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การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ส าโรง ปีงบประมาณ 2562

ขอ้มลูท ัว่ไป
อ ำเภอส ำโรง จงัหวดัอบุลรำชธำนี

ทีต่ ัง้และอำณำเขต/เขตกำรปกครอง

พืน้ที ่ 426 ตำรำงกโิลเมตร
ควำมหนำแนน่ประชำกร

127.07 คน/ตำรำงกโิลเมตร   

ประชำกร 53,841 
(UC=40,913)

คน

-ชำย 26,932 คน

-หญงิ 26,909 คน

จ ำนวนต ำบล 9 ต ำบล

จ ำนวนหมูบ่ำ้น 108 หมูบ่ำ้น

จ ำนวนเทศบำล 1 แหง่

จ ำนวน (อบต.) 8 แหง่

ทีม่า: www.dopa.go.th
(ฐานขอ้มลูประชากรกระทรวงมหาดไทย)
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http://www.dopa.go.th/
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ปิระมดิประชำกร อ ำเภอส ำโรง

ผูส้งูอำย ุ(60 +) 
จ ำนวน 6,957 คน
รอ้ยละ  12.85

ชำย 50.08% หญงิ 49.92%

ทีม่า: www.dopa.go.th
(ฐานขอ้มลูประชากรกระทรวงมหาดไทย)

ปีงบประมำณ 2562

กลุม่เป้ำหมำยทีส่ ำคญั จ ำนวน 
(คน)

1.เด็ก 0-5 ปี 2,869

2.หญงิตัง้ครรภ์ 229

3.นักเรยีนประถมศกึษา (ป. 1- ป.6) 3,809

4.กลุม่วยัท างาน (35-59 ปี) 20,817

5.ผูส้งูอาย ุ(60 ปีขึน้ไป) 6,957

จากปัญหาปี 61 เพื่อด าเนินการต่อ ปี 62 
1 พฒันาการเด็ก
2 ปัญหาขยะ
3 อบายมขุและยาเสพติด

จุดแข็งในกระบวนการด าเนินงาน
- นายอ าเภอส าโรง ให้ความส าคญักบังานดา้นสาธารณสุขโดยเน้นนโยบายงานใน

เชิงรุก การประกาศนโยบายในเชิงกวา้งและมอบนโยบายและท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
นายอ าเภอส าโรง ต่อหวัหนา้ส่วนราชการ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแกนน า
ชุมชน กระตุ ้นและสร้างบรรยากาศการท างานให้เกิดความกระตือรือร้นอย่างชัดเจน
มองเห็นพลงัร่วมของการขบัเคล่ือนระบบสุขภาพละการพฒันาทุกระบบอยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรม

- สาธารณสุขอ าเภอส าโรงสร้างความเขา้ใจกระบวนการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน
และร่วมลงพ้ืนท่ีร่วมแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบร่วมกบัทีมระดบัอ าเภอ 

http://www.dopa.go.th/
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จากปัญหาปี 61 เพื่อด าเนินการต่อ ปี 62 
1 พฒันาการเด็ก
2 ปัญหาขยะ
3 อบายมขุและยาเสพติด

จุดแข็งในกระบวนการด าเนินงาน (ต่อ)
- การสร้างเวทีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และแสวงหาโอกาสของการต่อยอดจากงานเดิมท่ีทนัห้วง

เวลา จะท าให้สามารถก าหนดกา้วยา่งต่อไปของการพฒันาทั้งในระดบัอ าเภอและต าบล โดยใช้การประเมิน
เชิงคุณภาพเป็นกระบวนการส าคญั ท าให้คนท างานเห็นคุณค่าของงาน  และสามารถก าหนดยุทธศาสตร์      
ท่ีชดัเจน  และมีความเป็นไปไดท่ี้ส่งผลลพัธ์ต่อเป้าหมายของการพฒันา

- การสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นทีม และสร้างทิศทางพฒันาร่วมกนัเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในอ าเภอ ต าบล หมู่บา้น ครอบครัว และบุคคล

- การสนับสนุนและต่อยอดการด าเนินงานร่วมกับกองทุนสุขภาพระดับต าบลท่ีมีศักยภาพ                
ในการบริหารจดัการ  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี

- พชอ. เป็นนโยบายส าคญัของจงัหวดัอุบลราชธานี ท าให้เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนระดบัอ าเภอ มีความ
ย ัง่ยนืและเกิดประสิทธิผล ย ัง่ยนืต่อไป

จากปัญหาปี 61 เพื่อด าเนินการต่อ ปี 62 
1 พฒันาการเด็ก
2 ปัญหาขยะ
3 อบายมขุและยาเสพติด

จุดอ่อนในกระบวนการด าเนินงาน
- การจดัการระบบให้เกิดการต่อเน่ือง (การประชุม การร่วมกิจกรรม การแต่งตั้ ง

คณะกรรมการ) 
- การค้นการผู ้มีความสามารถในท้องท่ี /ท้องถ่ินเ พ่ือขับเคล่ือนงานให้เ กิด               

ความต่อเน่ือง และเป็นรูปธรรม
- การแต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เกิดการปรับโครงสร้างการท างาน 

ส่งผลใหก้ระบวนการด าเนินงานล่าชา้ และขาดความต่อเน่ือง
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จากปัญหาปี 61 เพื่อด าเนินการต่อ ปี 62 
1 พฒันาการเด็ก
2 ปัญหาขยะ
3 อบายมขุและยาเสพติด

มาตรการด าเนินงานปี 62
การขับเคลื่อน พชอ. รายประเด็น มีรูปแบบการด าเนินงาน คือ

1.ประกาศประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ประชุมก านนัผู้ใหญ่บ้าน/ประชุม อสม.
2.แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายประเด็น ติดตาม ประเมินผล/สรุปผล/คืนข้อมลูสู่ชุมชน
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 1

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  พชอ.  ( ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 
พ.ศ. 2561
- มีค าส่ัง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอส าโรง ที่ 1/2562
-ร่วมประชุมก าหนดประเด็นปัญหาเพื่อตอ่ยอดการด าเนนิการปี 61 ในวันที่ 14 ม.ค. 62
-ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาคุณภาพขีวิติระดับอ าเภอส าโรงครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.พ. 2562

กำรพฒันำคณุภำพชวีติระดบัอ ำเภอ (พชอ.) 
ทีม่คีณุภำพ ปี 2562

ประธำน

นายธรรมนูญ แจม่ใส 
นายอ าเภอส าโรง

รองประธำน

นายแพทยส์รุศกัดิ ์เกษมศริ ิ
ผูอ้ านวยการ รพ.ส าโรง

เลขำนกุำร

นายวานชิ สายยนื
สาธารณสขุอ าเภอส าโรง

กรรมกำร จำกภำครฐั /เอกชน /ภำคประชำสงัคม  รวม ๒๑ คน
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ค าสั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ส าโรง ปี 2562

ค าสั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ส าโรง ปี 2562
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ส าโรงอยู่ดี
ราชบวร(บ้าน วัด ราชการ.)

การจัดการส่ิงแวดล้อม  รองรับ
โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี
อีสาน(108 หมู่บ้าน 83 วัดและ
ส านักสงฆ์ 54 โรงเรียน) 
-การลดต้นทางขยะมีการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ ครอบคลุมทุกโรงเรียน
- ส้วมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ.
ปลอดภัย(ราชบวร 100 แห่ง)
- รณรงค์ขยายผลการจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน(12,462)
- การรณรงค์จัดการขยะโดยใช้ถุงผ้า
ใส่ยาในรพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง

ส าโรงกินดี
ราชบวร(บ้าน วัด ราชการ.)

ประกาศเจตนารมณ์เดนิหนา้เกษตรอินทรยี์
อ าเภอส าโรง
- จัดท าวิทยาลัยการอาชีพเกษตรอินทรีย์ 
(ใช้กองร้อยอส.) มีแปลงสาธิตเกษตรอนิทรีย์
- รณรงค์ลดการใช้สารเคมีเพิม่กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ 50 %(หมู่บ้าน)
-การลดใช้สารเคมีและส่งเสริมเศรษฐกจิ
พอเพียงในโรงเรยีนทกุแห่ง
-โครงการเฝา้ระวังน้ าดืม่คุณภาพ(๒๖๐ตย.)
-การตรวจตลาดเพือ่เฝ้าระวังคณุภาพอาหาร
-การตรวจคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียน
และศูนย์เดก็
-รณรงค์การถวายภัตตราหารพระภิกษุลดหวาน 
มัน เค็ม/น้ าอัดลม,บุหรี่

ส าโรงมีแฮง
ราชบวร(บ้าน วัด ราชการ.)

= พัฒนา IQ (ฉลาดทางปัญญา Intelligence Quotient)
= พัฒนา EQ (ฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient)
= พัฒนา AQ (ฉลาดการแก้ปัญหา Adversity Quotient)
-การประเมินพัฒนาการเด็กและการกระตุ้นพัฒนาการ
-การจัดตั้งธนาคารนมแม่ในรพ.และรพ.สต.
ทุกแห่ง
-การจัดต้ังกองทุนเกลือไอโอดีน(หมู่บ้าน/รร/รพ/รพ.
สต)
-โครงการพชอ.พบโรงเรียนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน
-การท าข้อตกลงงานบุญงานเศร้าปลอดเหล้าปลอดการ
พนัน
-ถนนสายวัฒนธรรมต าบลละ 1 แห่ง
-การคัดกรองผู้ท่ีจะบวชเรื่องยาเสพติด
-จัดทีม 3 ทหารเสือติดตามผู้บ าบัดอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรม

ประเดน็การขบัเคล่ือน พชอ. ปี 2562

IQ,
EQ

AQ

ส าโรงเมืองใหม่ สามัคคีปรองดอง สะอาดเรียบร้อย สดใส สวยงามส าโรงเมืองใหม่ สามัคคีปรองดอง สะอาดเรียบร้อย สดใส สวยงาม

การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ (พชอ.) ปี 2562

หยั่งรากลึกให้ถงึ ระดับ ราชการ 
บ้าน วัด โรงเรียน (ราชบวร)

ด าเนินการภายใต้ สโลแกน
“ กินดี อยู่ดี มีแฮง”

ส าโรงเมืองใหม่ สามัคคีปรองดอง สะอาดเรียบร้อย สดใส สวยงาม

ประเด็นการขบัเคล่ือน พชอ. ปี 2562
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นายอ าเภอส าโรงได้ มีการด าเนินการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้
เห็นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการขับเคลื่อน  ต่อยอดจาก
โครงการของจังหวัดให้ยั่งยืนและเกิดผล คือ

1.1 การจัดการสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการรองรับโครงการ
อุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน ครอบคลุม  108 หมู่บ้าน  วัดและ
ส านักสงฆ์ 83 แห่ง  โรงเรียน  54 โรงเรียน เน้นรวมถึง ถนนและ
สถานท่ีสาธารณะด้วย โดยให้ความส าคัญกับการปลูกฝังวินัยการ
รักความสะอาด และมีจิตอาสา 

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 1
คนส าโรงอยู่ดี

1.2 ส้วมมาตรฐาน โดยเน้นให้ บ้าน วัด โรงเรียน  มีส้วมและประกวดส้วมมาตรฐาน สะอาด 
เพียงพอ ปลอดภัย(HAS= Healthy  Accessibility  Safety)  และมีการโครงการการประกวดส้วม
สาธารณะอ าเภอส าโรง
โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ (HAS) อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 30 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา/เอกชนในเขตอ าเภอส าโรง  จ านวน 54     แห่ง
หน่วยงานเอกชน จ านวน 16     แห่ง

รวมทั้งหมด 100 แห่ง

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 1
คนส าโรงอยู่ดี
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จัดการประชุมโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ (HAS= Healthy  
Accessibility  Safety) อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมฟ้าใส รพ.ส าโรง)

และด าเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 1
คนส าโรงอยู่ดี

ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอ าเภอส าโรงป ี62
การลดขยะต้นทาง รณรงค์การใช้ภาชนะลดโลกร้อน โดยเน้นให้  
ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน  มีการบริหารจัดการขยะที่ดี  เป็นการสร้าง                           

รายได้ และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุลาย ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

1.3  รณรงค์ขยายผลการจัดการขยะเปียกใน ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน(12,462 แห่ง)
ด าเนินการ 10,749 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.3 ( ข้อมูลจากท้องถ่ินอ าเภอส าโรง)

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 1
คนส าโรงอยู่ดี
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1.4  การจัดตั้งธนาคารขยะทุกโรงเรียน (54 โรงเรียน)
1.5  การรณรงค์จัดการขยะโดยใชถุ้งผ้าใส่ยาใน 

รพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง(13 แห่ง)
ด าเนินการจัดตั้งแล้ว 1 แห่ง 

คือโรงเรียนแกนาค า

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 1
คนส าโรงอยู่ดี

2.1 ขับเคลื่อนอ าเภอส าโรง ได้ประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์อ าเภอส าโรง จังหวัด
อุบลราชธานี ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ต าบลโนนกลาง 
อ าเภอส าโรง ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอส าโรงกับตัวแทนตัวแทนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อ าเภอส าโรง เพื่อให้เกิดการร่วมกันปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี มาเป็นพึ่งตนเอง สร้าง
กระบวนการในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในลักษณะประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ของ
อ าเภอส าโรง ให้ได้ในปี 62 = 10,000      ปี63 = 20,000 ไร่         ปี 64 =30,000  ไร่   เพื่อช่วย
ขับเคลื่อนให้อ าเภอส าโรงให้เป็น “อ าเภอแห่ง เกษตรอินทรีย์” โดย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์  ศัลยก าธร ) เป็นประธานและสักขีพยาน

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี
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2.2 การจัดท าวิทยาลัยการอาชีพเกษตรอินทรีย์
(กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอส าโรง)

2.3 ด าเนินการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์อ าเภอส าโรง
(หลังที่ว่าการอ าเภอส าโรง)

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี

2.4 รณรงค์ลดการใช้สารเคมี เพิ่มกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
ร้อยละ 50ของหมู่บ้าน

•ผลงาน ร้อยละ 61

•ด าเนินการ 66  หมู่บ้าน   เกษตรกร  629 ราย  จ านวน 3,999.5ไร่

•(ไม่รวม  สถานที่ราชการ(รร. รพ.สต. ที่ว่าการ  เกษตรและอื่นๆ)

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี
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ข้อมูลการส ารวจโดยอสม. การลดใช้สารเคมีและการสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
เพ่ือขยายผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ต าบลหนองไฮ 12 หมู่บ้าน ด าเนินการ 4 หมู่บ้าน เกษตรกร 77 ราย  จ านวน  796 ไร่
ต าบลโนนกลาง       10 หมู่บ้าน ด าเนินการ 9 หมู่บ้าน เกษตรกร 34 ราย  จ านวน  572 ไร่
ต าบลโคกก่อง         17 หมู่บ้าน ด าเนินการ 11 หมู่บ้าน เกษตรกร 45 ราย จ านวน  111 ไร่
ต าบลโคกสว่าง        12 หมู่บ้าน ค าเนินการ 10 หมู่บ้าน เกษตรกร 166 ราย จ านวน 988 ไร่
ต าบลค้อน้อย          17หมู่บ้าน  ด าเนินการ 10 หมู่บ้าน เกษตรกร 100 ราย จ านวน 207 ไร่

ต าบลโนนกาเล็น      12 หมู่บ้าน ด าเนินการ 10 หมู่บ้าน เกษตรกร   81 ราย จ านวน 332.5 ไร่
ต าบลขามป้อม         8 หมู่บ้าน ด าเนินการ  3  หมู่บ้าน เกษตรกร    4 ราย จ านวน     7 ไร่       
ต าบลบอน              7 หมู่บ้าน   ไม่มีการด าเนินการ
ต าบลส าโรง           12 หมู่บ้าน  ค าเนินการ  9 หมู่บ้าน เกษตรกร  122 ราย  จ านวน  986 ไร่

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี

การออกตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานการผลิต
PGS(Participaory Guarantee Systems) คือระบบประกันคุณภาพ
ในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐาน 15 ข้อ

มาตรฐานการผลิต PGS กินสบายใจ
ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง(เกษตรกรต้องสมัครร่วมโครงการเพื่อขอรับรอง)
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การรณรงคก์ารใช้ปุ๋ยหมักและขยะเปียก
เพื่อเป็นปุ๋ย เช่ือมโยงการก าจัดขยะ  ทุกหลังคาเรือน  

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี

2.5 การลดใช้สารเคมีและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนทุกแห่ง ( 54 โรงเรียน )

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี
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2.6 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคปลอดภัยเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างน้ าบริโภค น้ าแข็ง รพ.สต.+PCU รพ.ส าโรง 13 
แห่งละ 20 ตัวอย่าง รวม 260 ตัวอย่าง 
( ด าเนินการเดือน มิย -กค 62 )

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี

2.7 การตรวจตลาดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
(ด าเนินการเดือน ก.ค. 62)

2.8 การตรวจคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนแลศูนย์เด็ก
(ด าเนินการเดือน ก.ค. – ส.ค. 62)

2.9 รณรงค์การถวายภัตตราหารพระภิกษุ ลด หวาน มัน เค็ม และ
น้ าอัดลม  บุหรี่

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 2
คนส าโรงกินดี
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3.1 การพัฒนา IQ  และการพัฒนา EQ
มุ่งเน้นกระบวนการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต  
ซ่ึงเป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุดท าให้เด็กมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และจดจ า น าไปสู่พัฒนาการสมวัย

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา กระบวนการนี้มีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ดูแลด้านงบประมาณด าเนินการ  ขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพต้นแบบทุกต าบล
3.1.1 การประเมินพัฒนาการและการเจริญเตบิโตของเด็กร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครอง อสม. ครูศูนย์เด็ก
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัยป ี2562 อ าเภอส าโรง

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

สถานการณ์อ าเภอส าโรง  ในปีงบประมาณ  2562 (1 ตุลาคม 2561 –20 กุมภาพันธ์ 2562) 

จ านวนเด็กได้รับการประเมินพัฒนาการ จ านวน 482 คน 

พบเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยครั้งแรก จ านวน 368 คน 

เด็กที่สงสัยล่าช้ารอกระตุ้น 30 วัน จ านวน 114 คน 

และไม่พบเด็กที่สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที รวมเด็กสงสัยล่าช้าที่รอการกระตุ้น 30 วัน จ านวน 114 คน           

คิดเป็นร้อยละ 23.65

และได้ติดตามเด็กมาประเมินซ้ า จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16

และพบว่าเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยครั้งแรก+หลังกระตุ้น จ านวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 91.29

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการการ
ด าเนินงานพฒันาการ

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงานประเมินพฒันาการเดก็
อ าเภอส าโรง
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มุ่งเน้นกระบวนการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต        
ซ่ึงเป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุดท าให้เด็กมี
ความสามารถในการเรียนรู้และจดจ า  น าไปสู่พัฒนาการ
สมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา กระบวนการนี้มีเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ดูแลด้านงบประมาณ
ด าเนินการ  ขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ
ต้นแบบทุกต าบล
ปัญหาอุปสรรคที่พบ และสิ่งที่ต้องการสนับสนุน

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตนเอง 
ฝากไว้กับปู่ ย่ าตายาย ซ่ึงไม่สามารถดูแลและติดตาม
พัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และไม่ได้รับ    
นมแม่ครบ 6 เดือน

2. ผู้ปกครองบางรายไม่ยอมรับในผลตรวจ
พัฒนาการของลูก และไม่ให้ความส าคัญในการส่งเสริม
พัฒนาการ จึงต้องมีภาคีเครือข่ายในการติดตามเด็ก เช่น ผู้น า
ชุมชน จิตอาสา อสม. เป็นต้น

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

ได้ขับเคลื่อน พชอ. สู่ พชต.ต้นแบบเน้นประเด็นการ
พัฒนาการเด็ก  ได้จัดตั้งกองทุนนมแม่ ทั้งที่ รพ.สต.โคกสว่าง
และสระดอกเกษ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ จากศรัทธา
ญาติโยมวัดป่ามณีรัตน์  บ.คุ้ม ต าบลโคกสว่าง

ประเด็นการขับเคลื่อนพชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง
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3.1.3 ประสานการท างานเพื่อดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ 
ระหว่าง โรงพยาบาลส าโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และหัวหน้า
หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี
หน่วยบริการอ าเภอส าโรง (โดยมีค าสั่งอ าเภอส าโรง ที่ 33/2562)

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานอบรมเครือข่ายการด าเนินงาน
พัฒนาการเด็ก อ าเภอส าโรง

3.1.4 ประสานการท างานเพื่อดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ 
ระหว่าง โรงพยาบาลส าโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และหัวหน้า
หน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี
หน่วยบริการอ าเภอส าโรง (โดยมีค าสั่งอ าเภอส าโรง ที่ 33/2562)

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

ภาพกิจกรรมการด าเนนิงานอบรม
เครือข่ายการด าเนนิงานพฒันาการเด็ก
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3.1.5 มีการจัดตั้งกองทุนเกลือไอโอดีน และทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดย
มีก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ จ านวน 108 หมู่บ้าน

(ด าเนินการส ารวจ มิย – กค 62)

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

3.2 การพัฒนา AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา และ
ความสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค)
3.2.1 โครงการ พชอ. พบโรงเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน
3.2.2 โครงการถนนสายวัฒนธรรมต้นแบบ  มีบ้านทรายทอง บ้านคุ้ม 
และขยายผลเพิ่มอีก  7 แห่ง

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง
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3.2.3 งานบุญงานเศร้าปลอดเหล้าปลอดการพนัน  รณรงค์ร่วมกับ
ภาคเอกชนสร้างความเข้าใจกับชุมชน  ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   
รับผิดชอบโดย มหาดไทยและภาคเอกชน(คุณพ่อค าพวง  ทัดเทียม)
3.2.4 การคัดกรองผู้ที่บวชเรื่องยาเสพติด

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

3.2 การพัฒนา AQ (ความฉลาดในการแก้ไข
ปัญหา และความสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรค)

การด าเนินงานยาเสพติดปี 62

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

รายงานการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีปฏิบัติงานในอ าเภอส าโรง 

หน่วยงาน จ านวนผู้ เข้ารับการตรวจ(คน)
อ าเภอส าโรง 9
ปกครองอ าเภอส าโรง 15
กศน.อ าเภอส าโรง 26
สรรพากรอ าเภอส าโรง 1
เกษตรอ าเภอส าโรง 8
ท้องถ่ินอ าเภอส าโรง 2
ปศสุัตว์อ าเภอส าโรง 3
พฒันาชุมชน 5
ท่ีดินอ าเภอ 1
ศนูย์การศกึษาพิเศษ 3
สัสดีอ าเภอ 1

อง อส.อ.ท่ี18 2
สสอ.ส าโรง 81
ธกส. 20
อบต.โนนกลาง 41
อบต.ค้อน้อย 72
อบต.ขามป้อม 50
อบต.โนนกาเล็น 68
อบต.โคกสวา่ง 61
อบต.โคกกอ่ง 77
อบต.หนองไฮ 87
เทศบาลต าบลส าโรง 54

รวม 687
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3.2.5 โครงการคืนคนดีสู่สังคม
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมวิทยากร"ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" ปี 2562 อ าเภอส าโรง
เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด 15 คน

3.2.6 โครงการบ าบัด รักษา ผู้เสพยาเสพติด
ภายใต้โครงการ - โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปี 62 อ าเภอส าโรง

- โครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ปี 62 อ าเภอส าโรง
เป้าหมาย บ้านโนนสวรรค์ ม.12 ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

การคน้หาผูเ้สพยาเสพติดเพื่อบ าบดั
ในการคดัเลือกทหาร  
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ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง

การด าเนินการตรวจคน้และโครงการปักกลด
ในการคน้หาผูเ้สพเพื่อบ าบดัรักษา

ประเด็นการขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562

ประเด็นที่ 3
คนส าโรงมีแฮง 3.2.5 การจดัทีม 3 ทหารเสือเพื่อติดตามผูบ้  าบดั

อยา่งต่อเน่ืองแลเป็นรูปธรรม
หลงัจากเขา้ค่ายบ าบดัและสมคัรใจบ าบดั
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การขับเคลื่อน พชอ. ปี 2562
มีประชุมคร้ังที ่3 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานไตรมาสต่อไป

สวัสดีครับ  พบกัน
อีกครั้งในก้าวต่อไป 


