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Abstract
Objective of this study was to evaluate the results of the 2019 Phra
Nakhon Sri Ayutthaya Health Plan using the CIPP Model as a framework for
the assessment of 4 aspects: context, input factors, process and productivity
by collecting information from documents and the health plan performance
report for the year 2019 analyzed by using descriptive statistics and the
content analysis. The results of evaluation presented that in terms of
context, the health plan of Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province relating to
4 strategic plans of the Ministry of Public Health, Health Plan for Health
Region 4, Provincial Plan and Local Health Problems. In terms of Input
factors, it was found that the participants in the preparation of the plan
consisted of the sub-district, district and provincial administrators and the
sub-district, district and provincial undertakers attended a meeting to
prepare a plan according to their duties or responsibilities which were
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separated by clearly strategic groups, but it was found that the budget was
used as an expense for organizing a workshop to prepare a health plan for
the year 2019 in the amount of 78,400 baht for the budget included in the
provincial health plan under the strategy for excellence in 4 areas, 172
projects which the total was 86,765,992.17 baht. The governance excellence
plan was the most highly used as 88%, followed by the service excellence
plan was used as 9%. Disease prevention and excellent consumer
protection plan and personnel plan were used as 2 and 1%, respectively.
In terms of the process, it was found that the provincial health plan
consisted of planning steps, implementing the plan, checking the process
and adjusting the plan. Lastly, in terms of productivity, it was found that 37
indicators out of 64 indicators passed as 60.90% and when considered each
strategy found that the strategies of disease prevention, disease control and
health risk factor reduction passed as 70.59%, the strategy of health service
system development passed as 45.16%, the strategy of organizational
system development passed as 71.43%, strategy to develop an efficient
management system passed 71.43% and the strategy of building the
participation in health system management from all sectors passed as 50%.
Suggestions were found that health plans should be reviewed so
as to solve problems by integrating both the provincial and district level for
reducing the duplication. In addition, the effectiveness of each budget
should be assessed if it was worth with the products.
Keywords: Health plan evaluation, CIPP Model
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ นผลการจั ด ท าแผนสุ ข ภาพจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2562 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นกรอบการประเมิน
4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้ า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และรายงานผลการดาเนินงานแผนสุขภาพ ปี 2562 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการประเมินผล 1) ด้านบริบท พบว่า แผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข แผนสุข ภาพ
เขตสุขภาพที่ 4 แผนจังหวัดและปัญหาสุขภาพในพื้ นที่ 2) ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า
ผู้เข้าร่วมดาเนินงานจัดทาแผน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด อาเภอผู้รับผิดชอบ
งานระดับจังหวัด อาเภอและตาบล ร่วมประชุมจัดทาแผนตามหน้าที่/งานที่รับผิดชอบ
แยกตามกลุ่มยุทธศาสตร์ชัดเจน ส่วนงบประมาณ พบว่าในการจัดทาแผนสุขภาพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีค่าใช้จ่ายดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนสุข ภาพ
ประจาปี 2562 เป็นเงินจานวน 78,400 บาท สาหรับงบประมาณที่บรรจุในแผนสุขภาพ
จั ง หวั ด ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ 4 ด้ า น รวม 172 โครงการ เป็ น เงิ น
86,765,992.17 บาท แผนสุขภาพที่มีการใช้งบประมาณสูงสุด (ร้อยละ 88) คือ แผน
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รองลงมาคือ แผนด้าน
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) (ร้อยละ 9) ส่วนแผนด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) และแผนด้านบุคลากร (People
Excellence) ร้อยละ 2 และ 1 ตามลาดับ 3) ด้านกระบวนการ พบว่า การจัดทาแผน
สุขภาพจังหวัดประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การดาเนินงานตามแผน ตรวจสอบ
การดาเนินการ และการปรับแผน 4) ด้านผลผลิต พบว่า ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ภาพรวม 64 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 37 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 60.90) เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์
พบว่า ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70.59 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
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ร้อยละ 45.16 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
71.43 และยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพจากทุกภาคส่วน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะที่พบ ควรมีการทบทวนแผนสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
แบบบูรณาการทั้งระดับจังหวัดและระดับอาเภอลดความซ้าซ้อน ทั้งควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแต่ละแผนงาน ว่ามีความคุ้มค่าเหมาะสมกับผลผลิต
ที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร
คาสาคัญ : การประเมินผลแผนสุขภาพ, โมเดล CIPP

บทนา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่ได้ดาเนิน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนในส่วนภูมิภาค
โดยยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance)
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นอยู่บนหลักการบริหารงานที่
เที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน ดาเนินงานให้มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และวิธีการทางาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ ทางานเชิงรุกแบบบูรณาการ คล่องตัว
รวดเร็ว บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งหลัก
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นวัตถุประสงค์เ พื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้
การบริหารการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ นอกจากนั้นการจัดทาแผนสุขภาพต้องคานึกถึงสถานการณ์
ด้านสุขภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น และต้องสอดคล้องกับแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยมียุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ดั งนี้ 1) ด้ านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกั นโรคและคุ้ มครองผู้ บริ โภคเป็ นเลิ ศ (Promotion,
Prevention & Protection Excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence) ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาการประเมิ น แผนสุ ข ภาพจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยา ประจ าปี 2562 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรั บปรุ ง การจั ดทาแผน
ดาเนินงานครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อประเมินผลการจัดทาแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
2562 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อเสนอแนะกระบวนการจัดทาแผนที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบซิปป์
(CIPP Model) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้าด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป ป์ (CIPP Model) ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม
(Stufflebeam, 1971) โดยนา มาประยุกต์ในกรอบแนวคิดในการทาวิจัยการประเมินผล
การจัดทาแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2562 ดังภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ของการวิจัย
ด้านบริบท
ด้านปัจจัยนาเข้า
- เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์กับ - ความพร้อมด้านบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์
- ความพอเพียงด้านงบประมาณ
- แผนสุขภาพเขตสุขภาพที่ 4
- แผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ด้านกระบวนการ
ตรวจสอบกิจกรรม
- ขั้นตอนวางแผน
- ขั้นการดาเนินการตามแผน
- ขั้นการตรวจสอบการดาเนินการ .
- ขั้นการปรับแผน

ด้านผลผลิต
- วัดผลตามตัวชี้วัดการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2562

วิธีดาเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย ใช้วิธีการศึกษา Documentary research ประเมินตามรูปแบบ
ซิป (CIPP Model)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารรายงาน ตามกรอบการประเมิน
CIPP model ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิต ดังนี้
1. การประเมินด้านบริบท (context evaluation) เพื่อประเมินความสอดคล้อง
ของเป้าประสงค์แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผน
สุ ข ภาพเขตสุ ข ภาพที่ 4 แผนจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และสถานการณ์ ปั ญ หา
สาธารณสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (input evaluation) เพื่อประเมินปัจจัยที่ใช้
ในการดาเนินการ เพื่อประเมินปัจจัยที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินการจัดทาแผนสุขภาพ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเมินความพร้อมด้านบุคลากร
และความพอเพียงด้านงบประมาณ
3. การประเมิ น ด้ า นกระบวนการ (process evaluation) เพื่ อ ประเมิ น ผล
กระบวนการที่ใช้ดาเนินการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดทาแผนสุขภาพว่า เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใด โดยประเมินจากความเหมาะสมตามขั้นตอนการดาเนินการ ได้แก่
ขั้นตอนวางแผน ขั้นการดาเนินการตามแผน ขั้นตอนการตรวจสอบการดาเนินการ และ
ขั้นตอนการปรับแผน
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4. การประเมินด้านผลผลิต (product evaluation) เพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้น
จากการจัดทาแผนสุขภาพและนาแผนไปปฏิบัติ วัดผลตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์
ที่กาหนดอยู่ในแผนพัฒนาสุขภาพประจาปีงบประมาณ 2562
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ดพระนครศรี อ ยุธยา,
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562, เอกสารการตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ได้รับอนุญ าตให้เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ เอกสาร จากแผนปฏิ บั ติ การ (Action Plan) ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562,แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562, เอกสาร
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ
2562 และนาเสนอผลการศึกษาเป็นภาพรวม
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินด้านบริบท
การประเมินด้านบริบท (Context evaluation) พบว่าสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดทาแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2562
มีความความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข
แผนสุขภาพเขตสุขภาพที่ 4 แผนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสภาพปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม
โรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 4) ยุทธศาสตร์สร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพจากทุกภาคส่วน
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2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า
การประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input evaluation) เป็นการประเมินปัจจัย
นาเข้าด้านบุคลากรและปัจจัยนาเข้าด้านงบประมาณเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 ปัจจัยนาเข้าด้านบุคลากร ในการจัดทาแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจาปี 2562 ได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนไว้ 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสรุปผลความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2561 และวิเคราะห์สถานะ
สุ ข ภาพ โดยประชุ ม ที มนาประกอบไปด้วยผู้ บ ริห ารในส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบงาน และตัวแทนผู้ประสานแผนของ
โรงพยาบาล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานและเตรียม
วิเคราะห์ปัญ หา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพื่ อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาแผน
สุขภาพในปีงบประมาณ 2562
ระยะที่ 2 เป็นการจัดทาแผนสุขภาพจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี
2562 โดยออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการจัดทาแผน
สุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารในสานักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของโรงพยาบาลและ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทั้ง 16 อาเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้ากลุ่มงาน
และผู้รับผิดชอบงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 92 คน
เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับหน่วยงาน เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 32 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.78 โรงพยาบาลชุมชน จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 และน้อย
ที่สุด โรงพยาบาลศูนย์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 และโรงพยาบาลทั่วไป จานวน
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09
2.2 ปัจจัยนาเข้าด้านงบประมาณ ในการประชุมจัดทาแผนสุขภาพจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจ าปี 2562 มี ก ารตั้ ง งบประมาณในการด าเนิ น งาน จ านวน
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78,400 บาท โดยเป็นงบประมาณจากรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 จากสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส าหรั บ ปั จ จั ย น าเข้ า ด้ า นงบประมาณที่ บ รรจุ อ ยู่ ใ นแผนสุ ข ภาพจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจ าปี 2562 ภายใต้ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ 4 ด้ า น รวมทั้ ง สิ้ น
172 โครงการ จานวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 86,765,992.17 บาท โดยกลุ่มแผนที่ใช้
งบประมาณมากที่สุด (ร้อยละ 88) ได้แก่ กลุ่มแผนบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
มีจานวนโครงการมากที่สุด 94 โครงการ งบประมาณ 76,798,514.17 บาท รองลงมาคือ
กลุ่มแผนด้านบริการเป็นเลิศ 23 โครงการ (ร้อยละ 9) ใช้งบประมาณ 7,948,030 บาท
แผนด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (ร้อยละ 2) จานวน
43 โครงการ ใช้งบประมาณ 2,325,740 บาท และกลุ่มแผนด้านบุคลากรเป็นเลิศจานวน
12 โครงการ (ร้อยละ 1) ใช้งบประมาณ 904,740 บาท
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ
การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่าในกระบวนการ
จัดทาแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2562 มีการเสนอโครงการจัดทา
แผนบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2562 โดยกลุ่ม
งานพั ฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักและกลุ่มงานอื่น ๆ ในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วม มีขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นการวางแผน เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้บริหารทุกระดับใน
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ได้ แ ก่ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน รวมทั้งผู้รับผิดชอบงานในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและอาเภอ เข้าร่วมประชุม ชี้แ จงเตรี ยมการในวัน ที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็น
การชี้แจงเชื่อมโยงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนสุขภาพเขต
สุขภาพที่ 4 แผนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561
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2) ขั้ น การด าเนิ น งานตามแผน มี ก ารจั ด กิ จ กรรมทั้ ง หมด 7 ครั้ ง ได้ แ ก่
จั ด ประชุ ม ท าแผนประเด็ น หลั ก ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ทั้ ง 4 ด้ า น
จานวน 3 ครั้ง ระหว่างวันที่ 21-28 สิงหาคม 2561 แต่ละครั้งจะจัดประชุมตามประเด็น
งาน โดยมีเจ้าภาพซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่มงานของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเป็นผู้กาหนดวันและกลุ่มเป้าหมายการประชุม แจ้งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขเพื่ อจัดแผนและออกหนัง สือ เชิญประชุ ม พิ จารณาเห็นชอบแผนสุ ข ภาพ
1 ครั้ง ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ประชุมทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2 ครั้ง ในวันที่ 5 และ วันที่ 7 กันยายน 2561
ประชุ ม ชี้ แ จงและถ่ า ยทอดแผนสู่ ร ะดั บ อ าเภอ 1 ครั้ ง ในวั น ที่ 26 กั น ยายน 2561
โดยเชิญผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุข
อาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งระดับ
จังหวัดและอาเภอ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง
3) ขั้นการตรวจสอบการด าเนิ นงาน มีการติดตามการจัดท าแผนสุข ภาพ
ระดับอาเภอและภาพรวมจังหวัด 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุม
ตรวจสอบแผนเชื่อมโยงนโยบาย สภาพปัญหา การกาหนดกลยุทธ/มาตรการและตัวชี้วัด
ทาความเข้าใจระบบการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามการนาแผนไปสู่การปฎิบัติ ก่อนรับการตรวจราชการ
รอบที่ 1 ประจาปี 2562 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ติดตามผลการดาเนินงานหลังจาก
นาแผนไปปฎิบัติ ก่อนรับการตรวจราชการรอบที่ 2
4) ขั้นการปรับแผน ใช้เวลาในการประชุมปรับแผน 1 วัน ในวันที่ 2 ธันวาคม
2561 โดยการจัดลาดับความสาคัญ ความจาเป็นในการจัดทาแผนสุขภาพ สอดคล้อง
เหมาะสมตามสถานการณ์และปรับเกลี่ยงบประมาณ
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4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
การประเมินด้านผลผลิต (Product evaluation) เป็นการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดกากับ ติดตามในแผนการตรวจราชการและ
นิ เ ทศงานกรณี ป กติ ร ะดั บ กระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปี 2562 จาก
การประเมิน ผลตัว ชี้วัด ส าคัญ ตามยุท ธศาสตร์ สู่ความเป็นเลิ ศ 4 ด้านของกระทรวง
สาธารณสุข ที่กาหนดอยู่ในแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปี 2562 รวม 64 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการดาเนิ นงานใน
ภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60.90 เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์
พบว่า ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70.59 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 45.16 ยุทธศาสตร์พั ฒนาระบบบริ หารจัด การให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 71.43 และยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพจากทุก
ภาคส่วน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ด้านบริบท
แผนสุ ข ภาพจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาปี 2562 ประกอบด้ ว ย 4 ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) ยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรค และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 2) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ 3) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 4) ยุทธศาสตร์
สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การระบบสุ ข ภาพจากทุ ก ภาคส่ ว น พร้ อ มทั้ ง ก าหนด
เป้าประสงค์ จานวน 10 ข้อ ที่คานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ประชาชน
บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยบริการ ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบการดาเนินงาน
มาตั้งแต่ปี 2561-2564 เมื่อนามาทบทวนพบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง
4 Excellence ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2560 กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1. ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) ยุทธศาสตร์
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ที่ 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People
Excellence) และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4. บริ ห ารเป็ น เลิ ศ ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล (Governance
Excellence) กับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2560
ที่ระบุว่า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” ประกอบกับ
เขตสุขภาพที่ 4 ได้นาแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมาเป็นกรอบก าหนดแผนการตรวจ
ราชการ เพื่อติดตามกากับและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเขต จึงเห็น
ความเชื่อมโยงนโยบายทางด้านสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4
และปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น แผนสุขภาพ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงมีภาพการเชื่อมโยงของงาน นาไปสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนไม่
สับสนและอยู่แผนภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
ปัจจัยนาเข้าด้านบุคลากรที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจัดทาแผน ตามโครงการจัดทา
แผนบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2562 มีบุคลากร
เข้ า ร่ ว มจั ด ท าแผน โดยการออกหนั ง สื อ เชิ ญ ร่ ว มประชุ ม ตามบทบาทหน้ า ที่ / งานที่
รับผิดชอบ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคลากรด้ านจานวนและความพร้อมของ
บุคลากร ถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากระบุหนังสือเชิญผู้รับผิดชอบงานแผนโดยตรง
ทาให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์โดยตรงทั้งจากระดับจังหวัด
อาเภอและตาบล สามารถนาประสบการณ์จากการทางานที่ผ่านมา สรุปบทเรียนเป็น
ต้นทุนเข้าสู่ กระบวนการจัด ท าแผนได้ สอดคล้องกับอุส าห์ พฤฒีจีระวงศ์ และคณะ
(2555) ในการจัดทาแผนสุขภาพ ต้องกาหนดบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และจานวนที่เหมาะสมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่เฉพาะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพราะองค์ กรใดจะมีผลงานตรงตาม
นโยบาย ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายมากน้อยเพียงใดขึ้นกับการบริหาร
เป็นสาคัญ การบริหารที่บูรณาการกลยุทธ์ บุคคล ทรัพยากร กระบวนการ เริ่มต้นจาก
การสร้างความเชื่อมโยงนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่ซ้าซ้อนหรือเหลื่อมกัน ให้เป็น
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แผนงานเดียวและมีเป้าหมายร่วมกัน แต่มีในประเด็นการนาข้อมูลมาร่วมในการวิเคราะห์
เพื่อการจัดทาแผนยังมีความเหลื่อมล้าในการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
ปั จ จั ย น าเข้ า ด้ า นงบประมาณในการประชุ ม จั ด ท าแผนสุ ข ภาพจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ปี 2562 มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ที่เน้นทางแผนด้านบริการเป็นเลิศและด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคมากกว่าด้านรักษาพยาบาล ดังนั้น การที่แผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งงบประมาณเน้นหนักไปในด้านดังกล่าว จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
ด้านกระบวนการ (Process)
การจัดทาแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ถูกกาหนดอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างส านั กงานสาธารณสุข จั งหวัด มาโดยตลอด ทาให้มีความชัดเจนในภารกิ จ
มีความต่อเนื่องในการจัดทาแผนสุขภาพจั งหวัด ประกอบด้วย ขั้นตอนวางแผนการชี้แจง
ภาพรวมกระบวนการทาแผน แจ้งนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาสุขภาพประชาชนตามประเด็นงานที่แต่ละกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก แต่ ล ะกลุ่ ม งานน าเสนอแผน กลยุ ท ธ/มาตรการ ตั ว ชี้ วั ด และ
ค่ า เป้ า หมาย และถ่ า ยทอดแผนสุ ข ภาพแก่ บุ ค ลากรทั้ ง ระดั บ จั ง หวั ด และอ าเภอ
การเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
การจัดนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานหลังจากนาแผนไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6, 9
เดือน โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากพื้นที่ และระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ หลังจากดาเนินงาน
ตามกระบวนการจั ด ท าแผน กลุ่ ม งานพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข จะติ ด ตาม
ประสานงานกับเจ้าภาพหลักตามประเด็นงานระดับจั งหวัด เพื่ อประสานงานต่อกั บ
ผู้รับผิดชอบงานระดับอาเภอ สนับสนุน ให้คาแนะนา เชื่อมโยงข้อมู ลให้แผนสุขภาพ
ในระดับอาเภอมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบแผนงานระดับ
อาเภอ จะส่งแผนให้ผู้รับผิดชอบงานแผนระดับเครือข่าย รวบรวม ตรวจสอบภาพรวมทั้ง
อาเภอ เสนอผู้บริหารระดับอาเภอ ส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงาน
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สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพชรบุ รี เพื่ อ รวบรวมเป็ น แผนสุ ข ภาพจั ง หวั ด ใช้ ก ากั บ ติ ด ตาม
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การจัดทาแผนแบบแยกส่วน
ตามกลุ่มงานและงานที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับนโยบายจากส่วนกลางที่มีความสาคัญและ
จาเป็น พยายามให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและครอบคลุมทุกตัวชี้วั ด แล้วจึงตามด้วย
ปัญ หาเฉพาะของพื้ นที่ ซึ่งบางงานจัดทาแผนรองรับนโยบายจากส่วนกลางเป็นหลัก
จนกระทั่งไม่ได้วิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัญ หา บางแผนงานเป็นเรื่อง
เดียวกัน แต่นโยบายมาต่างเวลา ต่างกรม ทาให้เกิดแผนงานจานวนมาก สอดคล้องกับ
ผลการศึกษากระบวนการและการบริหารแผนสาธารณสุขระดับพื้นที่ (สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , 2558) สะท้อนถึงความยากในการปฏิบัติงาน ที่ต้อง
ทางานซ้าซ้อนกัน ทาให้เกิดภาระงานที่เกินจาเป็น เป็นการเพิ่มงาน ขั้นตอนกระบวนการ
และเวลาในการปฏิบัติงานปริมาณงานที่มีเป็นจานวนมากกับเวลาที่ จากัด โดยเป็นไปใน
ลักษณะของต่างคนต่างทางานในส่วนของตนเอง งานไม่เกิดการเชื่อมโยง ในประเด็น
เดียวกันหากสามารถทาให้เป็นแผนงานหลักเพียงแผนงานเดียวจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
มีการเชื่อมโยงถึงระดับพื้นที่ ทาให้เกิดภาพการทางานที่ขับเคลื่อนไปทั้งระบบ สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะกรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติปี
พ.ศ. 2554-2558 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2554) ซึ่งในระดับหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรคิด
วิเคราะห์ร่วมกับการใช้กลยุทธ์ของการสรุปถอดบทเรียนหรือผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
แล้วมาระดมสมองรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง หาทางแก้ไขบูรณาการแผนงาน
ลดความซ้าซ้อน สร้างบรรยากาศความร่วมมือ ในลักษณะของเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพ
ร่วม จัดทางานจากหลาย ๆ ส่วนแผนงาน โครงการและนามาจัดกลุ่มรวมนาแผนงาน
โครงการย่อยมายุบรวมเป็นงานหลักในแต่ละเรื่องนั้น ๆ ควรจัดทาแผนเป็นลักษณะ
เปิดกว้าง สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของกระบวนการทางานและการจัดสรร
งบประมาณและสามารถนาแผนสู่การปฎิบัติงานได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การจัดทาแผน
จึงต้องมีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างเพื่อรองรับสภาพปัญหา ให้สามารถปรั บเปลี่ยนแก้ไข
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างดาเนินการ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ด้านผลผลิต (Product)
จากผลดาเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา จานวน 64 ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ภาพรวมร้อยละ 60.90 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 86,765,992.17 บาท งบประมาณ
ส่วนใหญ่ใช้ไปในแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ผ่าน
ร้อยละ 71.43 แปรผันตรงกับจานวนเงินที่ใช้ แต่ยังต้องพิ จารณาในประเด็นจานวน
ตัวชี้วัดที่มีน้อย เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ที่มีตัวชี้วัด
ถึง 31 ตัวชี้วัด ใช้งบประมาณเพียงร้อ ยละ 9 เป็นเพราะแหล่งงบประมาณจากสานักงาน
ปลัดแกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องใช้ตามผผลิตกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามเป้าประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิ ภ าพ
(Efficiency) ตามตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา
ผลิตภาพต่อกาลังคน ระยะเวลาในการให้บริการ ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพได้
เนื่องจากไม่มีการสรุปจานวนงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ที่ใช้ไป เมื่อพิจารณาเกณฑ์
ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ซึ่ ง ในแผนสุ ข ภาพจั ง หวั ด ได้ มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด เช่ น
ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่มีการกาหนดตัวชี้วัด
ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ เมื่ อพิจารณาเกณฑ์ความพอเพียง
(Adequacy) เช่น ระดับความพอเพี ยงของการจัดทรัพยากร วิชาการ เทคโนโลยีกั บ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง เพียงพอที่จะแก้ไขได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงความ
ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เปรียบเทียบวิชาการ งบประมาณที่
บรรจุ อ ยู่ ใ นแผนงาน/โครงการ กั บ วิ ช าการ งบประมาณที่ ไ ด้ ด าเนิ น งานจริ ง พบว่ า
ไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากไม่มีระบบการรายงานหรือการติดตามผลการดาเนินงาน
ดังนั้น การประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดยังไม่พอเพียงในการบ่งชี้ว่าแผนสุขภาพ
นั้นได้มีความคุ้มค่าเหมาะสม ควรต้องมีการประเมินแผนสุขภาพเมื่อสิ้นสุดแผน มี การ
เปรียบเทียบแนวโน้มและติดตามผลการดาเนินงาน เป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารที่จะ
สร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้สามารถสร้างผลงาน
ที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ ช่วยทาให้ทราบข้อมูลที่เป็นตัว
บ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นามาตัดสินใจแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ที่ได้กาหนด
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เอาไว้ ใ นตอนต้ น ปี น ามาตั ด สิ น ใจปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดรั บ กั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินผลตามเป้าหมายที่สามารถบ่งชี้ถึงสถานการณ์จริงของจังหวัด
มีความชัดเจนสื่อสารถ่ายทอดวิธีปฏิบัติ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งการสร้าง
แรงจูงใจแก่ทีมงาน เป็นปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญในการกระตุ้น ส่งเสริมการมีประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
1. ควรพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในระดับตาบล อาเภอ ให้ต่อเนื่อง ในเรื่อง
การค้นหาปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา เชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ กลวิธี แผนปฏิบัติการและ
สรุปถอดบทเรียนการจัดทาแผน
2. ควรพัฒนากระบวนการจัดทาแผน กาหนดขั้นตอนให้ครอบคลุมให้ความสาคัญ
กับการบริหารเวลาสาหรับการดาเนินงาน หากล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อเวลาที่เหลือใน
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3. การจัดทาแผนสุขภาพ จึงควรให้ความสาคัญกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สะท้อน
ให้เห็นปัญหาสาธารณสุข ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ต้ องมีการเตรียมข้อมูล
ล่วงหน้าผ่านกระบวนการสารวจ วิเคราะห์ปัญหา ร่วมคิด ร่วมวางแผนของทุกฝ่ายและ
ต้องมีช่วงเวลาในการดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีช่วงเวลาในการพัฒนาแผนและ
ปรับปรุงแผนเป็นระยะ
4. ควรมีการประเมินผลการดาเนินงาน ด้านผลผลิตที่ได้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. ผู้บริหารแต่ละระดับในจังหวัดควรมีความมุ่งมั่นในการนาการจัดทาแผน
สุขภาพจังหวัดแบบมุ่งผลลัพธ์มาใช้ในการบริหารจัดการ ผสมผสานทั้งนโยบายส่วนกลาง
และพื้ น ที่ ใ ห้ ก ลมกลื น กั น ส่ ง เสริ ม การท างานเชิ ง รุ ก ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและติ ด ตามผล

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสาคัญในการนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้อย่าง
เป็นรูปธรรมและสามารถดาเนินการได้ในพื้นที่
2. ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในการกากับ ติดตามประเมินผล โดยกาหนดให้
มีการวางแผนติดตามประเมินผลในทุกระยะของกระบวนการจัดทาแผน เพื่อให้ทราบถึง
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันการณ์
3. ผู้บริหารระดับจังหวัดและอาเภอ เพือ่ ความเข้าใจมีการกระตุ้นส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อบริหาร
จัดการนางบประมาณจากกองทุนสุขภาพตาบล มาจัดบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
4. ส่วนกลางควรมีการแจ้งวงเงิน จัดสรรงบประมาณเป็นระบบเปิด เพื่อจังหวัด
ได้วางแผนแต่เนิ่น ๆ สามารถนามาปรับเกลี่ยแผนงานได้อย่างเหมาะสม
5. มีระบบติดตาม กากับแผนงาน/โครงการ ให้มีความหลากหลายในแง่การใช้
ประโยชน์ในแต่ละระดับ ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการดาเนินงานตามกิจกรรมการใช้
จ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา (Real-time monitor) มีการเน้นย้าผู้ปฏิบัติบันทึกข้อมูล
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
6. จัดการประเมินแผนงานโครงการที่ดาเนินงานติดต่อกัน เพื่อประเมินความ
คุ้มค่าในการจัดทาแผนงาน/โครงการ และสามารถเป็นข้อมูลนาเข้าในการตัดสินใจ
ดาเนินการปรับปรุงกิจกรรมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น
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