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ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความส าเร็จการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
                อ าเภอ (พชอ.) 
น้ าหนัก : 2.5 คะแนน 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัด อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(พชอ.)  
ค านิยาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพ้ืนที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความ
เป็นเจ้าของและภาวะการน าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่
การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิตและสังคมเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ( พชอ.) มีการประชุมจัดท าแผนการ
ด าเนินการและคัดเลือกประเด็นทีส่ าคัญตามบริบทในพ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอที่สามารถยกระดับข้ึน 1 ระดับทุกข้อ 
   อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครอง
และเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดูแลประชาชนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย  ระดับ 5 ทุกอ าเภอ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น โดยหลักการ พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชน

เป็นศูนย์กลาง 
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ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(พชอ.) (ต่อ) 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

อ าเภอ 7 แห่ง 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

การรายงาน, สอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด 

-  

ระยะเวลา
ประเมินผล  

รายงานผลจากการประเมิน 2 ครั้ง/ปี (รอบ 6 , 12 เดือน ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 ( 6 เดือน) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
1.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  และมีการส่งรายงานการประชุมให้จังหวัด  = 1 คะแนน 
2. พชอ.มีการคัดเลือกประเด็นส าคัญตามบริบทพ้ืนที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   มาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น และมีการจัดท าแผนงาน 
   โครงการ/เป้าหมาย/KPI รองรับทุกประเด็น = 1 คะแนน 
3.มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อน ครบตามจ านวนประเด็น 
  ที่คัดเลือก  = 1 คะแนน 
4.มีการถ่ายทอดประเด็นการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา (ODOP) ให้กับหน่วยงาน/ภาคี 
  เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น เทศบาล,อบต.,รพ.สต.,ชมรม อสม. ฯลฯ = 1 คะแนน 
5.มีผลการประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต (ODOP) ตามองค์ประกอบ UCCARE  
  (รอบที่ 1) ครบทุกประเด็นที่คัดเลือก  = 1 คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2 ( 12 เดือน) 
1.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อย่างน้อย 2 ครั้ง 
  และมีการส่งรายงานการประชุมให้จังหวัด  = 1 คะแนน 
2.มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อย่างน้อยประเด็นละ 2 ครั้ง = 1 คะแนน 
3.มีแผนหรือข้อมูลการสนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ) ในการด าเนินงานตามประเด็น 
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  ที่คัดเลือก จากหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล,อบต.,กองทุนสุขภาพ- 
  ต าบล,พชต., ชุมชน ฯลฯ = 1 คะแนน 
4.มีการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา (ODOP) ในพ้ืนที่ครบทุกประเด็น 
  ที่คัดเลือก = 1 คะแนน 
5.มีผลการประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต (ODOP) ตามองค์ประกอบ UCCARE  
 (รอบที่ 2) และประเมินผลลัพธ์ตามเป้าหมาย/KPI ครบทุกประเด็นที่คัดเลือก  = 1 คะแนน 

 
 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(พชอ.) (ต่อ) 
วิธีการ
ประเมินผล 

1.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าสั่ง รายงานการประชุม แผนงาน ผลการประเมิน 
  ตนเอง   
2.นิเทศติดตามการด าเนินงาน 

เอกสาร
สนับสนุน 

1.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
  พ.ศ.2561 
2.คู่มือแนวทางการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3.หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (รสอ) ฉบับประเทศไทย 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

100 ร้อยละ 100 100   
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1.นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
E-mail: hrdamnat1@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 


