เดือน เปาหมาย 12 เดือน

1.คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ระดับอําเภอ (พชอ.) มีการ

ดําเนินการ การบริหารจัดการ สรางกลไก 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการ 

อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2. มีการนําเสนอผลการพัฒนา พชอ.ทุก

อําเภอเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรูการพัฒนา

งานในเชิงกวางและเชิงลกึ

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิต ระดับ

อําเภอ (พชอ.) มีการสรุปผลดําเนินการท้ัง

กระบวนการ และผลลัพธท่ีเกิดขึ้นโดย

กระบวนการชื่นชมและเสริมพลังแก พชอ.

ท่ีมีประสิทธิภาพ

2.มีการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยน

เรียนรู
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สสจ.

1.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด

2. มีการชี้แจงสรางความเขาใจการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

3. ติดตามการประเมินตนเอง โดยใชแนวทางการพัฒนา UCCARE ระดบัอําเภอ

สสอ./รพท / รพช

1.ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ

2. มีการชี้แจงสรางความเขาใจการดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

3. มีการประเมินตนเอง โดยใชแนวทางการพัฒนา 

UCCARE

รพ.สต.

ดําเนินการมุงเนนแกไขปญหา พชอ. ใน

ระดับตําบล

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

............................

 หนวยงานที่เก่ียวของในการแกไขปญหา

พชอ.ตามแผนของคณะกรรมการ พชอ. 

ของทุกอําเภอ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

................

หนวยงานทีเ่ก่ียวของรวมแกไขปญหา 

พชอ.ระดับตําบล (อปท. กองทุนสุขภาพ 

อื่นๆ)

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ



2.พฒันาทรัพยากร

และศกัยภาพท่ีมีอยู่

ภายในระบบตาม

ความจําเป็น

สสจ.

ประชมุกลุม่งานท่ีเก่ียวข้องร่วมจดัทํากรอบแนว

ทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของทกุอําเภอ 

พชอ. เพ่ือให้คณะกรรมการ พชอ. ปรับใช้

วางแผนดําเนินการแก้ไขปัญหาตามบริบทของ

อําเภอ

สสอ./รพท / รพช

คณะกรรมการ พชอ.ทกุอําเภอสง่

แผนพฒันาคณุภาพชีวติระดบัอําเภอให้

สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัและ

ดําเนินการตามแผน

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

3.กํากบัติดตามการ

พฒันาคณุภาพชีวิต

ระดบัอําเภอ

สสจ.

1.กํากบั  ติดตาม การพฒันาคณุภาพชีวิต

  ระดบัอําเภอ                                           

2. นิเทศงานแบบบรูณาการ และเย่ียมเสริม

พลงั ในพืน้ท่ี

4. พฒันารูปแบบการ

ทํางานของอําเภอ ตาม

แนวทาง UCCARE

สสจ.

1. จดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ พชอ.(ถอด

บทเรียน) ในการเย่ียมเสริมพลงัเขต เพ่ือ

แลกเปลี่ยนการพฒันา พชอ.ให้มีประสทิธิภาพ 
2.สรุปผลการดําเนินการทัง้กระบวนการและ

ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการช่ืนชมและ

ิ ั  

สสอ./รพท / รพช

1.ประเมนิตนเองตามแนวทาง 

UCCARE
2.นําเสนอผลการดําเนินงาน ในการ

นิเทศงานจงัหวดัและเย่ียมเสริมพลงั

ของเขตสขุภาพ



จบการนําเสนอ
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