
 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 

ชื่อส่วนราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ ชื่อแผนงานโครงการ แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
PPA เงินบ ารุง 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยอ าเภอบ้านธิ 

2200   2200 ครูพ่ีเลี้ยงและ
บุคลากร
สาธารณสุข 30 
คน  

มีการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
พ่ีเลี้ยงและบุคลากรสาธารณสุขในการใช้
คู่มือประเมินติดตามพัฒนาการเด็ก
(DSPM)และ(DAIM)จ านวนผู้เข้าอบรม 
30 คน 
 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก “3 
gen 4 g” 

21780   21780 ครูพ่ีเลี้ยง 10 คน 
อสม.36 คน 

มีการอบรมให้ความรู้ครูพ่ีเลี้ยง 10 คน
และอสม. 36 คน ในเรื่องการใช้คู่มือ
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กพร้อม
ทั้งจัดหาคู่มือประเมินและพัฒนาการเด็ก
จ านวน 200 เล่ม และมีกิจกรรมการคัด
กรองพัฒนาการเด็กจ านวน 700 คน 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

  5850 5850 ผู้ปกครองหญิง
วัยรุ่นที่มีภาวะ
เสี่ยงจ านวน 50 
คน 

จัดอบรมครอบครัวหญิงวัยรุ่นที่มีภาวะ
เสี่ยงจ านวน 50 คน ในโรงพยาบาลบ้านธิ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 



4 โครงการฟ้ืนฟูการดูแลผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วยติดเตียงในอ าเภอ
บ้านธิ 

  18050 18050 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยติดเตียง
ในอ าเภอบ้านธิ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลผู้พิการ/
ญาติจ านวน 90คน เรื่องวิธีดูแล
สุขอนามัยของกลุ่มเป้าหมาย  วิธีการฟ้ืนฟู
กล้ามเนื้อ 

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 

10000
งบ

ด าเนินงาน 

  10000 คณะกรรมการ
พชอ. 20 คน 

จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
พชอ.บ้านธิจ านวน 20 คนเพ่ือวิเคราะห์
ปัญหา คัดเลือกประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ
ในอ าเภอบ้านธิมาวางแผนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเตรียมรับการประเมิน
จากทีมประเมินระดับจังหวัดในเดือน
มิถุนายน 2561 

6 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัย
สุขภาพ 

    178000 
งบกองทุน
โรคเบาหวาน
ความดัน
โลหิตสูง 

178000  1.ประชุมคณะกรรมการNCDB จ านวน 
80 คน 
2.คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงจ านวน  
5000 คน 
3.อบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้
จากการคัดกรองจ านวน 400 คน 
4.ประชุมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือให้ได้ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจ านวน 4 หมู่บ้าน 

7 โครงการเครือข่าย คบส.ต าบล
เข้มแข็ง 

  7280 
 งบกองทุน

สุขภาพ
ต าบล 

7280 แกนน าหมู่บ้าน
ทุกหมู่จ านวน 36 

คน 

มีการจัดอบรมแกนน าเครือข่ายคบส.
หมู่บ้านละ 1 คนรวมทั้งสิ้น 36 คนโดยใช้
สถานที่รพ.บ้านธิระยะเวลาอบรม 1 วัน  

 



8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

6200   6200 บุคลากร
สาธารณสุข
จ านวน 20 คน 

มีการจัดกิจกรรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขจ านวน 20 คนจาก 
3 สถานบริการได้แก่รพ.บ้านธิ รพ.สต.
ห้วยยาบ รพ.สต.ห้วยไซเรื่องการจัดการ
จิตเวชฉุกเฉินในสถานบริการและในชุมชน 

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ(โรควัณโรค
ปอด) 

10000   10000 จิตอาสาจ านวน 
40 คน 

จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาใน
การดูแลผู้ป่วยวัณโรคให้เข้าถึงการรักษา 
รับยาต่อเนื่อง จนครบโปรแกรมการรักษา 

10 โครงการHappy MOPH กระทรวง
สาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข 

  4000  
งบ

ด าเนินงาน 

4000 บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัดสสอ.บ้านธิ
ทั้งหมดจ านวน 
19 ตน 

จัดกิจกรรมฟังเทศน์ นั่งสมาธิ และท าบุญ
ร่วมกันเป็นระยะเวลา 1 วันณ วัดดอย

หลังถ้ า อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

11 โครงการประเมินคุณธรรม ความ
โปร่งใสและบริหารความเสี่ยง 

  4000 4000  บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัดสสอ.บ้านธิ
และรพ.บ้านธิ
ทั้งหมดจ านวน 
20 คน 

อบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การแสดง
เจตนารมณ์ ชาวสาสุขบ้านธิไม่เอาคนโกง 
 

 
 

11 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐม
ภูม ิ

  10000 10000 จนท.รพ.สต.และ
รพ. จ านวน 100 
คน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการและประเมินตนเอง
ตามคู่มือพัฒนารพ.สต.ติดดาวปี 2561 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานกับทีม
ระดับจังหวัด พัฒนาส่วนขาดและรับการ
ประเมินจากทีมประเมินรพ.สต.ติดดาวผล



การประเมินรพ.สต.ห้วยยาบผ่านการ
ประเมินรพ.สต.ระดับ 5 ดาว คิดเป็น
ผลงานร้อยละ 100 

12 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ(PMQA) 

ไม่ใช้งบ   สสอ. ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
หมวด1และหมวด
5 PMQA 

สสอ.บ้านธิมีการจัดท าตามแบบฟอร์ม
PMQA ดังนี้ 
1.OP 
2. ประเมินตนเองตาม form 3 self 
scores  
3.form 4 –cat 7 
5. form 5 แผนพัฒนาองค์กร 
6.form 6 ranking 
มีการรายงานความก้าวหน้าของ
แผนพัฒนารายไตรมาสผ่านทางwebsite
ของส านักงานปลัดกระทรวงผลการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 หมวดคะแนน
ระดับ 5 

 
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานปีงบประมาณ 2561 พบว่า 

1.การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการต่างๆมีความล่าช้า 
แนวทางการแก้ไข หน่วยงานควรด าเนินการจัดท าโครงการไว้รองรับล่วงหน้า 
2.แผนปฏิบัติการไม่ได้ด าเนินการครบทุกแผน 
แนวทางการแก้ไข หน่วยงานควรจัดท าแผนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่ 
 
 



 

 

 
 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 

ชื่อส่วนราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 

ปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ ชื่อแผนงานโครงการ แหล่งงบประมาณ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
PPA เงินบ ารุง 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 

30000
งบ

ด าเนินงาน 

  10000 คณะกรรมการ
พชอ. 20 คน 

คณะอนุกรรมการ 
2 คณะจ านวน 

40 คน 

1.มีการจัดกิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการพชอ.บ้านธิจ านวน 20 คน
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา คัดเลือกประเด็น
การพัมนาคุณภาพชีวิตในปีนี้คือ 1.การ
จัดการขยะในครัวเรือน 2.การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรใน
อ าเภอบ้านธิ  
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพชอ.เพ่ือ
วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็น2 
ประเด็น 
3.คณอนุกรรมการมีการประชุมวางแผน
พัฒนา 1 ครั้ง 



4.คณะกรรมการพชอ.เตรียมรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานจากทีม
ระดับจังหวัดในวันที่ 27 เดือนมีนาคม
2562 

2 โครงการHappy MOPH Happy 
mind 

  10000 
งบ

ด าเนินงาน 

10000 บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัดสสอ.บ้านธิ
ทั้งหมดจ านวน 
19 ตน 

อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติด าเนินการ 
 
 
 

3 โครงการประเมินคุณธรรม ความ
โปร่งใสและบริหารความเสี่ยง 

  4000 4000  บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัดสสอ.บ้านธิ
และรพ.บ้านธิ
ทั้งหมดจ านวน 
20 คน 

มีการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูคามรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือการ
.........มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน 
ใช้ระยะเวลาอบรม 1 วันสถานที่คือห้อง
ประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
โดยจัดการอบรมในวันที่ 25 มีนาคม 
2562 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ(PMQA) 

ไม่ใช้งบ   สสอ. ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
หมวด 2และ
หมวด4 PMQA 

สสอ.บ้านธิมีการจัดท าตามแบบฟอร์ม
PMQA ดังนี้ 
1.OP 
2. ประเมินตนเองตาม form 3 self 
scores  
3.form 4 –cat 7 
5. form 5 แผนพัฒนาองค์กร 
มีการรายงานความก้าวหน้าของ



แผนพัฒนาราย 6 เดือนผ่านทางwebsite
ของส านักงานปลัดกระทรวงผลการ
ด าเนินงานไตรมาสที่สสอ.บ้านธิส่ง
แบบฟอร์มหมวด2และ4 ครบตามเกณฑ์
ทั้ง 2 หมวด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
สสจ.แพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ใช้งบ   จ านวนตัวอย่างส่ง
ตรวจ 20 
ตัวอย่าง 

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมามีการเก็บ
ตัวอย่างอาหารสด อาหารแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ส่งตรวจกับ
mobileจ านวนทั้งสิ้น 20 ตัวอย่างไม่พบ
การปนเปื้อนของสารพิษ วัตถุตกค้างที่
ส่งผลต่อร่างกายหรือสารแปลกปลอมอ่ืนๆ
ที่ต้องห้ามในอาหารและผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างทั้ง 20 ตัวอย่าง 

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในอ าเภอบ้านธิสร้างเสริมการ
บ าบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง(CBTx) 

งบจังหวัด 
35000 

  คณะท างาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

อ าเภอบ้านธิ
จ านวน 15 คน 

1.มีการจัดท าโครงการศึกษาดูงาน CBTx 
ให้กับคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอ าเภอบ้านธิสถานที่ดูงานได้แก่ 
อ.บ้านโฮ่งและอ.ป่าซางในวันที่27-28
มีนาคม 2562 
2.จัดประชุมคณะท างานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอบ้านธิ 1 ครั้ง 
 

7 โครงการลดและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรในอ าเภอบ้านธิ 

งบจังหวัด 
12000 

  จิตอาสาฉุกเฉิน
และบุคลากรที่

1.มีการจัดอบรมจิตอาสาฉุกเฉินจ านวน
ทั้งสิ้น 50 คนโดยให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพ



เกี่ยวข้องจ านวน 
50 คน 

พ้ืนฐาน (CPR) การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
เบี้องต้นและการขอความช่วยเหลือจาก
หมายเลขโทรศัพท์ 1669 การฝึกปฏิบัติ
ช่วยฟื้นคืนชีพ ระยะเวลาอบรม 1 วัน 
สถานที่อบรมคือห้องประชุมสสอ.บ้านธิ
การอบรมแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


