
การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ส าโรง 



ขอ้มลูท ัว่ไป 
อ ำเภอส ำโรง จงัหวดัอบุลรำชธำน ี

ทีต่ ัง้และอำณำเขต/เขตกำรปกครอง 

พืน้ที ่ 426  ตำรำงกโิลเมตร 
ควำมหนำแนน่ประชำกร 
      127.07 คน/ตำรำงกโิลเมตร    

ประชำกร  54,511 
(UC=40,913) 

คน 

    -ชำย  27,304 คน 

    -หญงิ  27,207 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)  

2 

http://www.dopa.go.th/


ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
และระบบสาธารณสุขของอ าเภอ 



พชอ.อ าเภอส าโรง 

- การจัดการปัญหาขยะ 
-การจัดการสิ่งแวดล้อม 

-เกษตรอินทรีย์ 
เพื่อลดการใช้สารเคมี  

- พัฒนาการเด็ก 
- อบายมุขและสิ่งเสพติด 

คณะกรรมการ พชอ. 

ค าขวัญ  
ส าโรงเมืองใหม่ สามัคคีปรองดอง สะอาด

เรียบร้อย สดใส สวยงาม 

ภาคีเครือข่าย(ราช บวร) 

“คนส าโรง“อยู่ดี กินดี มีแฮง” 

อยู่ดี  กินดี  มีแฮง 

ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงสามัคคี  
ภาคีมีส่วนร่วม   

ศูนย์รวมเกษตรอินทรีย์ อนุกรรมการ 



 แนวทางการขบัเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอส าโรง 

ส าโรงเมืองใหม่ สามัคคีปรองดอง สะอาดเรียบร้อย สดใส สวยงาม 

อยู่ดี กินดี มีแฮง 

ขยะและสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์ พัฒนาการเด็กและสังคมสุขภาวะ 

ราชบวร 
(ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน) 

การจัดการสิ่งแวดล้อม  รองรับ
โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานี
อีสาน(108 หมู่บ้าน 83 วัดและส านัก
สงฆ์ 54 โรงเรียน)  
-การลดต้นทางขยะมีการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
- ส้วมมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ
ปลอดภัย 
- รณรงค์ขยายผลการจัดการขยะ
เปียกในครัวเรือน 
- การรณรงค์จัดการขยะโดยใช้ถุงผ้า
ใส่ยาในรพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง 

ราชบวร 
(ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน) 

ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์อ าเภอส าโรง 
- จัดท าวิทยาลัยการอาชีพเกษตรอินทรีย์ (ใช้กองร้อยอส.) 
มีแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ 
- รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
-การลดใช้สารเคมีและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนทุกแห่ง 
-โครงการเฝ้าระวังน้ าดื่มคุณภาพ 
-การตรวจตลาดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร 
-การตรวจคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
-รณรงค์การถวายภัตตราหารพระภิกษุลดหวาน มัน เค็ม/
น้ าอัดลม,บุหรี่ (ปิ่นโตสุขภาพ) 

ราชบวร 
(ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน) 

= พัฒนา IQ (ฉลาดทางปัญญา Intelligence Quotient) 
= พัฒนา EQ (ฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient) 
= พัฒนา AQ (ฉลาดการแก้ปัญหา Adversity Quotient) 
-การประเมินพัฒนาการเด็กและการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
-การจัดตั้งธนาคารนมแม่ในรพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง 
-การจัดตั้งกองทุนเกลือไอโอดีน(หมู่บ้าน/รร/รพ/รพ.สต) 
-การท าข้อตกลงงานบุญงานเศร้าปลอดเหล้าปลอดการ
พนัน 
-ถนนสายวัฒนธรรมต าบลละ 1 แห่ง 
-การตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะ 
-จัดทีม 3 ทหารเสือติดตามผู้บ าบัดอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 



ส่วนที่ 3 วิเคราะห์การจัดบริการสุขภาพ 

ที่มีคุณภาพเชื่อมระบบกับแม่ข่ายและเชื่อมกับ

ชุมชน โดยใช้แนวคิด DHS-PCA มาวิเคราะห์  

ส่วนที่ 4 ประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

และแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง 



 - ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอ าเภอส าโรงปี 2562 

รณรงค์ขยายผลการจัดการ  ขยะเปียก ใน ราชการ บ้าน วัด โรงเรียน (12,462 

แห่ง) ด าเนินการ 10,749 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.3 

 - มีการการจัดตั้งธนาคารขยะทุกโรงเรียน ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมการ      

คัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติที่บ้านได้ ท าให้เกิดความสะอาด

ในบ้านเรือน 

 - มีแหล่งเรียนรู้ ธนาคารขยะ ระดับหมู่บ้าน ณ บ้านโนนหล่อง ต าบลค้อน้อย 

 - มีการงดใช้ถุงผ้าใส่ยาในโรงพยาบาล และรพ.สต.ทุกแห่ง  ท าให้ประหยัด

งบประมาณได้มูลค่า 15,916 บาท 
 - หน่วยงานราชการมีส้วมมาตรฐาน มีการด าเนินงานในหน่วยราชการทุกแห่ง 
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ท าให้แบบอย่างของ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้ป้องกันโรคติดต่อที่ส าคัญได้ 

คนส าโรงอยู่ด ี
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ผลการประเมินตนเอง ประเด็น ODOP ประเด็น อยู่ด ี



คนส าโรงกินด ี

      - มีการก าหนดเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการเกษตร

อินทรีย์ ปี 2562 = 10,000 ปี 2563 = 20,000 ไร่ ปี 64 

=30,000 ไร่ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้อ าเภอส าโรงให้เป็น 

“อ าเภอแห่ง เกษตรอินทรีย์” 

      - มีการด าเนินการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์อ าเภอ

ส าโรง และการจัดท าวิทยาลัยการอาชีพเกษตรอินทรีย์ 

      - มีการลดการใช้สารเคมี เพิ่มกลุ่มเกษตรอินทรีย์     

ร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน ด าเนินการ 7 หมู่บ้าน จาก

จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 108 หมู่บ้าน คิดเป็น ร้อยละ 71.3 

      - มีเกษตรกรที่ปลูกพืชอินทรีย์ จ านวน 669ราย ปลูก

พืชผักอินทรีย์ จ านวน 4,132 ไร่ ปลูกข้าวอินทรีย์ จ านวน 

6,051 ไร่ รวมทั้งสิ้น จ านวน 10,183 ไร่ 



คนส าโรงกินด ี

 - มีการออกตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานการ

ผลิต PGS (Participatory Guarantee Systems) 

ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง จ านวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 368 

ราย มีแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้ เกษตร

อินทรีย์ กินสบายใจ บ้านโคกสว่าง ต าบลโนนกลาง ศูนย์การ

เรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ต าบลโนนกลาง 

เกษตรอินทรีย์ต าบลส าโรง แปลงสาธิตข้าวสินเหล็กอินทรีย์ 

โรงพยาบาลส าโรง 

  - การลดใช้สารเคมีและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

ในโรงเรียน โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาดี ต าบล

โคกสว่าง และ โรงเรียนหนองมัง โนนกลาง ห่องแดง 

(โรงเรียนกินสบายใจ) 

  



คนส าโรงกินด ี

 - การรณรงค์การใช้ปุ๋ยหมักและขยะเปียก เพื่อเป็นปุ๋ย 

เชื่อมโยงการก าจัดขยะทุกหลังคาเรือน ด าเนินการใน รพ.สต. 

และเป็นต้นแบบขยายผลสู่ อสม.1,001 หลังคาเรือน 

     - เกษตรอินทรีย์ต้นแบบใน รพ.สต. ได้แก่ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศรีมงคล  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสระดอกเกษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบอน 

และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสว่าง  

    - ด าเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคปลอดภัย

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอส าโรง กลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่าง

น้ าบริโภค น้ าแข็ง รพ.สต.+PCU รพ.ส าโรง 13 แห่งละ 20 

ตัวอย่าง รวม 260 ตัวอย่าง 
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ผลการประเมินตนเอง ประเด็น ODOP ประเด็น กินด ี



คนส าโรงมแีฮง 

     - มีการประเมินพัฒนาการเด็กจ านวน 1,680 คน พบเด็ก

สงสัยล่าช้าที่รอการกระตุ้น 30 วัน จ านวน 437 คน คิดเป็น

ร้อยละ 26.01 และได้ติดตามเด็กมาประเมินซ้ า จ านวน 410 

คน คิดเป็นร้อยละ 94.04 และพบว่าเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย

ครั้งแรก+หลังกระตุ้น จ านวน 1,647 คน คิดเป็นร้อยละ 

98.04 

     - มีการจัดบริการให้ความรู้เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ หญิง

หลังคลอด ในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก สร้างเครือข่าย

ทีม Child Family Team (CFT) และให้ความรู้พ่อ แม่ 

ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนา โภชนาการเพื่อ

ลูกสมบูรณ์และสมองดี ในเด็กอายุ 42+ เดือน ที่มีพัฒนาการ

สงสัยล่าช้า 



คนส าโรงมแีฮง 

 - มีการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กและการให้ความรู้ 

พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กในพื้นที่ (โรงเรียน พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 

ยาย) 

 - มีการขับเคลื่อน พชอ. สู่ พชต.ต้นแบบเน้นประเด็น

การพัฒนาการเด็ก ได้จัดตั้งกองทุนนมแม่ ทั้งที่ รพ.สต.โคก

สว่างและสระดอกเกษ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ จาก

ศรัทธาญาติโยมวัดป่ามณีรัตน์ บ้านคุ้ม ต าบลโคกสว่าง 

 - มี การดู แล เด็ กที่ มี ปัญหาด้ านพัฒนาการ  โดย 

โรงพยาบาลส าโรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ

หัวหน้าหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ อ าเภอส าโรง 



คนส าโรงมแีฮง 

     - การด าเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมต้นแบบ 

ต าบลโคกสว่าง ถนนสายวัฒนธรรมต้นแบบต าบล       

ค้อน้อย  และธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ต าบลค้อน้อย 

     - การจัดกิจกรรมงานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า 

ปลอดการพนัน ต าบลค้อน้อย และต าบลส าโรง 

  



คนส าโรงมแีฮง 

การด าเนินงานยาเสพติดปี 2562 ด าเนินการการตรวจ        

สารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในอ าเภอ

ส าโรงทั้งหมด จ านวน ทั้งสิ้น 687 คน  

     - โครงการคืนคนดีสู่สังคม โครงการเตรียมความพร้อม

วิทยากร "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" ปี 2562 อ าเภอส าโรง โครงการ

บ าบัด รักษาผู้เสพยาเสพติด ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ

บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปี 2562 อ าเภอส าโรง      

การค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพื่อบ าบัดในการคัดเลือกทหาร     

การด าเนินการตรวจค้นและโครงการปักกลด ในการค้นหาผู้เสพ

เพื่อบ าบัดรักษา และการจัดทีม 3 ทหารเสือเพื่อติดตามผู้บ าบัด

อย่างต่อเนื่องแลเป็นรูปธรรม หลังจากเข้าค่ายบ าบัดและสมัคร

ใจบ าบัด 



ต.ค้อน้อย 

การจัดการสุขภาพตามบริบทเกิดสมชัชาสุขภาพพื้นที่ 
สร้างความยั่งยืนให้ระบบสุขภาพ 

ธนาคารขยะในโรงเรียนบ้านแกนาค าน าร่อง 

ปี 2560 ประกาศธรรมนญูสขุภาพต าบลค้อน้อย 

การใช้ถงุผ้าใน รพ.สต.น าร่อง 

ปี 2562 ประกาศใช้ธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์ 

โรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ รร.บ้านนาดี 

เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ รพ.สต.บอน 

ศนูย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นายปิยะทศัน์ 

โรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์  
รร.บ้านหนองมงัโนนกลางหอ่งแดง 

ศนูย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นายชยัชนะ 

ศนูย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นายประชนั 

ตลาดสีเขียว รพ.ส าโรง 

ตลาดหวัไฮป่ลายนาบ้านหนองเทา 

เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ รพ.สต.ศรีมงคล 

เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ รพ.สต.สระดอกเกษ 

เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ รพ.สต.โคกสวา่ง 

ธนาคารขยะบ้านโนนหลอ่ง 

วิทยาลยัเกษตรอินทรีย์ แปลงสาธิตข้าวสินเหล็กอินทรีย์ รพ.ส าโรง 

กองทนุนมแม ่วดัป่ามณีรัตน์ 

กองทนุเกลือไอโอดีน รพ.สต.ต าบลศรีมงคล 

ถนนสายวฒันธรรมต้นแบบ ต าบลโคกสวา่ง 

ถนนสายวฒันธรรมต้นแบบ ต าบล ค้อน้อย 

ต้นแบบ งานศพปลอดเหล้า  

ต้นแบบ งานศพปลอดเหล้า  

การใช้ถงุผ้าใน รพ.สต.น าร่อง 

การใช้ถงุผ้าใน รพ. 

เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ รพ.สต.โพนเมือง 

การใช้ถงุผ้าใน รพ.สต.น าร่อง 
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5 

5 

4 

5 
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Unity districTeam 

Customer Focus 

Essential Care 

Resource sharing and human development 

Appreciation 

Community  participation 

ผลการประเมินตนเอง ประเด็น ODOP ประเด็น มแีฮง 



ส่วนที่ 5 ผลงานและสิ่งที่ภาคภูมิใจ   



     - ปี 2560  บ้านหนองไฮ หมู่ที่  3 ต าบลโนน

กลาง เป็นตัวแทนจังหวัด ในการประกวดหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 

10 

     - ปี 2560 โรงเรียนบ้านนานวล ต าบลหนองไฮ 

เป็นตัวแทนจังหวัด ในการประกวดโรงเรียนสุข

บัญญัติ เขตสุขภาพที่ 10  

         - ปี 2560 มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ

ต าบลค้อน้อย  

          - ปี 2561 บ้านโคกสว่าง ต าบลโนนกลาง เป็น

ตัวแทนโซนพัฒนาสาธารณสุขที่ 3 เข้าร่วมประกวด

หมู่บ้าน Smart Ubon village จังหวัดอุบลราชธานี 



     - ปี 2562 มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 

ต าบลค้อน้อย 

     - ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอส าโรง ได้รับ

รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด 

     - ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอ าเภอ

ส าโรง ผ่านการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์

ประเมินการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลติดดาว (5 ดาว 5 ดี) 7 แห่ง ผลงานสะสมครบ 12 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 



     - ปี  2562 เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้าน

เกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ คือ  ศูนย์การ

เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ต าบล

โนนกลาง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

     - ปี 2562 เป็นตัวแทนระดับจังหวัดในการ

รับการเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 10 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 



 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ มีผู้ผ่าน PGS อย่างน้อย 9 กลุ่ม (ต าบล
ละ 1 กลุ่ม)  

 ส่งเสริมการกินที่ถูกสุขลักษณะ (โครงการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้าง
มือ /ลด หวาน มัน เค็ม) 

 ส่งเสริมสถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ตลาดสีเขียว (Green 
market) จ านวน 2 แห่ง) 

 ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง และสิ่งแวดล้อมที่ดี  
 การรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อประจ าถิ่น 
 การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน 

 พัฒนาการเด็ก (โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน/ IQ / EQ) 
 ส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรม งานบุญ-งานเศร้า ปลอดเหล้า 

ปลอดการพนัน 
 รณรงคป์้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ส่งเสริมการด ารงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอส าโรง ปี 2563 

อยู่ด ี

กินด ี

มีสุข 



คณะกรรมการ พชอ. อ าเภอส าโรง 


