
รายงานผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 (รอบท่ี 1 ตัดยอด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

 
ชื่อแผน.....แผนสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ อ าเภอสันทราย ประจ าปี 2563 
 

สถานการณ์ สภาพปัญหา 
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมีแผนพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
เพ่ือให้เป็นหน่วยบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก และดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด ลดความแออัดและการรอคอยในโรงพยาบาลด้วยโรคที่สามารถรักษาได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน   
  หน่วยบริการปฐมภูมิ จึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งโครงสร้าง อัตราก าลัง และระบบบริการ ที่มีการขยายความสามารถ ในการให้ บริการ ทั้งเชิงรับใน
หน่วยบริการ และการบริการเชิงรุก ที่เข้าไปดูแลในชุชน และครัวเรือน รวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยง โรคและภัยสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นปัจจัยก่อโรค ด้วยการร่วมมือกับ
หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือความยั่งยืน   นอกจากนี้ ยังมีระบบส่งต่อบริการ ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเฉพาะด้านแบบไร้รอยต่อ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมบริการได้มากขึ้น ภายใต้เกณฑ์การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว และเกณฑ์มาตรฐานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมประสานการก ากับ
ติดตาม และบริหารจัดการด้วยกรอบนโยบายจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดท าแผน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการ บูรณาการทุกภาคส่วน เน้นการท างานในลักษณะ “ร่วมกันคิด ช่วยกันท า” 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับ ติดตาม และอ านวยการ การท างานในระดับปฐมภูมิ จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิขึ้น  
 

เป็นแผนเพื่อตอบสนอง             แก้ไขปัญหาที่ส าคัญของพ้ืนที่       นโยบายและปัญหาระดับชาติ         สร้างความเข็มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น            นวัตกรรม 
                                        ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่          ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    ผลผลิต สป.สธ.          อ่ืนๆ(ระบ)ุ..................... 
 

แหล่งงบประมาณ               งบผลผลิต             ประกันสุขภาพถ้วนหน้า             กรม/กอง           งบพัฒนาจังหวัด          อปท.            อ่ืนๆ(ระบุ).................................. 
 



 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา 
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ปี2563 กลุ่มงาน/ฝ่าย 

รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสร้างเสริม
ความเข้มแข็ง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครือข่าย
สุขภาพให้กับหน่วย
บริการปฐมภูมิ โดยการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 ๑.๑ ประชุม
คณะท างาน 
 
๑.๒ การนิเทศ ตดิาม
งาน และประเมินผล 
 

1. เพื่อวิเคราะห์บรบิท
พื้นที่ วางแผนด าเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพในระดับปฐมภูมิ 
ภายใต้สถานการณ์ปัญหา
ในพื้นที่ (Area base) ปี 
2563 และกรอบนโยบาย 
พชอ.สันทราย 
๒. เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยบริการปฐมภูม ิ

 - มีการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาระบบสุขภาพระดับ 
พื้นที่ (Area base) และ
กรอบนโยบาย พชอ.     สัน
ทราย ที่เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 -มีแผนนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงาน
ของทุหน่วยบริการ 

ตุลาคม 62 ถึง 
มีนาคม ๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 62 ถึง 
มีนาคม ๖3 
 

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) (District Health Board) 
สุขภาพสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health 
System)  จ านวน 5 ครั้งท าให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายการท างานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 
 
 
  
2. ประชุมชี้แจงนโยบายและตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
สร้างเสริมความเขม้แข็งและเพิม่ประสิทธิภาพ
การท างาน จ านวน 5 ครั้ง 

หัวหน้ากลุ่มงานใน 
สสอ.สันทราย 

๒. กิจกรรมส่งเสรมิและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขให้
บรรลตุามตัวช้ีวัด 
 
 

๑. เพื่อน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพมา
ถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบตัิงานใน
พื้นที ่
๒. เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ตรวจราชการ  ป2ี563 

 -บุคลกรได้เข้าร่วมรับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ทั้งใน
และต่างจังหวัด ตามหัวข้อ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
-มีแผนปฏิบตัิงาน ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ตาม
เกณฑ์การตรวจราชการ ปี 
2563 

ตุลาคม 62 ถึง 
มีนาคม ๖3 
 

3..1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย
ติดตามงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จ านวน 
1 ครั้งผลการด าเนินงาน รพ.สต.พัฒนาคุณภาพ
ในระดับ 5 ดาว จ านวน  8 แห่ง  ดังนี้ 
1.รพ.สต.บ้านท่อ 
2.รพ.สต.สนัพระเนตร 
3.รพ.สต. สันนาเม็ง 
4..รพ.สต. หนองไคร้ 
5.รพ.สต.เมืองวะ 
6.รพ.สต.ป่าเหมือด 
7.รพ.สต.ศรีบุญเรือง 
8รพ.สต.ร้องเม็ง 

หัวหน้ากลุ่มงานใน 
สสอ.สันทราย 

แนวทางในการแก้ไขเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  ในการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2564   
1. การด าเนินการร่วมกับเครือข่ายจ าเป็นต้องอาศัยการประสานงานท่ีดรีะหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย  ควรมีการสร้างเวทีการเรยีนรู้เพื่อใช้ในการประสานงานเครือข่ายในการด าเนินงานชุมชน  ต้องกระตุ้น

ให้เจ้าหน้าที่ระดับต าบลประสานงานหน่วยงานพื้นที่ด าเนินการ  เพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. การจัดกิจกรรมนเิทศติดตาม  ควรด าเนินการอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง เพ่ือให้การติดตามเป็นตามเป้าหมาย  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของหน่วยระดับสงูต่อไป  และจ าเป็นต้องการ 

 
 



 
3. การขับเคลื่อนงานในส่วนของคณะอนุกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตะดับอ าเภอ  จ าเป็นต้องมีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนการด าเนินงาน  เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้เกดิทกัษะและเกดิการเรียนรู้ในการ

ด าเนินงานเพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

ผู้รายงาน 
 
 
                      (นายธนิสร ธิติปภาดา) 

              ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
                                                                                  29 กุมภาพันธ์ 2563 

 


