
แผนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) รัตภูมิ จงัหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2565 
ตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนที่พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน และพัฒนาคุ ณภาพชีวิตของ

ประชาชนในระดับพ้ืนที่  เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้น า และ
เจ้าของร่วมกันในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจน  สร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความยั่งยืน นั้น 

โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) รัตภูมิ ได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานฯ เพ่ือเป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565      
ตามโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ดังนี้  

โครงการ พัฒนาระบบการการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ สนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)  

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ / กิจกรรม รหัสงบประมำณ แหล่งงบประมำณ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

      ขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนา-คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) รัตภูมิ 

21002650000100000 65112XX 7,000 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ 

1. กิจกรรมประชุมวางแผน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ  

  1,500  

2. กิจกรรมขับเคลื่อนทางสังคม และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

  5,500  

 

      ลงชื่อ                                        ผู้เสนอแผน            ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติแผน       



                       (นายประเชิญ  โนรดี)                              (นายอาคม  บุญญโส) 

                    สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ                                 นายอ าเภอรัตภูมิ 

                       แผนกิจกรรมพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิใหม้ีคุณภำพมำตรฐำน และพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (DHB) 

โครงกำร พัฒนำระบบกำรกำรแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ  สนับสนุนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ระดับอ าเภอ (พชอ.) รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2565 

                       

วันเดือนปี พื้นที่ด าเนินการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน ผู้รับผิดชอบ 
12 

กรกฎาคม 
65 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอรัตภูมิ 

กิจกรรมประชุมวางแผนการด าเนินงาน และรูปแบบ
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.)  
รัตภูมิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน 
รายละเอียด ดังนี้  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
จ านวน 30 คนๆ ละ 25 บาท x 1 มื้อเป็น
เงิน 750 บาท 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอรัตภูมิ 

10 
สิงหาคม 

65 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอรัตภูมิ 

กิจกรรมติดตามการด าเนินงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงานการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.)  
รัตภูมิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน 
รายละเอียด ดังนี้  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
จ านวน 30 คนๆ ละ 25 บาท x 1 มื้อเป็น
เงิน 750 บาท 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอรัตภูมิ 

 รวมเป็นเงิน  1,500 บาท  

 



 

 

                       แผนกิจกรรมพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิใหม้ีคุณภำพมำตรฐำน และพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (DHB) 

โครงกำร พัฒนำระบบกำรกำรแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ำยระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ระดับอ ำเภอ (พชอ.) รัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ปีงบประมำณ 2565 (ต่อ) 

                   

วันเดือนปี พื้นที่ด าเนินการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
12 

กรกฎาคม 
65 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอรัตภูมิ 

กิจกรรมขับเคลื่อนทางสังคม และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 

      จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) รัตภูมิ 
และคณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) รัตภูมิ รายละเอียด ดังนี้ 
     - ป้ายคณะกรรมการฯ และ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) รัตภูมิ จ านวน 4 แผ่น 
เป็นเงิน 5,500 บาท 

ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอรัตภูมิ 

  
   รวมเป็นเงิน  5,500 บาท   

 


