
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โครงการที่ 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ระดับการแสดงผล กระทรวง 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 13. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 
ค านิยาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคล่ือนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย 
ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
อย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นท่ีเป็นฐานและประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการน าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสาน
ความร่วมมือในการน าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทาง
กาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. ....   
 2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดท า
แผนการด าเนินการและคัดเลือกประเด็นท่ีส าคัญตามบริบทในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ท่ีเช่ือมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอท่ีสามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือต้ังแต่ระดับสามขึ้น
ไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 
อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า
ปกครองและเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชน
และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์
ยากของประชาชนในพื้นท่ีระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของ
แต่ละพื้นท่ีจ านวน 878 แห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
- มีการด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ทุกอ าเภอ  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพร้อยละ 50 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

หมายเหตุ : 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 

ร้อยละของอ าเภอท่ีมี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)ระเบียบส านัก



นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. ....ท่ีมีคุณภาพร้อยละ 50 
(อ าเภอท่ีมีคุณภาพ คือ อ าเภอท่ีมี DHS ตามองค์ประกอบ UCCARE ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไปตามแนวทาง DHS-PCA 

เช่ือมโยงปัญหาสุขภาพจาก Service Plan จน ถึงต าบลจัดการคุณภาพชีวิต) 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome) 
 การใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นท่ี อย่างน้อย           
2 เรื่องโดยใช้เกณฑ์ตามบริบทพื้นท่ี 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น โดยหลักการ”พื้นท่ีเป็นฐาน 

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง) 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน  
แหล่งข้อมูล ส านักงานเขตสุขภาพ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/

โรงพยาบาล 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนอ าเภอท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health     

      Board : พชอ.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนอ าเภอ 878 แห่ง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

การแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

มีการประชุม จัดท าแผนการ
ด าเนินการและคัดเลือก
ประเด็นท่ีส าคัญตามบริบท
ในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 

มีการด าเนินการ  
การบริหารจัดการ  
สร้างกลไก และพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการ 
บูรณาการ และมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

มีการสรุปผลการ
ด าเนินการท้ัง
กระบวนการและ
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นโดย
กระบวนการช่ืนชมและ
เสริมพลัง ร้อยละ 50 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

   ร้อยละ 60 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

   ร้อยละ 70 



ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

   ร้อยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  1. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตาม (ร่าง)ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. ....   
2. มีแผนและด าเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับ 
    อ าเภอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง 
3. มีการประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์    
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอท่ีสามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับ 
   ทุกข้อหรือต้ังแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผู้เยี่ยม 
   ระดับจังหวัด/ระดับเขต (External Audit) 

เอกสารสนับสนุน :  1. (ร่าง)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
    พ.ศ. ....   
2. คู่มือแนวทางการด าเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
3. หนังสือการขับเคล่ือนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

     
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ        ผู้อ านวยการส านักงานบริหารยุทธศาสตร์ 
     สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901238   โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02-5901239    E-mail : yyt2508@gmail.com 
2. นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค   ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901761  โทรศัพท์มือถือ : 090-1069466 
    โทรสาร : 02-5901802  E-mail : - 
3. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร  รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901238   โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02-5901239  E-mail : peed.pr@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข   
ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางเกวลิน  ช่ืนเจริญสุข          รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901637      โทรศัพท์มือถือ : 089-8296454 
    โทรสาร : 02-5901631          E-mail : kavalinc@hotmail.com 



2. นางสมสินี  เกษมศิลป์                  นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901637      โทรศัพท์มือถือ : 081-7472052 
    โทรสาร : 02-5901631          E-mail : somnee@hotmail.com 
3. นางเอื้อมพร  จันทร์ทอง                 นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901238        โทรศัพท์มือถือ : 081-1316800 
    โทรสาร : 02-5901239         E-mail : dhb.moph@gmail.com 

 


