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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภออุบลรัตน์
ประเด็นโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่
แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภออาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 08.30-16.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภออุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
*****************************
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
สานักงานสาธารณสุขอาเภออุบลรัตน์ได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะ
ระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภออาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นโดยได้รับ
งบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 13,000 บาทโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาทักษะบริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ
๓. เพื่อสนับสนุนการทางานร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอตามบริบทของ
พื้นที่
๔. เพื่อผลักดับกลไกการบริหารระดับอาเภอ สนับสนุนการทางานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ
ดังนั้น จึงได้เรียนเชิญทุ กท่านมาประชุมเพื่อดาเนินงานตามโครงการ ให้ส ามารถผลักดันประเด็นโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของอาเภออุบลรัตน์ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีวาระครั้งที่แล้ว
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภออาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย จานวน 100 คน
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภออุบลรัตน์ จานวน 21 คน
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล (พชต.)จานวน 6 ตาบล จานวน 54 คน
3. คณะทางานตามประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
จานวน 25 คน
พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลในเขตอาเภออุบลรัตน์ จานวน ๖ ตาบล ดังนี้
1. ตาบลนาคา อาเภออุบลรัตน์
2. ตาบลศรีสุขสาราญ อาเภออุบลรัตน์
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3.
4.
5.
6.

ตาบลบ้านดงอาเภออุบลรัตน์
ตาบลโคกสูง
อาเภออุบลรัตน์
ตาบลทุ่งโป่ง อาเภออุบลรัตน์
ตาบลเขื่อนอุบลรัตน์ อาเภออุบลรัตน์

การดาเนินงานระดับตาบล
๑. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตาบล (พชต.)
- การบริการจัดการตามวงจรของการวางแผน
- การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์สุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อกาหนดประเด็น
- การติดตามประเมินผล “การพัฒนาคุณภาพชีวิต”
๒. มีกระบวนการพิจาณาประเด็นและการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ ตาบลที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่
๓. ประชุมสรุปทารายงานผลการดาเนินงาน “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต” ของแต่ละตาบล
การดาเนินงานระดับอาเภอ
1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล (พชต.)
- การบริการจัดการตามวงจรของการวางแผน
- การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์สุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อกาหนดประเด็น
- การติดตามประเมินผล “การพัฒนาคุณภาพชีวิต”
2. มีกระบวนการพิจาณาประเด็นและการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่
3. สนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบลดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ในอาเภอด้วยการนาร่วมและบูรณาการภารกิจการปฏิบัติงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
4. สนั บ สนุ น คณะทางานตามประเด็ นการพั ฒ นาคุณภาพชีวิต ระดับอ าเภอ ด าเนินการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตประชาชนในอาเภอด้วยการนาร่วมและบูรณาการภารกิจการปฏิบัติงานระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ
5. ประชุมสรุปทารายงานผลการดาเนินงาน “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต” ของแต่ละอาเภอ
6. กากับการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนิ น งานและรายงานค่ า ใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ ส านั ก สาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ขอนแก่น
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตั้งแต่ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒
งบประมาณ
แหล่งที่มาสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดขอนแก่นจานวน 13,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ
การดาเนินงานระดับอาเภอ

อาเภอละ ๑๓,๐๐๐ บาท
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การประชุมสรุปทารายงานผลการดาเนินงาน “แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต” รายประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ , ระดับตาบล และระดับอาเภอ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 100 คน x 80 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 100 คน x 20 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าวัสดุ
จานวน 100คน x 30 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาท ( หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน ) ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
ผลผลิต ผลลัพธ์
ระดับตาบล
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบลสามารถบริหารวางแผนกาหนดประเด็นสุขภาวะในอาเภอ
2. ร้อยละ 100 ของตาบลในอาเภออุบลรัตน์จัดทาเป้าหมายการสุขภาวะของประชาชนแต่ละอาเภอ ซึ่ง
เป็นแผนรวมของอาเภอ โดยใช้งบประมาณจากทุกแห่ง
3. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบลที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และบรรลุการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างน้อยตาบลละ ๒ โครงการ
ระดับอาเภอ
1. อาเภอมีกลไกทางานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอจากการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
เป้าหมายร่วม แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อสร้างสุขภาวะ ระดับพื้นที่
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอสามารถบริหารวางแผนกาหนดประเด็นสุขภาวะในอาเภอ
3. อาเภออุบลรัตน์จัดทาเป้าหมายการสุขภาวะของประชาชนแต่ละอาเภอ ซึ่งเป็นแผนรวมของอาเภอ โดย
ใช้งบประมาณจากทุกแห่ง
4. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และบรรลุการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างครบทุกโครงการ
5. อาเภอมีแผนการดาเนินการเพื่อรองรับกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล (พชต.) มีทักษะบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่และ
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตาบล
2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) มีทักษะบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่และ
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ บริหารภารกิจ
ในการดาเนินงานแก้ปัญหาของประชาชนในอาเภอ
4. กลไกการบริหารระดับจังหวัดสนับสนุนแผนพัฒนาสุขภาวะให้ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
การประเมินโครงการ
ติดตามแผน กิจกรรม โครงการในระดับจังหวัดและอาเภอ ทุก ๓ เดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ที่ว่าการอาเภออุบลรัตน์
- โรงพยาบาลอุบลรัตน์
- สานักงานสาธารณสุขอาเภออุบลรัตน์
ที่ประชุมรับทราบโครงการ ให้เลขานุการ พชอ. กาหนดการดาเนินโครงการ ทาหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายทราบต่อไป
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๔.๒ โครงการจัดการคัดแยกขยะต้นทางสู่หมู่บ้านชุมชนน่าอยู่ อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภออุบลรัตน์ ทั้งหมด 7 แห่งๆ ละ 2 คน รวม 14 คน
2) รพสต. และโรงพยาบาลอุบลรัตน์ 9 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 9 คน
3) ผู้นาชุมชน พระสงฆ์ ในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ๆ ละ 7 คน รวม 49 คน
รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 72 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ 2562
วิธีดาเนินการ
1) ประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการฯ ในเวที คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ อาเภอ
อุบลรัตน์ (พชอ) โดยผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากรจาก อบต.บ้านดง
2) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมาย 3 วัน เพื่อร่างข้อสรุปหรือหาแนวทางปฏิบัติงานโครงการฯ แต่
ละพื้นที่ อปท. พร้อมนาเสนอในเวทีประชุม
กลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานการจัดการแยกขยะต้นทางที่ อบต.บ้านดง ตาบลบ้านดง และการคัดแยก
ขยะบ้านหัวถนน ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดแก่น
ปรับปรุงร่างข้อสรุปหรือหาแนวทางปฏิบัติงานโครงการฯ หลังจากศึกษาดูงานแต่ละพื้นที่ อปท. พร้อม
นาเสนอในเวทีประชุม สรุปเป็นแผนงานโครงการการคัดแยกขยะต้นทางของพื้นที่ตนเอง
3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ ในเรื่องแยกขยะต้นทาง
4) อปท.ทุกแห่งนาแผนงานโครงการการคัดแยกขยะต้นทางไปปฏิบัติในพื้นที่
5) ติดตามและประเมินผล ผ่านเวที คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
อาเภออุบล
รัตน์ (พชอ) โดยให้นาเสนอความคืบหน้าเป็นรายพื้นที่
งบประมาณ
งบประมาณ
รายละเอียด

รวม

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมจานวน 72 คน 3 วัน ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ
ละ 35 บาท

15,120.-

2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จานวน 72 คน 3 วัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 100
บาท

21,600.-

3. ค่าวิทยากรกระบวนการ 3 คน ๆ ละ 3 วันๆ 7 ชั่วโมงๆ ละ200 บาท

12,600.-

๕

งบประมาณ
รายละเอียด

รวม

4. ค่าสมนาคุณวิทยากรศูนย์เรียนรู้ 2 แห่ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ 600 บาท

2,400.-

5. ค่าสมนาคุณวิทยากรการขยะ จากอบต.บ้านดง จานวน 1 คน ๆ จานวน 5
ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท

1,000.-

6. ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงานรวมค่าน้ามัน 2 คัน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 5,000 บาท

20,000.-

7. ค่าห้องประชุม 3 วัน ๆ ละ 2,000 บาท

6,000.-

(เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

78,720.-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีความครอบคลุมการคัดแยกขยะต้นทางของหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ อปท. เพิ่มมากขึ้น
2) หมู่บ้านชุมชนมีการคัดแยกขยะต้นทาง ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
3) บ้านเรือนในหมู่บ้านชุมชนดูสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้น
การประเมินผล
1) ร้อยละความครอบคลุมหมู่บ้านคัดแยกขยะต้นทางเพิ่มขึ้นเทียบจากก่อนทาโครงการฯ
2) มีกองทุนสวัสดิการจากการขายขยะเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือในระดับพื้นที่ อปท
วาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ บึงมุม)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
(นางนิภา ไทโส)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายก้องเกียรติ อุปัชฌาย์)
สาธารณสุขอาเภออุบลรัตน์

