
แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม   ประชาวิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.กะพ้อ ปีงบประมาณ  2563 
ภายใต้โครงการ/แผนงาน โครงการพบปะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อสุขภาวะชาวกะพ้อ 

ปีงบประมาณ ๒563 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือให้เกิดการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพประชาชนมีส่วนร่วม 
2. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ส่วนได้ ส่วนเสียในชุมชน 
3. เกิดแผนยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์มากขึ้นสามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1 เสริมสร้างสุขภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการจัดการสุขภาพในชุมชน  
 

กลยุทธ์  1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการในโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ (HT DM CKD ACS และ DHF )
ด้วยวิถีชุมชน 
 
แผนงาน  โครงการพบปะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือสุขภาวะชาวกะพ้อ ปีงบประมาณ ๒563 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยาการียา  ยูโซะ 
กลุ่มงาน/งาน บริการด้านปฐมภูมิองค์รวมและยุทธศาสตร์ 
 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 
     1.เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2563 

2.เพ่ือรับทราบปัญหาการด าเนินงานระดับพ้ืนที่และระดับอ าเภอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
     3.เพ่ือให้เกิดยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่เป็นได้ตามความต้องการของชุมชน 
     4.เพ่ือปรับแผนงานตามความต้องกันของพ้ืนที่เพ่ือให้สุขภาพของประชาชนมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
 
4. วิธีการด าเนินการ  

1.ประชุมคณะยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดวัน-เวลาในการจัดกิจกรรม 
2.ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้หน่วยงานให้รับทราบและท าหนังสื่อเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.ด าเนินกิจรรมตามแผนที่ก าหนด ทบทวน ร่วมคิด ร่วมท า ประชาวิจารณ์แผนยุทธศาสตร์  
4.สรุปประเด็นประชาวิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ จากท่ีประชุม 
5.ปรับปรุงแก้ไข้บางแผนงานเพ่ือสอดคล้องบริบทกับพ้ืนที่ 
6.ติดตามประเมินผลหลังจากด าเนินกิจกรรม 

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ   
เริ่มต้น 15 ตุลาคม  2562 
สิ้นสุด  15 ตุลาคม  2562 

6. งบประมาณ  รายรับและค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณของแผนงานทั้งหมด    จ านวน......25,150..........บาท 

งบประมาณของกิจกรรมนี้           จ านวน............500..........บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่ายกิจกรรมนี้            จ านวน............400...........บาท 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  จ านวน............400...........บาท 
 งบประมาณที่เบิกกิจกรรมที่ผ่านมา  จ านวน......12,245...........บาท 

เงินคงเหลือทั้งหมด    จ านวน.....12,505............บาท 

 



 
 
7. เป้าหมาย 
 

เชิงคุณภาพ 
1. สามารถสะท้อนข้อมูลผลการด าเนินงานปีงบประมาณ  2562 ท าให้ผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุขและผู้

ส่วนได้ ส่วนเสีย ได้รับทราบ 
 2.มีแผนงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่  
 3.มีแผนงานบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

4.สามารถน าประเด็นหรือข้อเสนอจากประชาชนในการท าแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมประชาวิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ มากกว่า  80 % 

  

8. การด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา เป้าหมายเชิงปริมาณ 

แผน ปฏิบัติจริง ก าหนดไว้ ปฏิบัติได้จริง 
1. ทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คปสอ.กะพ้อ ปีงบประมาณ 
2563 

15 
ตุลาคม 
2562 

15 
ตุลาคม 
2562 

20 คน 16 คน 

 
9. ผลผลิตที่ได้รับจากกิจกรรม 

 
ที ่ ตัวช้ีวัด(Indicator) เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ผลเป้าหมาย 

Target Actual สูง ต่ า 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการท า

แผนยุทธศาสตร์ 
100 100 /  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
การปรัปแผนงานตามที่มติ
เวทปีระชาวิจารณ์แผน
ยุทธศาสตร์ 

100 100 /  

 
ประเภทของผลผลิต  โครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(   )   ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ(Products) 
(   )   ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ( service) 
( / )   ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ(Management) 

 
 
 
 
 



 
 

10. ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 10.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

  ( / )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  (ร้อยละ 100) 
  (   )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ60 – ร้อยละ 99 
  (   )  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ต่ ากว่า  60% 
10.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
  (   )  สูงกว่าเป้าหมาย  เพราะ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายเนื่องจากไม่มีคนติดราชการ 
  (   )  ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
  ( / )  ร้อยละ  60 – ร้อยละ 99 ของเป้าหมาย 
  (   )  ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค 
1.กลุ่มเป้าหมายที่เชิญไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน 
 

12. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 1.ควรให้มีตัวแทนเข้าร่วมส าหรับบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 
 
13. ความความคาดหวัง  และประโยชน์ที่ได้รับในการด าเนินกิจกรรม 
  บุคลากรสาธารณสุข คปสอ.กะพ้อและภาคประชาชนได้  รับทราบจุดเน้น และแผนการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ  2563 ของสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ ทุกคนได้รับทราบเป้าหมายหรือทิศทางในการด าเนินงาน
สาธารณสุขเพ่ือสุขภาพของประชาชนต่อไป 
 
14. งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินงานกิจกรรม 

มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนและบรรจุในวาะการประชุม คปสอ.ทุกครั้งเพ่ือรับทราบ ผลการ
ด าเนินงานและร่วมกันหาแนวทางในการด าเนินงานให้ดีกว่าปัจจุบันเพ่ือสุขภาพของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย
เสนอให้มีการท าแผนงานโครงการเกี่ยวกับการซ้อมแผนอุบัติเหตุแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 
 
        (นายยาการียา   ยูโซะ) 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
            ผู้จัดท าโครงการ 

                            รายงาน ณ  วันที่ 13 ธันวาคม   2562 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
15. ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานของผู้จัดท าโครงการ  
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................... .........................................................................................  

 
         
                (นางสัลมา  ชูอ่อน) 
      ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ 
 

16. ความคิดเห็นของเลขานุการคณะท างานยุทธศาสตร์ คป.สอ.กะพ้อ 
.......................................................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  

 
         
                (นางสัลมา    ซูอ่อน)       
                                             ต าแหน่ง เลขานุการคณะท างานยุทธศาสตร์ คป.สอ.กะพ้อ. 
   

 
 

17. ความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 

 
       
   

         (นายถนัด  อาวารุลหัก) 
                                    ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขอ าเภอกะพ้อ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
18. ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


