
โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  
เพ่ือเตรียมความพรอมดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาการแพรระบาด  

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการขับเคล่ือน ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 
………………………………………………………………. 

หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีไดมีสถานการณการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอก 5 

(1 มกราคม 2565) ท่ีผานมาพบจำนวนผูติดเชื้อรายใหมเพ่ิมข้ึน และผูติดเชื้อไดกระจายตัวออกไปใน
หลายพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว ซ่ึงคณะรัฐมนตรี ไดขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ออกไปอยางตอเนื่อง และจังหวัดขอนแกนไดออกประกาศ เรื่องมาตรการ การเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลายฉบับตอเนื่องโดยสอดคลองกับมาตรการ

สวนกลาง และรณรงคใหประชาชนทุกคนในแผนดินไทย ฉีดวัคซีน Covid-19 โดยความสมัครใจเพ่ือ

สรางภู มิ คุม กันใหแกประชาชน และเตรียมความดานการรักษา home isolation : HI และ 
community isolation : CI คนหา เฝ าระวัง ป องกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรน า 2019             

(Covid-19)   โดยกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดสนับสนุนงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ 2565 งบดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนของพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) นั้น 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน รวมกับทุกภาค
สวน ไดแก โรงพยาบาลหนองสองหอง ฝายปกครอง เจาหนาท่ีสถานีตำรวจภูธรหนองสองหอง 
เจาหนาท่ีสาธารณสุขตำบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนำชุมชน จึงไดจัดโครงการเตรียมความดาน
การรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ในการเตรียมความพรอมรักษาผูติดเชื้อฯ home 
isolation : HI และ community isolation : CI 

2. เพ่ือคนหา เฝาระวัง ควบคุม ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ระดับอำเภอ ตำบลอยางมีคุณภาพ 

 
 

…/2…วัตถุประสงค 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. รอยละ 100 ของผูติดเชื้อไดรับการดูแลรักษาในระบบ home isolation : HI และ 

community isolation : CI และกลุมเสี่ยงกักตัวอยางมีคุณภาพ โดยชุมชนมีสวนรวม 

เปาหมาย  คณะกรรมการ พชอ.และผูเก่ียวของทุกภาคสวน จำนวน 20 คน 

พ้ืนท่ีดำเนินการ 12 ตำบล ในเขตอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - มีนาคม 2565 

กลวิธีดำเนินการ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ พชอ./ผูเก่ียวของทุกภาคสวน 
2. ประเมินสถานท่ี home isolation : HI และ community isolation : CI  กักตัวกลุมเสี่ยง 

และดูแลรักษา 
3. วิเคราะห ประเมินสถานการณ และรายงานแกคณะกรรมการ พชอ. 

งบประมาณ งบดำเนินการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) ดังนี้ 
      1. คาอาหารกลางวัน  จำนวน 20 คน x 100 บาท x 1 วัน เงิน 2,000 บาท 

2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน x 25 บาท x 2 ม้ือ เงิน 1,000 บาท 
รวม 2 รายการ เปนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทุกภาคสวน ประชาชนทุกชุมชน มีความพรอมดานรักษาผูติดเชื้อฯ home isolation : HI 

และ community isolation : CI 
2. ประชาชนมีความรู ตะหนักรู มีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยท่ีถูกตอง ปองกันการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผล 
1. จำนวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

2. จำนวน home isolation : HI และ community isolation : CI เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษา 

หนวยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง และโรงพยาบาลหนองสองหอง 

…/3…ผูเขียนโครงการ.. 
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ผูเขียนโครงการ 

 
 

(นางวนิดา  สีหามาตย) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

ผูเสนอโครงการ 
 
 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผูเห็นชอบโครงการ 

 
 

(นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

 
ผูอนุมัติโครงการ 

 
 

ช่ือโครงการ เตรียมความดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 
ระยะเวลา มกราคม - มีนาคม 2565 
เปาหมาย  คณะกรรมการ พชอ.และผูเก่ียวของทุกภาคสวน จำนวน 20 คน 
งบประมาณ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) 
ผูประสานงาน : นายบุญเลิศ  นิลละออง โทร 081-8775691 



 
 

ท่ี ขก ๑๐32/21        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง
          ถนนประชานิยม ขก  ๔๐๑๙๐ 

        21  มกราคม 2565 

เรื่อง  ขออนุมัติโครงการ 

เรียน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   โครงการเตรียมความดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19)   จำนวน 1 ชุด 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง มีความประสงคขออนุมัติโครงการเตรียม
ความดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดย

การขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองสองหอง 
ปงบประมาณ 2565  จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) โดยใชงบประมาณจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  ตามรายละเอียดสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จักขอบคุณอยางยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
                    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 

           สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 
 
 
 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
โทร/โทรสาร  ๐ ๔3๔๙ ๑๐๑๖  
ผูประสานงาน : นายบุญเลิศ นิลละออง โทร 081-8775691 


