
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (รอบท่ี 1 28 กุมภาพันธ์  2562) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

 

ชื่อแผนงาน การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถานการณ์ สภาพปัญหา การเจ็บป่วยของประชาชนยงัเป็นปญัหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นการลดการตาย และลดป่วยและภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกนัได้ในกลุ่ม
ประชากร น าไปสู่การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี การสง่เสริมสุขภาพที่ดีที่มีความเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 
เป็นแนวทางที่จะท าให้อัตราการตายและอัตราการเจ็บป่วยของโรคที่ป้องกันได้ในประชาชนในพื้นที่ลดลง 
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจดัท าแผน เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
เป็นแผนเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาทีส่ าคัญของพื้นที่     นโยบายและปัญหาระดับชาติ    สร้างความเข็มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...........กลยุทธ์ที่....................... 
แหล่งงบประมาณ  ผลผลติ   ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ระบุกองทุน)...................งบพัฒนาจังหวัด   .งบกรม/กอง  อปท.  O  อ่ืนๆ(ระบุ........) 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ปี2562 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

แผนงานการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ
และเครือข่ายระบบสขุภาพระดับอ าเภอส านักงาน
สาธารณสขุอ าเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 
1.กิจกรรมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคณุภาพ
มาตรฐาน และสร้างเสรมิความเขม้แข็งเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health 
System)โดยการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานใน
พื้นที ่
1.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) (District Health 
Board) และการสร้างเสรมิสุขภาพตามกลุม่วัย 
1.2 จดัท าแผนพัฒนาและขับเคลือ่นประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอ าเภอ และควบคุมก ากับงาน 
1.3 ติดตาม นิเทศงาน ควบคุม ก ากับงานพัฒนาคุณ
ระบบบริการปฐมภูมิให้มีคณุภาพมาตรฐานอยา่ง
ต่อเนื่อง(4 ครั้ง/ปี) 
 
 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
(District Health 
Board) ให้เกิดเป็น
รูปธรรม 
2. เพื่อพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิให้มี
คุณภาพมาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ   
 

1.คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 
(District Health 
Board) 21 คน 
2.จนท.สธ. 50 คน 
3.รพ.สต. จ านวน 
13 แห่ง 
4.ประชาชน 12 
ต าบล 125 หมู่บ้าน 
 

1.มีประชุมชี้แจง
นโยบายและตดิตามผล
การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อสร้าง
เสรมิความเขม้แข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน จ านวน 1 ครั้ง 
2.โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/สถาน
บริการสาธารณสุข
ชุมชนมีมาตรฐานในการ
จัดบริการด้าน
สาธารณสุข 
ร้อยละ 100 

1 ตค.61-
30ก.ย.62 

 1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) (District Health 
Board) สุขภาพสุขภาพระดับอ าเภอ (District 
Health System)  จ านวน 3 ครั้ง 
ท าให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการท างาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 
 
2. ประชุมชี้แจงนโยบายและตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อสร้างเสริมความเขม้แข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน จ านวน 2 ครั้ง 
 
3. รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.สนัทราย 
ได้รับการนิเทศติดตามงานด้านส่งเสรมิสุขภาพ
และป้องกันโรค ทุกแห่ง จ านวน 13 แห่ง 
 

สสอ.สันทราย 
 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ปี2562 หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

2.สนับสนุนการด าเนินงานและบรหิารจัดการ ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพื่อการด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขให้บรรลุตามตัวช้ีวัด 
2.1ประชุมรับนโยบายการด าเนินงานสาธารณสุขท้ัง
ภายในอ าเภอ ภายในจังหวัดและต่างจังหวัดสาธารณสุข
อ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ นักวิชาการสาธารณสุข
และผูร้ับผดิชอบงานพัฒนาสาธารณสุข  
2.2ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่และคณะอนุกรรมการพฒันางานสาธารณสุข 
เพื่อรับทราบนโยบายการท างานและน าเสนอปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหางานด้านต่างๆ 
2.3ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่าย
สุขภาพท้องถิ่นและ เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการส่งเสริมวิชาการ สื่อข่าวสาร การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและข่าวสารอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
3.เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการ ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
สสอ. 1 แห่ง 
จนท.สธ. 50 คน 

3.งานส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคตามกลุ่ม
วัยระดับอ าเภอ บรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่
กระทรวงก าหนด 
 
 
6.งานตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
บรรลตุามตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 ตค.61 -
30 ก.ย.62 

2.กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานและ
บริหารจดัการ ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ เพื่อการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
ให้บรรลตุามตัวช้ีวัด  โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 

 -  บุคลากร สสอ./ รพ.สต. ทุกระดับ จ านวน 
50 คน รับนโยบายและน ามาขับเคลื่อนงาน
พัฒนาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  ท าให้งาน
สาธารณสุขบรรลุเป้าหมาย  ไตรมาส ท่ี 1 
และ 2 ตามที่กระทรวงก าหนด 
 

   - รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.สันทราย  
ได้ด าเนินการตามตัวช้ีวัดของงานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวยัระดับ
อ าเภอ บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวดัที่กระทรวง
ก าหนด ทุกแห่ง  จ านวน 13 แหง่ 

สสอ.สันทราย 
 

 
แนวทางในการแก้ไขเพ่ือการปรบัปรุงพัฒนา  ในการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2562  (ไตรมาสที่ 3 – 4 ) 

1. การด าเนินการร่วมกับเครือข่ายจ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานท่ีดรีะหว่างเจ้าหน้าท่ีและเครือข่าย  
 ควรมีการสร้างเวทีการเรยีนรู้เพื่อใช้ในการประสานงานเครือข่ายในการด าเนินงานชุมชน  ต้องกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ระดับต าบลประสานงานหน่วยงานพื้นที่ด าเนินการ  เพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. การจัดกิจกรรมนเิทศติดตาม  ควรด าเนินการอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง เพ่ือให้การติดตามเป็นตามเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของหน่วยระดับสงูต่อไป  และจ าเป็นต้องการ 
3. การขับเคลื่อนงานในส่วนของคณะอนุกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตะดับอ าเภอ  จ าเป็นต้องมีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนการด าเนินงาน  เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้เกดิทกัษะ 

และเกดิการเรียนรู้ในการด าเนินงานเพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนไดต้ามเป้าหมาย 

 

    (นางพัทธวรรณ ลาน้อย) 

                                                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      ผู้จัดท ารายงาน 
 


