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คำ�นำ�

	 ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับพ้ืนท่ี		
พ.ศ.2561	 เปรียบเสมือนเข็มทิศในก�รขับเคล่ือนและพัฒน�คุณภ�พชีวิต	
ของประช�ชนในพ้ืนท่ีระดับอำ�เภอ	โดยมุ่งเน้นก�รมีส่วนร่วม
ของทุกภ�คส่วน	ท้ังภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�คประช�ชน	
ใช้พ้ืนท่ีเป็นฐ�น	ประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง	ร่วมกัน
พัฒน�และแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี	 เพ่ือให้
ประช�ชนทุกคน	 ส�ม�รถเข้�ถึงและได้รับ
ก�รดูแลท้ังด้�นสุขภ�พและสังคม	ส่งผลให้
เกิดสุขภ�วะและคุณภ�พชีวิตที่ดีอย่�งยั่งยืน	
		 อน่ึง	เพ่ือให้ก�รนำ�ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
ว่�ด้วยก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับพ้ืนท่ี	พ.ศ.2561	
ลงไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน	
มีคว�มเข้�ใจตรงกันในกรอบเน้ือห�	กรมก�รปกครอง	
กระทรวงมห�ดไทย	 และสำ�นักง�นบริห�รยุทธศ�สตร์
สุขภ�พดีวิถีชีวิตไทยสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข		
จึงได้จัดทำ�	“คู่มือแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี
ว่�ด้วยก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับพ้ืนท่ี	พศ	2561”	ข้ึน	ซ่ึงก�รจัดทำ�คู่มือดังกล่�ว	
ได้รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้แทนกรมก�รปกครอง	ผู้แทนท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	
ผู้แทนจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	ผ่�นก�รจัดทำ�ในรูปแบบ
ท่ีอ่�นสะดวก	เข้�ใจง่�ย	เหม�ะแก่ผู้เก่ียวข้องทุกภ�คส่วน
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	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�คู่มือแนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ว่�ด้วยก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 จะเป็นประโยชน์ ในก�รเพิ่ม 

ประสิทธิภ�พของก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงท่ีสุดแล้วปล�ยท�งแห่งคว�มสำ�เร็จ

คือก�รบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้�งคุณภ�พชีวิตท่ีดีของประช�ชนน่ันเอง
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คูมือแนวทางการดำเนินงานตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย     เปนประธาน

2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    เปนรองประธาน

3. กรรมการโดยตำแหนง จำนวน 12 คน

4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน 

   (จาก 2 ดาน ดังนี้ 1.การพัฒนาสังคม และ 

 2.ดานการแพทยและสาธารณสุข)

5. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปนกรรมการและเลขานุการ

6. ปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งขาราชการจาก 

    กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข เปนผูชวยเลขานุการ จำนวน 2 คน

1.ผูอำนวยการเขต เปนประธาน

2. กรรมการภาครัฐ ไมเกิน 7 คน

3. กรรมการภาคเอกชน ไมเกิน 6 คน

4. กรรมการภาคประชาชน ไมเกิน 7 คน

5. หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและ 

 สวัสดิการสังคม สำนักงานเขต  เปนกรรมการและ

  เลขานุการ

6. หัวหนาพยาบาล 

 ศูนยบริการสาธารณสุข  เปนกรรมการและ

  เลขานุการรวม

*ที่ปรึกษาพิเศษ

พชข.อาจแตงตั้งที่ปรึกษาพิเศษเพิ่มเติมได โดยมติของ พชข.

1. นายอำเภอ เปนประธาน

2. กรรมการภาครัฐ ไมเกิน 6 คน

3. กรรมการภาคเอกชน ไมเกิน 6 คน

4. กรรมการภาคประชาชน ไมเกิน 7 คน

5. สาธารณสุขอำเภอ เปนกรรมการและเลขานุการ

6. นายอำเภอแตงตั้งกรรมการ

  ตามขอ 2. 3. และ 4. ไมเกิน 2 คน เปนเลขานุการรวม

*ที่ปรึกษาพิเศษ

พชอ.อาจแตงตั้งที่ปรึกษาพิเศษเพิ่มเติมได โดยมติของ พชอ.

คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

พชข. อาจแตงตั้งไดตามความเหมาะสม

-  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และ

-  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษา

-  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 และ

-  สมาชิกสภากรุงเทพ

   มหานครในแตละเขต

ที่ปรึกษา

- ผูวาราชการจังหวัด 

 และ

- พัฒนาสังคมและความ

  มั่นคงของมนุษยจังหวัด

ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

พชอ. อาจแตงตั้งไดตามความเหมาะสม

ที่ ไดรับมอบหมาย
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ก�รแต่งต้ังกรรมก�ร

พชอ. ประกอบด้วย

1. ผู้แทนหน่วยง�นภ�ครัฐ ไม่เกิน 6 คน แต่งต้ังจ�ก 

	 >	 กำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้�น	1	คน	
	 >	 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	1	คน	
					>	 ท่ีเหลือ	4	คน	ให้อยู่ในดุลยพินิจของน�ยอำ�เภอ	เช่น	แต่งต้ังผู้อำ�นวยก�ร	
	 	 โรงพย�บ�ล	พัฒน�ก�รอำ�เภอ	ผู้กำ�กับก�รสถ�นีตำ�รวจ	และปลัดอำ�เภอ	
	 	 เป็นต้น	
(จะแต่งต้ังตำ�แหน่งอ่ืนนอกจ�กน้ีก็ได้)	ควรเลือกจ�กบุคคลไม่ใช่เลือกจ�กตำ�แหน่ง

2. ผู้แทนภ�คเอกชน  ไม่เกิน 6 คน แต่งต้ังจ�ก

	 >	 ผู้ประกอบวิช�ชีพด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	 เช่น	 แพทย์	พย�บ�ล		
	 	 เภสัชกร	ทันตแพทย์	
	 >	 ผู้ประกอบกิจก�รด้�นสุขภ�พหรือส�ธ�รณสุข	 เช่น	 โรงพย�บ�ล	คลินิก		
	 	 ร้�นข�ยย�	คลินิกทันตกรรม
	 >	 สถ�นศึกษ�เอกชน
	 >	 ผู้ประกอบวิช�ชีพอ่ืน	ๆ	เช่น	เจ้�ของกิจก�ร	โรงง�น	ผู้ค้�ข�ย	เป็นต้น

3. ผู้แทนภ�คประช�ชน ไม่เกิน 7 คน แต่งต้ังจ�ก

	 >	 ผู้ท่ีมีคว�มรู้หรือประสบก�รณ์ก�รพัฒน�สังคมหรือชุมชนท้องถ่ิน	หรือ	
	 	 ภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน	ปร�ชญ์ช�วบ้�น
	 >	 กลุ่มเครือข่�ยหรือองค์กรภ�คเอกชนท่ีไม่แสวงห�กำ�ไร
	 >	 เครือข่�ยอ�ส�สมัครท่ีปฏิบัติง�นในอำ�เภอ

4. ให้แล้วเสร็จภ�ยใน 60 วัน นับแต่วันท่ีระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้

 คือ วันท่ี 8 พฤษภ�คม 2561

5. ว�ระเร่ิมแรก ห�กมีก�รแต่งต้ังผู้แทนภ�ครัฐได้ครบ 6 คน  

 ให้ส�ธ�รณสุขอำ�เภอเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�รปฏิบัติหน้�ท่ีไปพล�งก่อน
จนกว่�จะมีก�รแต่งต้ังกรรมก�รครบถ้วน
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ก�รแต่งต้ังกรรมก�ร 

พชข. ประกอบด้วย

1. ผู้แทนหน่วยง�นของรัฐในเขต ไม่เกิน 7 คน อย่�งน้อยต้องแต่งต้ัง	
	 จ�กผู้อำ�นวยก�รศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข	ท่ีได้รับมอบหม�ย	1	คน	

2. ผู้แทนภ�คเอกชนในเขต ไม่เกิน 6 คน แต่งต้ังจ�ก

	 >	 ผู้ประกอบวิช�ชีพด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	 เช่น	 แพทย์	พย�บ�ล		
	 	 เภสัชกร	ทันตแพทย์	
	 >	 ผู้ประกอบกิจก�รด้�นสุขภ�พหรือส�ธ�รณสุข	 เช่น	 โรงพย�บ�ล	คลินิก		
	 	 ร้�นข�ยย�	คลินิกทันตกรรม
	 >	 สถ�นศึกษ�เอกชน
	 >	 ผู้ประกอบวิช�ชีพอ่ืน	ๆ

3. ผู้แทนภ�คประช�ชน ไม่เกิน 7 คน แต่งต้ังจ�ก

	 >	 ผู้ท่ีมีคว�มรู้หรือประสบก�รณ์ก�รพัฒน�สังคมหรือชุมชนท้องถ่ิน	หรือ	
	 	 ภูมิปัญญ�ท้องถ่ิน
	 >	 กลุ่มเครือข่�ยหรือองค์กรภ�คเอกชนท่ีไม่แสวงห�กำ�ไร
	 >	 เครือข่�ยอ�ส�สมัครท่ีปฏิบัติง�นในเขต

4. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร

	 >	 ให้แล้วเสร็จภ�ยใน	60	วัน	นับแต่วันท่ีระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้	
	 	 คือ	วันท่ี	8	พฤษภ�คม	2561

5. ว�ระเร่ิมแรก 

	 >	ห�กมีก�รแต่งต้ังผู้แทนหน่วยง�นของรัฐในเขต	 จำ�นวนไม่เกินเจ็ดคน	
	 	 แล้ว	ให้ฝ่�ยพัฒน�ชุมชนและสวัสดิก�รสังคม	สำ�นักง�นเขต	เป็นกรรมก�ร
	 	 และเลข�นุก�ร	 และหัวหน้�ศูนย์ส�ธ�รณสุขท่ีได้รับมอบหม�ยเป็น	
	 	 กรรมก�รและเลข�นุก�รร่วม	 ปฏิบัติหน้�ท่ีไปพล�งก่อนจนกว่�จะมี	
	 	 ก�รแต่งต้ังกรรมก�รครบถ้วน

9



สำ�นักง�น

เลข�นุก�ร

พชอ.
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขอำ�เภอ

รับผิดชอบในง�นเลข�นุก�ร

และธุรก�รของ พชอ.

ประส�นง�นกับหน่วยง�นของรัฐ ภ�คเอกชน 

และภ�คประช�ชนที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�น

ของ พชอ.

ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนต�มเป้�หม�ยและแนวท�ง

ในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตในพื้นที่

รับผิดชอบในก�รเบิกค่�เบี้ยประชุม ค่�ใช้จ่�ย

ก�รเดินท�ง ค่�ใช้จ่�ยก�รประชุม และค่�ใช้จ่�ยอื่น

ที่เกี่ยวข้อง

อำ�นวยคว�มสะดวกด้�นข้อมูล และประช�สัมพันธ์

หรือเผยแพร่ข้อมูลก�รดำ�เนินง�นของ พชอ. 

ให้เป็นไปต�มแผนง�น เป้�หม�ย และทิศท�ง

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตในพื้นที่

1

2

3

4

5
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ฝ่�ยพัฒน�ชุมชนและสวัสดิก�รสังคม 

สำ�นักง�นเขต รับผิดชอบในง�นเลข�นุก�ร

และธุรก�รของ พชข.

กรุงเทพมห�นครจัดสรรงบประม�ณสนับสนุน

ค่�เบ้ียประชุม ค่�ใช้จ่�ยก�รเดินท�ง 

ค่�ใช้จ่�ยก�รประชุม และค่�ใช้จ่�ยอื่นท่ีเก่ียวข้อง

1

2

สำ�นักง�น

เลข�นุก�ร 

พชข.
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> พชอ. อ�จแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมก�รและคณะทำ�ง�น

เพื่อช่วยเหลือ พชอ. ได้

> พชข. อ�จแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมก�รและคณะทำ�ง�น 

เพื่อช่วยเหลือ พชข. ได้

ก�รแต่งต้ัง

ท่ีปรึกษ�พิเศษ

ก�รแต่งต้ัง

ท่ีปรึกษ�พิเศษ

ก�รแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมก�ร

และคณะทำ�ง�น

ก�รแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมก�ร

และคณะทำ�ง�น

> พชอ. อ�จแต่งต้ังบุคคล

 ท่ีมีคว�มรู้และประสบก�รณ์

 เป็นท่ีปรึกษ�พิเศษ พชอ. ได้

> พชข. อ�จแต่งตั้งบุคคล

 ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์

 เป็นที่ปรึกษ�พิเศษ พชข. ได้

พชอ. 

พชข.

พชข.

พชอ.
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คุณสมบัติ

ของกรรมก�ร

พชอ. และ 

พชข.

 ต้องมีสัญช�ติไทย

 อ�ยุไม่ต่ำ�กว่� 25 ปี บริบูรณ์ 

 ปฏิบัติง�นอยู่ในพื้นที่

 กรณีมีคว�มจำ�เป็น น�ยอำ�เภออ�จแต่งตั้งผู้ที่ ไม่มีสัญช�ติไทยได้

 โดยมีคุณสมบัติต้องมีที่อยู่ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่� 5 ปี เช่น 

 ช�วต่�งช�ติที่อ�ศัยอยู่ในอำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี

 ไม่น้อยกว่� 5 ปี ก็ส�ม�รถตั้งเป็น พชอ. ของอำ�เภอบ�งละมุงได้ 
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• กรรมก�ร พชอ. และ พชข. มีว�ระ 2 ปี

• อ�จได้รับแต่งต้ังอีกได้

• ..เมื่อครบว�ระ 2 ปี

ห�กยังไม่มีกรรมก�รใหม่แทน

ให้กรรมก�รเดิมอยู่ในตำ�แหน่งต่อไป

จนกว่�จะมีกรรมก�รชุดใหม่ม�รับหน้�ท่ี

ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของ

กรรมก�ร พชอ.และ พชข.
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ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของ

กรรมก�ร

พชอ. และ พชข.

ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง

ของกรรมก�ร

พชอ. และ พชข.

• ต�ย

• ล�ออก

• น�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต ส่ังให้ออก เพร�ะบกพร่อง

 ต่อหน้�ท่ี มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือหย่อนคว�มส�ม�รถ

• ข�ดคุณสมบัติของกรรมก�ร พชอ.และ พชข. 

• เมื่อกรรมก�รท่ีม�จ�กภ�ครัฐพ้นตำ�แหน่งของหน่วยง�น 

น�ยอำ�เภอ/ผู้อำ�นวยก�รเขต 

แต่งต้ังกรรมก�รแทนตำ�แหน่งท่ีว่�งโดยเร็ว
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 อำ�น�จหน้�ท่ี พชอ. และ พชข.

กำ�หนดเป้�หม�ย 

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นพัฒน�
คุณภ�พชีวิตของประช�ชน
และดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม
เป้�หม�ย

สนับสนุนให้เกิดคว�มร่วมมือ	
และประส�นง�นระหว่�งกัน
ของทุกภ�คส่วนโดยยึดถือ
ประโยชน์ของประช�ชน
เป็นสำ�คัญ

ติดต�มและประเมินผล

ก�รดำ�เนินง�น

ในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต

ปฏิบัติก�รอื่น

ต�มท่ีคณะกรรมก�ร
หรือผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
มอบหม�ย

1

2

3

4

5

6

7

ขับเคลื่อนให้เกิดก�รบูรณ�ก�ร

ร่วมกันของหน่วยง�นของรัฐ

ประส�นหน่วยง�นของรัฐ 

ภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน

ในพ้ืนท่ี	ส่งข้อมูลและเอกส�ร
ท่ีเก่ียวข้อง	

เสนอแนะและให้คำ�ปรึกษ�

เก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นในก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตของหน่วยง�นของรัฐ	
ภ�คเอกชนและภ�คประช�ชน	และ
ผู้ประกอบก�รในพ้ืนท่ี	เพ่ือแก้ปัญห�
ในพ้ืนท่ีให้เป็นไปต�มแผนง�นท่ี
กำ�หนดไว้
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ก�รประชุมของกรรมก�ร	พชอ. และ พชข.

•  ต้องมีกรรมก�รม�ประชุม

ไม่น้อยกว่�ก่ึงหน่ึงของจำ�นวน

กรรมก�รท้ังหมด 

จึงถือเป็นองค์ประชุม

• กรณีประธ�นกรรมก�ร

ไม่ม�ประชุมหรือไม่อ�จปฏิบัติ

หน้�ท่ีได้ ให้รองประธ�น

กรรมก�รเป็นประธ�น

ในท่ีประชุม

• กรณีประธ�นกรรมก�ร

และรองประธ�นกรรมก�ร

ไม่ม�ประชุมหรือไม่อ�จปฏิบัติ

หน้�ท่ีได้ให้ท่ีประชุมเลือก

กรรมก�รคนหน่ึงเป็น

ประธ�นในท่ีประชุม• ก�รวินิจฉัยข�ด

ของท่ีประชุมให้ถือเสียง

ข้�งม�ก

• กรรมก�รคนหน่ึง

มีเสียงหน่ึงในก�รลงคะแนน

• ถ้�คะแนนเท่�กัน

ให้ประธ�นออกอีกเสียงหน่ึง

เป็นท่ียุติ
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ก�รจัดทำ�แผนง�น

หรือเป้�หม�ยของ

พชอ. และ พชข.

• ส่งแผนง�นหรือเป้�หม�ย

ให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดและคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยพัฒน�คุณภ�พชีวิตระดับพ้ืนท่ี

พิจ�รณ�สนับสนุน

•  ต้องทบทวนทุก 2 ปี หรือ

สถ�นก�รณ์เปล่ียนแปลง เช่น เปล่ียน

ประธ�น หรือเกิดเหตุก�รณ์สำ�คัญในพ้ืนท่ี
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ภ�คผนวก
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๑.๑๗ นำยแผนไทย ตัวแทนภำคประชำชน    กรรมกำร 
๑.๑๘ นำยภูมิปัญญำ ตัวแทนภำคประชำชน    กรรมกำร 
๑.๑๙ นำยเชิดชู สำธำรณสุขอ ำเภอ.....     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๒๐ นำยปกป้อง ตัวแทนภำคเอกชน  กรรมกำรและเลขำนุกำรร่วม 
๑.๒๑ นำงรักควำมด ีตัวแทนภำคประชำชน  กรรมกำรและเลขำนุกำรร่วม 
 

๒. อ ำนำจหน้ำที ่ดังต่อไปนี ้
๒.๑ ด ำเนินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำรทีเ่กี่ยวข้องกบักำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
๒.๒ ก ำหนดแผนงำนและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้เหมำะสมกบัสภำพ

ข้อเท็จจรงิและสภำพปญัหำในพื้นที่ 
๒.๓ ขับเคลื่อนให้มีกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยและแนวทำงที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
๒.๔ สนับสนุน เสนอแนะและให้ค ำปรกึษำเกี่ยวกบักำรด ำเนนิงำนในเรื่องกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตของหน่วยงำนรัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
๒.๕ ประสำนควำมร่วมมอืกับ พชอ. หรือหน่วยงำนอื่น ทั้งในและนอกเขตพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญหำ หรือพฒันำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
๒.๗ ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรหรือผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดมอบหมำย 
   

    ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

     สั่ง ณ วันที่          เดือน                       พ.ศ.  

 

 
                                         (นำย..............) 
                                       นำยอ ำเภอ........... 
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