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ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จ ำนวน 4 แผนงำน ได้แก่  
 ๑. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรเพ่ือพัฒนำควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล  ได้รับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 4,๐๐๐ บำท (สี่พัน
บำทถ้วน)  ดังภำพที่ ๑ 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑ แผนงานโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรเพ่ือพัฒนำควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำล   
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 ๒. โครงกำรนิเทศก์ติดตำมและประเมินผลบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ  โดยได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกจากงบด าเนินงานส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๑  จ ำนวน 2๔,9๐๐บำท (สองหมื่นสี่พัน
เก้ำร้อยบำทถ้วน) ดังภำพที่ ๒ 
 
 

 
ภาพที่ ๒ แผนงานโครงการนิเทศก์ติดตามและประเมินผลบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  
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 ๓. โครงกำรสนับสนุนบ้ำนน่ำอยู่  ชุมชนสะอำด  ปรำศจำกโรคภัย  สมุนไพรใกล้ตัว  ได้รับ
กำรจัดสรรงบประมำณ จำกงบด ำเนินงำนส่วนภูมิภำค ปี ๒๕๖๑ จ ำนวน 14,2๐๐บำท (หนึ่งหมื่นสี่พัน
สองร้อยบำทถ้วน) ดังภำพที่ ๓ แ 
 
 

 
 

 

ภาพที่ ๓ แผนงานโครงการโครงการสนับสนุนบ้านน่าอยู่  ชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัยสมุนไพรใกล้ตัว 
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 4. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตและสุขภำพระดับต ำบล/อ ำเภอ ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ จำกงบด ำเนินงำนส่วนภูมิภำค ปี ๒๕๖๑ จ ำนวน 10,0๐๐บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)        
ดังภำพที่ ๔ 
 

 
 

 

ภาพที่ ๔ แผนงานโครงการโครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับต าบล/อ าเภอ  
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ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเพื่อพัฒนาความโปร่งใสและธรรมาภิบาล  กิจกรรม
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลักคือ  
 ๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกร  จ ำนวน 1 ครั้ง จ ำนวน 20 คน  เนื้อหำ
ประกอบด้วย 
 - ชี้แจงรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมินควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลโดยใช้
หลักฐำนเชิงประจักษ์  ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม เพ่ือให้ทุกคนมีควำมเข้ำใจตรงกัน แสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนทุกข้ันตอน และให้สัตยำบรรณร่วมกัน 
 - กำรควบคุมภำยในและกำรด ำเนินงำน ในมำตรฐำน รพ.สต.ติดดำว(บริหำรดี) 
 - ระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนใน รพ.สต. 
   - กำรเงินและบัญชี 
   - ระเบียบพัสดุ 
   - กำรบริหำรยำและเวชภัณฑ์ 
 - ข้อตกลง/กติกำ แนวทำง ส ำหรับกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมโปร่งใสในหน่วยงำน 
 - กำรใช้และควบคุมดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 - กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบ
ควำมโปร่งใส 
 
 ซึ่งกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำว เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร คือ 
 1. เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรพัฒนำ และมีกำรบริหำรจัดกำรในหน่วยงำนด้วยธรรมำภิบำล
และโปร่งใสในทุกระดับ 
 2. เพื่อพัฒนำกำรด ำเนินกำรหน่วยงำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส และธรรมำภิบำล 
 
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมท่ีระบุไว้ในโครงกำร และมีกำรเบิกจ่ำยภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ดังนี้ 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน คนละ 100 บำท 20 คน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,000.- บำท 
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม คนละ 30 บำท 20 คน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,200.- บำท 
 - ค่ำใช้สอยและวัสดุ(วัสดุอุปกรณ์/เอกสำรประกอบ)  เป็นเงิน    800.- บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,๐๐๐ บำท 
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 แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 ๑. งบประมำณมีค่อนข้ำงจ ำกัดท ำให้จัดกิจกรรมได้ไม่ครอบคลุม เช่น ไม่สำมำรถเชิญ
วิทยำกรจำกภำยนอกได้ ควรเพิ่มงบประมำณให้มำกขึ้น 
 ๒. ควรจัดสรรงบประมำณตั้งแต่ไตรมำสที่ ๑ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนงำน ITA สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้รวดเร็ว ทันต่อแผนปฎิทินต่ำงๆตำมแบบส ำรวจเชิงประจักษ์ท่ีก ำหนดไว้และ 
 3. หน่วยงำนมีขนำดเล็ก ยังมีข้อจ ำกัดเรื่องเวบไซต์(ไม่มีเป็นของตนเอง) เนื่องจำกยังขำด
งบประมำณในกำรสนับสนุน และบุคลำกรไม่มีควำมรู้ ท ำให้ไม่คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนตำมเงื่อนไข ควร
จัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติม หรืออบรมกำรสร้ำง เวบไซต์โดยไม่เป็นภำระของหน่วยงำน 
 
 

2. โครงการนิเทศก์ติดตามและประเมินผลบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
       กิจกรรมหลักในโครงกำร ประกอบด้วย 

๑. แต่งตั้งคณะท ำงำนและผู้รับผิดชอบระดับเครือข่ำย 

๒. จัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ระดับหน่วยงำนแก่บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง 

๓. ประชุมติดตำมและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
๔. น ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  ของ รพ.สต. 
๕. ประเมิน สรุป และรำยงำนผลเสนอผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการด าเนินงาน ปรำกฏว่ำ  
 

๑. มีคณะท ำงำนและผู้รับผิดชอบระดับเครือข่ำยในกำรนิเทศก์ติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด 

๒. บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจตรงกันในนิยำมตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี และมีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ 

๓. ประชุมติดตำมและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน โดยทีมท่ีได้รับกำร
แต่งตั้ง เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

๔. น ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  ของ รพ.สต.  1 ครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบแต่ละหน่วย
บริกำร วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคและปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ  และ สรุปรำยงำนผลเสนอผู้บริหำรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงผลกำรด ำเนินตำมโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือก ำกับและติดตำมกำรปฏิบัติงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
2. เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพอ ำเภอ/จังหวัด 
3. เพ่ือทบทวนและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
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 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปรำกฏว่ำ ได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณสอดคล้องกับที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร ดังนี้ คือ 
 1. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด PA 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   2 มื้อ เป็นเงิน 1,800.- บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน  1 มื้อ  เป็นเงิน 3,000.- บำท 
 2. ประชุมติดตำมและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  2 ครั้ง  เป็นเงิน 3,600.- บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน   2 ครั้ง          เป็นเงิน 6,000.- บำท 
 3. ประชุมและน ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี(สถำนที่เอกชน) 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  2 มื้อ เป็นเงิน 3,000.- บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน คนละ    1 มื้อ เป็นเงิน 7,500.- บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,900 บำท (สองหมื่นสี่พันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 

 แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 ๑. กำรตัดงวดงบประมำณของจังหวัดในเดือนกรกฎำคม  ท ำให้ต้องรีบจัดกิจกรรมน ำเสนอผล

กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  ท ำให้ไม่สอดคล้องกับภำรกิจจริง(กันยำยน)  ควรมีกำรยืดหยุ่นในกิจกรรมที่เหมำะสม
ให้สำมำรถกันเงินไว้เบิกได้ถึงเดือนกันยำยน 

 ๒. ควรมีกำรปรับปรุงภำระกิจกำรติดตำมประเมินผลระดับอ ำเภอ  เป็นรำยไตรมำส 
มำกกว่ำปีละ 2 ครั้ง แต่มีข้อจ ำกัดเรื่องกำรอนุมัติแผนปฏิบัติกำรที่ล่ำช้ำสืบเนื่องมำจำกกำรแจ้ งจัดสรร
งบประมำณที่ล่ำช้ำ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน จึงน่ำจะมีกำรแจ้งงบประมำณให้รวดเร็ว กรณีมี
ควำมล่ำช้ำควรให้ใช้ยอดงบประมำณปีก่อนเป็นพื้นฐำน เนื่องจำกเป็นภำระกิจจ ำเป็น 
 

3. โครงการสนับสนุนบ้านน่าอยู่  ชุมชนสะอาด  ปราศจากโรคภัย  สมุนไพรใกล้ตัว  ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ กิจกรรมหลักประกอบด้วย 
 ๑. จัดกิจกรรมคัดเลือก(ประกวด)หมู่บ้ำนต้นแบบ และมอบรำงวัลหมู่บ้ำนต้นแบบ 
 2. กำรประเมินควำมพึงพอใจ และปัญหำอุปสรรค 
 สืบเนื่องจำกโครงกำรนี้เป้นโครงกำรบูรณำกำรและต่อยอดกิจกรรมที่ชุมชนได้จัดขึ้น  
กล่ำวคือ มีกำรจัดโครงกำรรณรงค์บ้ำนน่ำอยู่  ชุมชนสะอำด  ปรำศจำกโรคภัย  สมุนไพรใกล้ตัว  ในแต่ละ
สถำนบริกำรโดยใช้งบประมำณจำกแหล่งอ่ืน เพ่ือลดขยะในชุมชน กำรป้องกันไข้เลือดออก และกำรปรับ
สิ่งแวดล้อมให้เหมำะสม  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอจึงจัดโครงกำรเสริม เพ่ือเสริมพลังให้เกิดกำร
ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกระแสในระดับอ ำเภอขึ้น 
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 ผลการด าเนินงาน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอขนอม ได้สนับสนุนให้เกิดกระแสกำรจัด
หมู่บ้ำนสะอำด ในอ ำเภอขึ้น ส่งผลให้หมู่บ้ำนได้รับกำรคัดเลือก เป็นตัวแทนอ ำเภอในกำรประกวดบ้ำน
สวยเมืองสุข ได้รับรำงวัลระดับจังหวัด  โดยด ำเนินกิจกรรมหลักดังนี้ 

1. ทุกหน่วยบริกำรร่วมจัดท ำและพิจำรณำหลักเกณฑ์ กรอบแนวทำง  
2. วำงแผนกำรด ำเนินงำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
3. จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และคณะกรรมกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนต้นแบบ

ประชุมคณะกรรมกำร 
4. จัดกิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้ำนต้นแบบ 
5. มอบรำงวัลและเกียรติบัตรหมู่บ้ำนต้นแบบ จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน 

ซ่ึงผลกำรด ำเนินตำมโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตโดยกำรมีส่วนร่วม 
 2. เพ่ือสร้ำงหมู่บ้ำนต้นแบบในกำรพัฒนำ คุณภำพชีวิตที่บูรณำกำรร่วมกับภำคีเครือข่ำย
และส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

 ผลการใช้งบประมาณ 
 โครงกำรนี้ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสอดคล้องกับท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร ดังนี้ 

 1. เงินรำงวัลประกวด 
         - รำงวัลที่ 1  จ ำนวน 1 รำงวัล    เป็นเงิน 5,000.- บำท 
       - รำงวัลที่ 2  จ ำนวน 1 รำงวัล    เป็นเงิน 3,000.- บำท 
        - รำงวัลที่ 3  จ ำนวน 1 รำงวัล    เป็นเงิน 2,000.- บำท 
        - รำงวัลชมเชย จ ำนวน 3 รำงวัล ๆ ละ 1,000 บำท เป็นเงิน 3,000.- บำท 
 2. ค่ำใช้สอยวัสดุในกำรจัดกำรประกวด   เป็นเงิน 1,200.- บำท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,200.- บำท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบำทถ้วน) 
 แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

๑. ควรมีกำรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้งบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ระดับท้องถิ่น 

๒. ควรมีกำรบูรณำกำรกับทุกส่วนรำชกำรในปีต่อๆไป  
4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพระดับต าบล/อ าเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมหลักประกอบด้วย 
 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเวทีระดับต ำบล ๆ ละ ๑ ครั้ง  สรุปประเด็นปัญหำและควำม
ต้องกำรที่เสนอจำกเวทีรวบรวมปรับปรุง พัฒนำเป็นแผนสุขภำพต ำบล 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเวทีระดับอ ำเภอ โดย ตัวแทนระดับต ำบล  คัดเลือกประเด็น
จำกระดับต ำบลเพ่ือก ำหนดเป็นแผนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 
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๓. น ำเสนอประเด็น ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอเพ่ือพิจำรณำใช้เป็น
แผนพัฒนำคุณภำพชีวิตอ ำเภอ 
 
 ผลการด าเนินงาน  

- มีกำรด ำเนินกำรประชุมระดับต ำบล ๆ ละ ๑ ครั้ ง  จ ำนวน 35 คน  โดยใช้
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับต ำบลเป็นแกนน ำ  รวม 3 ต ำบล  ได้แก่ต ำบลควนทอง  ต ำบล  
ขนอม และต ำบลท้องเนียน ณ ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- จัดท ำเวทีระดับอ ำเภอ 1 ครั้ง จ ำนวน 20 คน   
- น ำเสนอประเด็น ต่อคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ 1 ครั้ง 
- ปัญหำอุปสรรค คือ คณะกรรมกำรระดับต ำบลมีส่วนร่วมน้อยในกำรแสดงควำมคิดเห็น

เวทีระดับอ ำเภอขำดควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย ประเด็นแผนไม่ครอบคลุมพอ 
 ผลการใช้งบประมาณ 
 โครงกำรนี้ มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณสอดคล้องกับท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร ดังนี้ 

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเวทีระดับต ำบล   
- ค่ำอำหำรกลำงวัน   เป็นเงิน 3,500.- บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน 2,100.- บำท 

  - ค่ำใช้สอยวัสดุในกำรจัดเวที เป็นเงิน 1,200.- บำท 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเวทีระดับอ ำเภอ   

- ค่ำอำหำรกลำงวัน   เป็นเงิน 2,000.- บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน 1,200.- บำท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรมีกำรจัดโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้งบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ระดับท้องถิ่นโดยใหป้ระชำชนทัว่ไปมำมีส่วนรว่มมำกกว่ำใช้คณะกรรมกำร เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำง
หลำกหลำยกว่ำที่เป็นอยู่ 

2. เวทีระดับอ ำเภอควรใช้เครือข่ำย อสม.เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดมุมมองที่กว้ำงขวำงมำกยิ่งข้ึน 
  
  
 


