
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ    โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 0033.301 /54                               วันท่ี   7 มกราคม 2566 

เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการและเผยแพรโครงการประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  

         คปสอ.นิคมน้ําอูน ประจําปงบประมาณ 2566  
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           
   ตามท่ีสํานักงานสาธารณสขจังหวัดสกลนคร ไดอนุมัติในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ คปสอ.นิคมน้ําอูน ประจําปงบประมาณ 2566 และเพ่ือเปนการเผยแพรวาหนวยงานมีการ
เสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตและการตอตานทุจริตในหนวยงานใหบุคคลภายนอกรับทราบ นั้น 
  ในการนี้ จึงขอขออนุมัติดําเนินโครงการและขออนุญาตเผยแพรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ คปสอ.นิคมน้ําอูน ประจําปงบประมาณ 2566 บนเว็บไซตของโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                     ......................................................... 
            ( นางคําวรรณ  ปราศัยงาม ) 
                      พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
 
 
 

-  อนุมัติ        
     
 

                .......................................................... 
           ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

    นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“อยูสกล รักสกล ทําเพ่ือสกลนคร” 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
อ าเภอนิคมน  าอูน จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

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

๑.หลักการและเหตุผล 
  การด าเนินคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มีการขับเคลื่อนและ 
ขยายผลอย่างต่อเนื่อง คือ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีการด าเนินการน าร่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) ในพ้ืนที่ทั้งหมด ๗๓ อ าเภอ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐  
มีการขยายพื้นท่ีด าเนินการเพิ่มอีก ๑๒๗ อ าเภอ รวมเป็น ๒๐๐ อ าเภอ เน้นประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีการขยายพ้ืนที่ด าเนินการเป็น ๘๗๘ อ าเภอ  
ทั่วประเทศ เพ่ือรองรับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่  
พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ครอบคลุม 
ทุกอ าเภอทั้งประเทศ ท าให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะประชาชนในระดับพ้ืนที่ ที่น าไปสู่  
การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย จิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เป็นมิติการท างานใหม่ 
ที่บูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาให้ตรงกับ  
ความต้องการของประชาชน รวมถึงการก าหนดนโยบายสาธารณะ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพึง การพัฒนา
ศักยภาพการบริการจัดการสุขภาวะระดับพ้ืนที่แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนในฐานะส านักงานเลขาคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ซึ่งมีบทบาทในการประสานงาน บริหารจัดการระบบเครือข่าย จึงได้จัดท า
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ขึ้น ทั้งนี้มุ่งหวังให้เกิด
ความเข้มแข็งในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มีการน าร่วม บูรณา
การร่วม และมีส่วนร่วม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือค้นหาปัญหาที่ส าคัญของประชาชนในพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วม อย่างน้อย ๒ ประเด็นปัญหา 
๒. เพ่ือจัดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีตามประเด็นปัญหาที่ได้ 
๓. เพ่ือสนับสนุนการท างานร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอตามบริบท 
 

๓. กลุ่มเป้าหมายและพื นที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  จ านวน ๓๔ คน 
 



๔. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพ่ือก าหนดประเด็น

ปัญหาร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ประเด็นปัญหา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีตามประเด็นปัญหาที่ได้อย่างมีส่วนร่วม 
๓. ประเมินตนเองก่อนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยเครื่องมือ UCCARE 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตั้งแต่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖– ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ด าเนินงาน 
 ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ / โรงพยาบาล / ที่ว่าการอ าเภอ 
๗. งบประมาณ 
 - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
ส าหรับคณะกรรมการ/อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๔ คนๆ
ละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เช้า – บ่าย ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอส าหรับคณะกรรมการ/อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๓๔ คนๆละ ๕๐ บาท จ านวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๔๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐,๒๐๐ บาท ขอเบิกเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

แหล่งที่มา ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
๘. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีประเด็นปัญหาในพ้ืนที่อย่างน้อย  
๒ ประเด็นปัญหา 

๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ชีวิตตามประเด็นปัญหาที่เลือก 

๓. มีผลประเมินตนเองก่อนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยเครื่องมือ UCCARE 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอได้ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่อย่างน้อย  

๒ ประเด็นปัญหา 
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอได้แผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

ชีวิตตามประเด็นปัญหาที่เลือก 
๓. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 

 



๑๐. การประเมินโครงการ 
๑. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มีประเด็นปัญหาในพ้ืนที่อย่างน้อย  

๒ ประเด็นปัญหา 
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

ชีวิตตามประเด็นปัญหาที่เลือก 
๓. ผลการประเมินตนเองก่อนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยเครื่องมือ UCCARE 

 

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 
 

 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางพัชรินทร์  ตงศิริ) 

 
(ลงชื่อ)................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

   (นายเสริมสุข  แก้วเคน) 
สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 

 
(ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายธราพงษ ์ กัปโก) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

                                            รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......7 มกราคม 2566.............................................................................................. 
หัวขอ: .......โครงการประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอคปสอ.นิคมน้ําอูน ประจําปงบประมาณ 
2566...................................รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
....โครงการประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอคปสอ.นิคมน้ําอูน ประจําปงบประมาณ 2566....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
คําวรรณ  ปราศรัยงาม อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางคาํวรรณ  ปราศรัยงาม.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริการดานปฐมภมูิและองครวม                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...7....เดือน.......ม.ค......พ.ศ..2566.......       วันท่ี... 7....เดือน.......ม.ค......พ.ศ..2566.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...7....เดือน.......ม.ค......พ.ศ..2566....... 

 

 
 




	                      บันทึกข้อความ



