
 

                                       บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร (กลุ่มงำนบริหำร) โทร 0 3726 224  
ท่ี สก0432/711                วันที่  16 สิงหำคม 2564 
เร่ือง รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบสุขภำพในทุกกลุ่มวัย เพื่อประชำชนและภำคี
เครือข่ำยทุกภำคส่วนเป็นเจ้ำของ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 “งำนขับเคล่ือนพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับ
สุขภำวะประชำชนด้วยกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัด
สระแก้ว”และอนุญำตให้น ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร  

                 1.เร่ืองเดิม 
                    ตำมท่ีกลุ่มงำนบริหำรได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบสุขภำพในทุกกลุ่มวัย 
เพื่อประชำชนและภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนเป็นเจ้ำของ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 “งำนขับเคล่ือนพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับสุขภำวะประชำชนด้วยกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) 
อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว” นั้น 

                 2.ข้อเท็จจริง 
    เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบสุขภำพในทุกกลุ่มวัย เพื่อประชำชนและภำคีเครือข่ำย
ทุกภำคส่วนเป็นเจ้ำของ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 “งำนขับเคล่ือนพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับสุขภำวะ
ประชำชนด้วยกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัด
สระแก้ว” ในช่วงไตรมำสท่ี 3 และไตรมำสท่ี 4 ได้ตำมก ำหนดกำร 

 3.ข้อพิจารณา 
       ในกำรนี้กลุ่มงำนบริหำร จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ท่ีผ่ำนมำใน และอนุญำตให้น ำ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร https://www.mophwattana.com/ 

   4.ข้อเสนอ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมรับทรำบผล และอนุญำตให้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซด์ของ
หน่วยงำน  

 

     (นำงสำวณิชำดำ มหำพันธุ์)  

     นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

     ทราบ – อนุญาต 

  

      (นำงอำรี วิเชียร)  

สำธำรณสุขอ ำเภอวัฒนำนคร 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบสุขภาพในทุกกลุ่มวัย เพื่อประชาชนและภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นเจ้าของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอวัฒนานคร 
“งานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว” 
 

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี ้

1. กิจกรรมประชุมทบทวนแต่งต้ังคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)และประชุมชี้แจง
แลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนงาน พชอ. 

 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำร พชอ. จ ำนวน 21 คน ในวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2563 ณ 
ห้องประชุมท่ีว่ำกำรอ ำเภอวัฒนำนคร โดยคณะกรรมจำกภำคประชำชน ภำคเอกชน ภำครัฐ เข้ำร่วมในกำร
ประชุม  โดยนำยณัฐพงษ์   พัฒนรัฐ  นำยอ ำเภอวัฒนำนคร (ประธำน พชอ.อ ำเภอวัฒนำนคร) เตรียมกำรเฝ้ำ
ระวังกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.)  โดยมีชำววัฒนำนครเป็นศูนย์กลำงในกำร
ร่วมกันบูรณำกำรทุกภำคส่วนท่ีจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อ “วัฒนำนครเมืองแห่งควำมสุข 
ภำยใต้ 4 ดี  วิถีพอเพียง”โดยมีประเด็นในกำรพัฒนำในปี  2564  จ ำนวน  ๔  ประเด็น ได้แก่                                                                                                                 

1. กำรรณรงค์อุบัติเหตุทำงท้องถนน 
2. ปัญหำยำเสพติด 
3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
4. กำรควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
คณะกรรม พชอ.และภำคี
เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดประเด็นพัฒนำและ
ร่วมแก้ไขปัญหำ  

คณะกรรม พชอ. 
จ ำนวน 21 คน 

ประเด็นในกำรพัฒนำจ ำนวน 
4 ประเด็น ได้แก่ 
1. กำรรณรงค์อุบัติเหตุทำง
ท้องถนน 

2. ปัญหำยำเสพติด 

3. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุ 

4. กำรควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

นิเทศติดตำมโดยทีมระดับ
อ ำเภอ 

 



 

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี ้

1. กิจกรรมประชุมชี้แจงบทบาท พชอ.และก าหนดแนวทาง/มาตรการในการการขับเคลื่อนการท างานตาม
ประเด็นพัฒนา พชอ.ใหแ้ก่คณะกรรมการ พชต. ผู้น าชุมชน และประธาน อสม. 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
มีมำตรกำร/แนวทำงในกำรขับเคล่ือน
ตำมประเด็นพัฒนำ 

คณะกรรมกำร พชอ.  
คณะกรรมกำร พชต. 
ผู้น ำชุมชน 
ประธำน อสม. 
จ ำนวน 123 คน  

แนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนอุบัติเหตุ
และด้ำนยำเสพติด 

Logical Flatwork 

แนวทางแก้ไขปัญหายาด้านอุบัติเหตุ  

มี  ๖ มำตรกำร  ดังนี้   
  ๑ ขรก.,ลูกจ้ำง,ประชำชน ในสังกัดท่ีมำติดต่อรำชกำร ให้สวมหมวกนิรภัย 
  ๒ ให้สถำนศึกษำทุกแห่งจัดต้ังจุดตรวจ และกวดขันวินัยจรำจร  โดยบูรณำกำรร่วมกับส่วน
รำชกำรท่ีเกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ 
  ๓ ให้แต่ละต ำบลเลือกหมู่บ้ำน  ต ำบลละ  ๑ หมู่บ้ำน เพื่อเป็นต้นแบบในกำรขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัยและคำดเข็มขัดนิรภัย ๑๐๐ % 
  ๔ ให้แต่ละต ำบลจัดต้ังจุดกวดขันวินัยจรำจร ดังนี้   

ต.โนนหมำกเค็ง  บริเวณหน้ำ สภ.ทับใหม่ 
ต.ผักขะ บริเวณหน้ำสถำบันกำรเงินชุมชน  หมู่ท่ี ๕ บ้ำนโป่งคอม 
ต.วัฒนำนคร บริเวณตลำดวัฒนำนคร ตลำดรถไฟ และตลำดสุวิทยพันธ์ 
ต.หนองหมำกฝ้ำย บริเวณแยกบ้ำนท่ำช้ำง ม.๔ 
ต.หนองน้ ำใส บริเวณหน้ำ รร.ซับนกแก้ว 
ต.ช่องกุ่ม บริเวณส่ีแยกช่องกุ่ม 
ต.แซร์ออ บริเวณแยกเขำพรมสุวรรณ 
ต.หนองตะเคียนบอน บริเวณแยกป้อมต ำรวจ  หมู่ท่ี ๓ บ้ำนหนองตะเคียนบอน 
ต.ห้วยโจด บริเวณสำมแยกทำงเข้ำบ้ำนบ่อนำงชิง 
ต.ท่ำเกวียน บริเวณส่ีแยกคลองมะนำว 

  ๕ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต้ังป้ำยประชำสัมพันธ์จุดกวดขันวินัยจรำจร 
  ๖.ให้ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนส ำรวจข้อมูล จ ำนวนรถจักรยำยนต์ และจ ำนวนผู้สวมหมวกนิรภัยใน
ทุกหมู่บ้ำน 

แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 - สร้ำงจิตส ำนึก ส่งเสริมให้ควำมรู้และปลูกฝังแก่เยำวชน ครอบครัว  

 - ป้องกันและปรำบปรำม  

 - กำรติดตำมผู้ป่วยท่ีเคยได้รับกำรบ ำบัด ตรวจเย่ียม สร้ำงอำชีพ และป้องกันกำรกลับไปเสพซ้ ำ 



 -กำรตรวจคัดกรองกลุ่มเส่ียงต่ำง ๆ  

 - ออกมำตรกำร กฎระเบียบ กติกำชุมชน  

 - กำรสร้ำงเครือข่ำยป้องกัน 

ไตรมาสที่ 3-4  เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2564 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรม
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบสุขภำพในทุกกลุ่มวัย เพื่อประชำชนและภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน
เป็นเจ้ำของ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 “งำนขับเคล่ือนพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับสุขภำวะประชำชน
ด้วยกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว” ในช่วง
ไตรมำสท่ี 3 และไตรมำสท่ี 4 ได้ตำมก ำหนดกำร 
 

 

      

                  สมพงษ์ บุญณะอินทร์ 

      (นายสสมพงษ์ บุญณะอินทร์) 

           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

       ผู้รายงาน 


