
ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 เป็นเลศิดา้นการสง่เสรมิ ป้องกนัโรค 

1 โครงการการ
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติระดับอ าเภอ
(พชอ.)

1.คณะกรรมการพัฒนา
คณุภาพชวีติระดับอ าเภอ
(พอช.)มคีณุภาพตามเกณฑ ์
UCCARE

มคีณะกรรมการพัฒนา
คณุภาพชวีติระดับอ าเภอ
(พอช.)มคีณุภาพตาม
เกณฑ ์UCCARE

 /

2. มผีลงานการพัฒนา
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นรปูธรรมใน
ระดับอ าเภอ อยา่งนอ้ย 2 

ประเด็น

มผีลงานการพัฒนา
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นรปูธรรม
ในระดับอ าเภอ 4 ประเด็น
ไดแ้ก ่อาหารปลอดภัย 
การดแูลเด็กผูส้งูอาย ุผู ้
พกิาร สิง่แวดลอ้มและการ
ออกก าลังกาย

 /

2 โครงการแมล่กู
สขุภาพดอี าเภอ
บา้นหลวง

1. อตัราสว่นมารดาตาย ไม่
เกนิ 20 ตอ่แสนประชากร

1. อตัราสว่นมารดาตาย 
เทา่กบั 0 ตอ่แสนประชากร

 /  ขอ้มลูการด าเนนิงาน
โดยเฉพาะเรือ่งการฝาก
ครรภค์รัง้แรกกอ่น 12 

สปัดาห ์และการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน
 ท าไดเ้กนิกวา่เป้าหมาย

ตารางที ่2 รายงานการประเมนิผลตามแผนปฏบิตักิารดา้นสาธารณสขุประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านกังานสาธารณสขุอ าเภอบา้นหลวง

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ดัโครงการ บรรลุ

ตาม

เป้าหม

าย

ผลการ
ประเมนิ

ผลงานตามตัวชีว้ดัโครงการ

มกีารเปลีย่นแปลงผูรั้บผดิ
ชองานในชว่งระหวา่งทีม่กีาร
ด าเนนิงาน ท าใหข้าดความ
ตอ่เนือ่งในการขับเคลือ่นการ
ด าเนนิงานของ
คณะกรรมการพัฒนา
คณุภาพชวีติระดับอ าเภอ

ไม่

บรรลุ

เป้าหม

าย

ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ



ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ดัโครงการ บรรลุ

ตาม

เป้าหม

าย

ผลการ
ประเมนิ

ผลงานตามตัวชีว้ดัโครงการ ไม่

บรรลุ

เป้าหม

าย

ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

2.ตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รัง้แรก
กอ่น 12 สปัดาห ์รอ้ยละ 60

2.ตัง้ครรภฝ์ากครรภค์รัง้
แรกกอ่น 12 สปัดาห ์รอ้ย
ละ 97.66

 /

 3.หญงิตัง้ครรภไ์ดรั้บยาเม็ด
เสรมิไอโอดนี รอ้ยละ 100

 3.หญงิตัง้ครรภไ์ดรั้บยา
เม็ดเสรมิไอโอดนี รอ้ยละ 
100

 /

 4.เด็กแรกเกดิน ้าหนักนอ้ย
กวา่ 2,500 กรัม ไมเ่กนิรอ้ย
ละ 7

 4.เด็กแรกเกดิน ้าหนัก
นอ้ยกวา่ 2,500 กรัม รอ้ย
ละ 8.05

 /

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 เป็นเลศิดา้นการสง่เสรมิ ป้องกนัโรค 

5. มารดาหลังคลอดไดรั้บ
การดแูลหลังคลอดครบ 3 

ครัง้ รอ้ยละ 60

5. มารดาหลังคลอดไดรั้บ
การดแูลหลังคลอดครบ 3 

ครัง้ รอ้ยละ 94.52

 /

3 1. ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วย
เรือ้รัง เขา้ถงึบรกิาร ไดรั้บ
การประเมนิภาวะสขุภาพและ
ไดรั้บการดแูลสขุภาพทีบ่า้น
อยา่งมคีณุภาพ อยา่งนอ้ย 

1. ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร ผูป่้วย
เรือ้รัง เขา้ถงึบรกิาร ไดรั้บ
การประเมนิภาวะสขุภาพ
และไดรั้บการดแูลสขุภาพ
ทีบ่า้นอยา่งมคีณุภาพ 

 /

 ขอ้มลูการด าเนนิงาน
โดยเฉพาะเรือ่งการฝาก
ครรภค์รัง้แรกกอ่น 12 

สปัดาห ์และการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน
 ท าไดเ้กนิกวา่เป้าหมาย

โครงการก ากบั
ตดิตามระบบการ
ดแูลตอ่เนือ่งระยะ
ยาวโดยใชช้มุชน
เป็นฐานและบรูณา
การเครอืขา่ย อ.

บา้นหลวง



ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ดัโครงการ บรรลุ

ตาม

เป้าหม

าย

ผลการ
ประเมนิ

ผลงานตามตัวชีว้ดัโครงการ ไม่

บรรลุ

เป้าหม

าย

ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

2. ผูป่้วยทีต่อ้งไดรั้บการดแูล
ตอ่เนือ่งทีบ่า้น ไดรั้บการ
บรรเทาอาการรบกวนและมี
คณุภาพชวีติทีด่ ีมากกวา่ 70

2. ผูป่้วยทีต่อ้งไดรั้บการ
ดแูลตอ่เนือ่งทีบ่า้น ไดรั้บ
การบรรเทาอาการรบกวน
และมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

 /

1. ประชาชนกลุม่เสีย่ง DM /

 HT มคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ
 สามารถปฏบิัตตินลดเสีย่ง
ตอ่การเกดิโรคได ้มากกวา่ 
รอ้ยละ 70

1. ประชาชนกลุม่ DM / HT

 มคีวามรอบรูด้า้นสขุภาพ 
สามารถปฏบิัตตินลดเสีย่ง
ตอ่การเกดิโรคได ้รอ้ยละ 
77

 /

2. ผูป่้วยความดันโลหติสงูที่
ควบคมุระดับความดันโลหติ
ไดด้ ี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 51

2. ผูป่้วยความดันโลหติสงู
ทีค่วบคมุระดับความดัน
โลหติไดด้ ี รอ้ยละ 40.82

1. ผลติภัณฑอ์าหารสดและ
อาหารแปรรปูมคีวาม
ปลอดภัย รอ้ยละ 80

1. ผลติภัณฑอ์าหารสด
และอาหารแปรรปูมคีวาม
ปลอดภัย รอ้ยละ 100

 /

2. ผลติภัณฑส์ขุภาพทีไ่ดรั้บ
การตรวจสอบไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด  รอ้ยละ
 96

2. ผลติภัณฑส์ขุภาพที่
ไดรั้บการตรวจสอบได ้
มาตรฐานตามเกณฑท์ี่
ก าหนด  รอ้ยละ 97

 /

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 เป็นเลศิดา้นการสง่เสรมิ ป้องกนัโรค 

5

โครงการก ากบั
ตดิตามระบบการ
ดแูลตอ่เนือ่งระยะ
ยาวโดยใชช้มุชน
เป็นฐานและบรูณา
การเครอืขา่ย อ.

บา้นหลวง

อาหารปลอดภัย
และคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคจาก
ผลติภัณฑส์ขุภาพ

กจิกรรมบางกจิกรรมไม่
สามารถด าเนนิการได ้
เนือ่งจากความไมช่ดัเจน
เรือ่งการเบกิจา่ยงบประมาณ
จาก รพ.เชยีงกลาง

4 โครงการสรา้ง
ความรูเ้พือ่ลดโรค
ไมต่ดิตอ่เรือ้รัง



ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ดัโครงการ บรรลุ

ตาม

เป้าหม

าย

ผลการ
ประเมนิ

ผลงานตามตัวชีว้ดัโครงการ ไม่

บรรลุ

เป้าหม

าย

ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

3. ผลติภัณฑส์ขุภาพทีไ่ดรั้บ
การตรวจสอบไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด  รอ้ยละ
 96

3. ผลติภัณฑส์ขุภาพที่
ไดรั้บการตรวจสอบได ้
มาตรฐานตามเกณฑท์ี่
ก าหนด  รอ้ยละ 97

 /

6 โครงการรณรงค์
พยาธใิบไมต้ับ
และป้องกนัมะเร็ง
ทอ่น ้าดี

1. ประชาชนกลุม่เสีย่งไดรั้บ
การคัดกรอง และตรวจ
อจุจาระ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 
36

1. ประชาชนกลุม่เสีย่ง
ไดรั้บการคัดกรอง และ
ตรวจอจุจาระ  รอ้ยละ 41

 /

7 การพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพ
ต าบลตดิดาว อ.

บา้นหลวง 
ปีงบประมาณ 2562

รพ.สต. ทีผ่า่นเกณฑก์าร
พัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิ
ดาว รอ้ยละ 25

รพ.สต. ทีผ่า่นเกณฑก์าร
พัฒนาคณุภาพ รพ.สต.ตดิ
ดาว รอ้ยละ 33

 / ไมไ่ดด้ าเนนิการจัดประชมุ
ชีแ้จง รพ.สต.เพือ่ท าความ
เขา้ในเรือ่งแนวคดิ
กระบวนการพัฒนาและ
เกณฑก์ารประเมนิ เนือ่งจาก
ความไมช่ดัเจนเรือ่งการ
เบกิจา่ยงบประมาณจาก รพ.

8 การดแูลผูป่้วยโรค
ปอดอดุกัน้เรือ้รัง
ในการป้องกนัการ
ก าเรบิเฉียบพลัน

ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 
เกดิอาการก าเรบิเฉียบพลัน 
เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ลดลง 
รอ้ยละ 20

ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 
เกดิอาการก าเรบิเฉียบพลัน
 เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ลดลง
 รอ้ยละ 20.7

 / ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง 
สว่นใหญเ่ป็นผูส้งูอาย ุซึง่ให ้
การดแูลคอ่นขา้งยาก

 ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2 เป็นเลศิดา้นระบบบรกิาร



ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ดัโครงการ บรรลุ

ตาม

เป้าหม

าย

ผลการ
ประเมนิ

ผลงานตามตัวชีว้ดัโครงการ ไม่

บรรลุ

เป้าหม

าย

ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

1. บคุลากรสาธารณสขุไดรั้บ
การพัฒนาความรูแ้ละทักษะ 
ในดา้นตา่งๆ   มากกวา่ รอ้ย
ละ 10

.บคุลากรสาธารณสขุไดรั้บ
การพัฒนาความรูแ้ละ
ทักษะ ในดา้นตา่งๆ   
มากกวา่ รอ้ยละ 15

 /

2. ผลงานวจัิย/R2R ดา้น
สขุภาพทีเ่ผยแพรใ่ห ้
หน่วยงานตา่งๆน าไปใช ้

ประโยชน ์รอ้ยละ 25

ผลงานวจัิย/R2R ดา้น
สขุภาพทีเ่ผยแพรใ่ห ้
หน่วยงานตา่งๆน าไปใช ้

ประโยชน ์รอ้ยละ 100

 /

1.ขอ้จ ากดัดา้นภาระงานมาก
สง่ผลกระทบตอ่การจัดท า
เอกสารฉบับสมบรูณ์ 
2.บางสถานบรกิารไมไ่ด ้
ด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ข
ผลงานตามขอ้วพิากษ์ของ
คณะกรรมการ ไมไ่ด ้
ด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลู
เพิม่เตมิ 
3.ขอ้จ ากดัดา้นระเบยีบไม่
สามารถตัง้งบประมาณเป็น
เงนิรางวลัส าหรับผูช้นะการ
คัดเลอืกไดส้ง่ผลตอ่
แรงจงูใจในการพัฒนา
ผลงานวชิาการ 
4.บคุลากรผูส้นใจท าผลงาน
วชิาการยังจ ากดัอยูใ่นกลุม่

9 พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรของ
เครอืขา่ยบรกิาร
สาธารณสขุอ าเภอ
บา้นหลวง

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3 เป็นเลศิดา้นบคุลากร 



ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ดัโครงการ บรรลุ

ตาม

เป้าหม

าย

ผลการ
ประเมนิ

ผลงานตามตัวชีว้ดัโครงการ ไม่

บรรลุ

เป้าหม

าย

ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

5.ขาดแรงจงูใจในการท า
ผลงานวจัิยและงานวชิาการ
เต็มรปูแบบนอกเหนอืจากผล
การประเมนิผลการปฏบิัต ิ
ราชการของหน่วยงาน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4 เป็นเลศิดา้นบรหิารจดัการและธรรมาภบิาล 

1. หน่วยบรกิาร จัดท าแผน

ประมาณการรายได ้- ควบคมุ
รายจา่ย ไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 
รอ้ยละ 100

1. หน่วยบรกิาร จัดท า

แผนประมาณการรายได ้- 

ควบคมุรายจา่ย ไดถ้กูตอ้ง
 ครบถว้น รอ้ยละ 101

 /

1.ขอ้จ ากดัดา้นภาระงานมาก
สง่ผลกระทบตอ่การจัดท า
เอกสารฉบับสมบรูณ์ 
2.บางสถานบรกิารไมไ่ด ้
ด าเนนิการปรับปรงุแกไ้ข
ผลงานตามขอ้วพิากษ์ของ
คณะกรรมการ ไมไ่ด ้
ด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลู
เพิม่เตมิ 
3.ขอ้จ ากดัดา้นระเบยีบไม่
สามารถตัง้งบประมาณเป็น
เงนิรางวลัส าหรับผูช้นะการ
คัดเลอืกไดส้ง่ผลตอ่
แรงจงูใจในการพัฒนา
ผลงานวชิาการ 
4.บคุลากรผูส้นใจท าผลงาน
วชิาการยังจ ากดัอยูใ่นกลุม่

10 การพัฒนา
ศักยภาพการ
บรหิารจัดการ
การเงนิการคลัง
เครอืขา่ยบรกิาร
สาธารณสขุอ าเภอ

9 พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรของ
เครอืขา่ยบรกิาร
สาธารณสขุอ าเภอ
บา้นหลวง



ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ดัโครงการ บรรลุ

ตาม

เป้าหม

าย

ผลการ
ประเมนิ

ผลงานตามตัวชีว้ดัโครงการ ไม่

บรรลุ

เป้าหม

าย

ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

2. คณุภาพบัญช ีมคีวามถกู
ตอ้ง รอ้ยละ 100

2. คณุภาพบัญช ีมี
ความถกูตอ้ง รอ้ยละ 101

 /

11 คปสอ.บา้นหลวงมี
การด าเนนิงานตาม
ระบบควบคมุ
ภายในและบรหิาร
ความเสีย่ง

หน่วยงานภายในสาธารณสขุ
ผา่นเกณฑก์ารประเมนิระบบ
ควบคมุภายใน รอ้ยละ 80

หน่วยงานภายใน
สาธารณสขุผา่นเกณฑก์าร
ประเมนิระบบควบคมุ
ภายใน รอ้ยละ 100

 /  - ผูรั้บผดิชอบงานขาดความ
เขา้ใจในการจัดท ารายงาน
การควบคมุภายใน ท าใหผ้ล
การรายงานในแตล่ะงวด (ทกุ
 6  เดอืน) ขาดความสมัพันธ์
กนัในความเสีย่งทีเ่กดิขึน้
บางกระบวนงาน

10 การพัฒนา
ศักยภาพการ
บรหิารจัดการ
การเงนิการคลัง
เครอืขา่ยบรกิาร
สาธารณสขุอ าเภอ



ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ดัโครงการ บรรลุ

ตาม

เป้าหม

าย

ผลการ
ประเมนิ

ผลงานตามตัวชีว้ดัโครงการ ไม่

บรรลุ

เป้าหม

าย

ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

12 แผนการ
ด าเนนิงานประเมนิ 
ITA

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ
บา้นหลวง ผา่นเกณฑก์าร
ประเมนิ ITA รอ้ยละ 90

ส านักงานสาธารณสขุ
อ าเภอบา้นหลวง ผา่น
เกณฑก์ารประเมนิ ITA 

รอ้ยละ 90

 / 1. เจา้หนา้ทีผู่ด้แูล Web 

Master ยังขาดความ
เชีย่วชาญในการจัดท า 
Website ควรมแีผนในการ
พัฒนาศักยภาพ
2. เนือ่งจากเกณฑก์าร
ประเมนิฯ มจี านวนหลายขอ้
ค าถาม ประกอบกบั
ก าหนดใหต้อ้งผา่นรอ้ยละ 90

 ขึน้ไป และผูรั้บผดิชอบมคีน
เดยีว ท าใหก้ารด าเนนิงาน
จัดท าเอกสาร เป็นไปดว้ย
ความลา่ชา้ ไมทั่นการ จงึ
ควรมกีารแบง่ความ
รับผดิชอบในเกณฑแ์ตล่ะขอ้
ค าถาม และควรมกีารตดิตาม
ความกา้วหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง


