
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ 2563 (รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

ช่ือแผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสรมิสชุภาพเชิงรุก 
สถานการณ์ สภาพปัญหาการเจบ็ป่วยของประชาชนยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นการลดการตาย และลดป่วยและภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถปอ้งกันได้ในกลุ่มประชากร การส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีที่มีความเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) และความร่วมมือกับภาคีเครอืข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ จะท าให้อัตราการตายและอัตราการเจ็บป่วยของโรคที่ป้องกันได้ในประชาชน
ในพื้นที่ลดลง 
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดท าแผน เพื่อการบรรลุเปา้หมายตามยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและตัวช้ีวัดตาม ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นสาธารณสุขและสร้างเสรมิสุขภาพเชิงรุก 
เป็นแผนเพ่ือตอบสนองแก้ไขปัญหาที่ส าคญัของพื้นที่     นโยบายและปัญหาระดับชาติ    สร้างความเข็มแข็งการมสี่วนร่วมของท้องถิ่น   
 ยุทธศาสตรส์าธารณสุขจังหวัดล าปาง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...........กลยุทธ์ที่....................... 
แหล่งงบประมาณ  ผลผลิต   ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ระบุกองทุน)...................งบพัฒนาจังหวัด   .งบกรม/กอง  อปท.  O  อื่นๆ(ระบุ........) 

 
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผลการประเมินการปฏิบัตงิาน ป2ี563 

 
ระยะเวลา 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายระบบสขุภาพระดับอ าเภอ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
จังหวัดล าปาง 
1.กิจกรรมสร้างเสริมความเขม้แข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 
(District Health System)และและพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิให้มีคณุภาพมาตรฐาน 
โดยการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ 
1.1 จัดตั้งและขับเคลื่อนการด าเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) (District Health Board) 
และการสรา้งเสริมสุขภาพตามกลุม่วัย 
1.2จัดท าแผนพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ และควบคุม
ก ากับงาน 
1.3 ติดตาม นิเทศงาน ควบคุม ก ากับงาน
พัฒนาคุณระบบบริการปฐมภมูิใหม้ีคุณภาพ
มาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง(4 ครั้ง/ป ี

 
 
 
 
1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) (District 
Health Board) 
และเครือข่าย
สุขภาพระดับ
อ าเภอ (District 
Health System)  
ให้เกิดเป็น
รูปธรรม 
 
 
 

1.มีการพัฒนาคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) (District 
Health Board)และ
คณะท างานเครือข่ายสุขภาพ
สุขภาพระดับอ าเภอ (District 
Health System) เพือ่สร้าง
เสรมิความเขม้แข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 6 
ครั้ง/ป ี
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/สถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนมมีาตรฐาน
ในการจัดบริการด้าน
สาธารณสุขตามที่กระทรวงฯ
ก าหนด 
ร้อยละ 100 
 
1.มีการพัฒนาคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

 
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) (District Health Board) สุขภาพสุขภาพระดับ
อ าเภอ (District Health System)  จ านวน 3 ครั้งท าห
เกิดการพัฒนาเครือข่ายการท างานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
2. ประชุมชี้แจงนโยบายและตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารรสุข เพื่อสร้างเสริมความ
เข้มแข็งและเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน จ านวน 3 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

สสอ.สบปราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 
2.1ประชุมรับนโยบายการด าเนินงาน
สาธารณสุขท้ังภายในอ าเภอ ภายในจังหวัด
และต่างจังหวัดสาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ าเภอ นักวิชาการสาธารณสุข
และผูร้ับผดิชอบงานพัฒนาสาธารณสุข  
2.2ประชุมคณะกรรมการพัฒนางาน
สาธารณสุขจังหวดัล าปางและ
คณะอนุกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อ
รับทราบนโยบายการท างานและน าเสนอ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหางานด้านต่างๆ 
2.3ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงาน
เครือข่ายสุขภาพท้องถิ่นและ เครอืข่าย
สุขภาพภาคประชาชนอย่างต่อเนือ่ง เพื่อการ
ส่งเสริมวิชาการ สื่อข่าวสาร การสง่เสริม
สุขภาพและป้องกันโรคและข่าวสารอื่น ๆ 

2. เพื่อพัฒนา
ระบบบริการปฐม
ภูมิให้มีคณุภาพ
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ   
 
3.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของ
รัฐบาลและ
นโยบายของ
กระทรวง
สาธารณสุขให้
บรรลตุามตัวช้ีวัด 

อ าเภอ (พชอ.) (District 
Health Board)และ
คณะท างานเครือข่ายสุขภาพ
สุขภาพระดับอ าเภอ (District 
Health System) เพื่อสร้าง
เสรมิความเขม้แข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 6 
ครั้ง/ป ี
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/สถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนมมีาตรฐาน
ในการจัดบริการด้าน
สาธารณสุขตามที่กระทรวงฯ
ก าหนด 
ร้อยละ 100 
 
3.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
การด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุ
ตามตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3..1 ส านักงานสาธารรสุขอ าเภอสบปราบติดตามงาน
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จ านวน 2 ครั้งผลการ
ด าเนินงาน รพ.สต.พัฒนาคุณภาพในระดับ 5 ดาว 
จ านวน  6 แห่ง  ดังนี ้
1.รพ.สต.กองแขก 
2.รพ.สต.โหล่งปง 
3.รพ.สต. ปางหินฝน 
4..รพ.สต. บ้านกองกาน 
5.รพ.สต.แม่นาจร 
6.รพ.สต.นาฮ่อง 
 
3.2 ก าลังพัฒนาสู่ระดับ 5 ดาว จ านวน  5 แห่ง  ดังนี้ 
1. รพ.สต.บ้านสองธาร 
2. รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง 
3. รพ.สต.บ้านแม่ซา  
4. รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ 
5.รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวทางในการแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  ในการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564   
 

1. การด าเนินการร่วมกับเครือข่ายจ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานท่ีดรีะหว่างเจ้าหน้าท่ีและเครือข่าย  ควรมีการสร้างเวทีการเรยีนรู้เพื่อใช้ในการประสานงานเครือข่ายในการด าเนินงานชุมชน  ต้อง
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รดัับต าบลประสานงานหน่วยงานพื้นที่ด าเนินการ  เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

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

การด าเนินงานเพื่อให้พัฒนาคณุภาพชีวิตขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

ผู้รายงาน 
 
 
                      (นายนิเวศน์  สายวงค์ปัญญา) 

              ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ 
                                                                                  29 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
       

 

 
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ได้รับการนิเทศติดตาม
งานด้านส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ร้อยละ 100 
 
 

 
4. บุคลากร สสอ./ รพ.สต. ทุกระดับ จ านวน 80 คน 
รับนโยบายและน ามาขับเคลื่อนงานพัฒนาสาธารณสุข
ในพื้นที่  ท าให้งานสาธารณสุขบรรลุเป้าหมาย  ไตรมาส 
ที่ 1 และ 2 ตามที่กระทรวงก าหนด 


