


รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

 
 

แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562  เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
ชื่อโครงการ พัฒนา สสอ.ยอดเยี่ยม ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
ตอบสนองกลยุทธ์ พัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ service Excellence 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา สสอ.ส่งเข้าประกวด รพ.สต.ยอดเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) มีตัวแทน สสอ. ส่งเข้าประกวด รพ.สต.ยอดเยี่ยม 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) สสอ.มีการพัฒนาตามเกณฑ์ประกวด สสอ.ยอดเยี่ยม 

การสนองตอบของแผนปฏิบัติการ    Agenda                Function                 Area 

กิจกรรม เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวน

เงิน 
แหล่งงบ 

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พฤติกรรมสุขภาพ และรับการ
ประเมิน สสอ.ยอดเยี่ยม  ระดับเขต 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

สสอ. 1 แห่ง สสอ.ป่าบอน กรกฎาคม. 
2562 

 
 

สสอ.ส่งเข้า
ประกวด สสอ.
ยอดเยี่ยม ระดับ
เขต 

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพ
และรับประเมิน สสอ.ยอด
เยี่ยม ปี ๒๕๖๒ 

๑๐๐,๐๐
๐ 

PP สสอ.ป่าบอน เป็น
ตัวแทน จังหวัดพัทลุง
เข้ารับการประเมิน 
สสอ.ยอดเยี่ยมระดับ
เขต 12 

     รวมเงิน 100,๐๐๐   

 



 
แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปี ๒๕6๒ ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการ อสม.คุ้มครอง ห่วงใยใส่ใจร้านช า  คปสอ.ป่าบอน   จังหวัดพัทลุง   ปีงบประมาณ  ๒๕6๒ 
ตอบสนองกลยุทธ์ (Strategies) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ P & P Excellence แผนงาน 2 

วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือให้อบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.สาขาคุ้มครองผู้บริโภค  ให้มีความรู้ในการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างความตระหนัก และใส่ใจต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประชาชนกินละใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๓. เพ่ือให้ อสม. มีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สามารถจ าหน่ายได้ในร้านช า อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และช่วยกันส่องดูแลผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ไม่ถูกต้องในชุมชน  
๔. เพ่ือพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนแบบเครือข่าย  

 
ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) ๑. อสม.สาขาคุ้มครองผู้บริโภค ใน รพ.สต.จ านวน 4 แห่ง  เข้าร่วมประชุมอบรม มากกว่าร้อยละ 90       

๒. จนท.สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานคุ้มครอง  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมอบรม  ร้อยละ  100 
๓. ร้านช าเป้าหมาย ของอ าเภอป่าบอน  ได้รับการตรวจ  ร้อยละ 100 
๔. ร้านช าเป้าหมาย ของอ าเภอป่าบอน  ผ่านเกณฑ์ร้านช าคุณภาพ  มากกว่า  ร้อยละ 80 
๕. เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน 
๖. มี อสม.เชี่ยวชาญสาขาคุ้มครองผู้บริโภค ตัวแทนอ าเภอป่าบอน  ส าหรับการเข้าร่วมการประกวด อสม .ดีเด่นระดับจังหวัดพัทลุง 

 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) ๑. มีภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน   

๒. ประชาชน ผู้บริโภค มีความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
 

การสนองตอบของแผนปฏิบัติการ   Agenda               Function                 Area 
   
 



 

กิจกรรม เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผลการ
ด าเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

จ านวน
เงิน แหล่งงบ 

๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ จนท.,  
อสม.สาขาคุ้มครองผู้บริโภค,   
เรื่องฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สามารถ
จ าหน่ายได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในร้านช า  ณ ห้องประชุม 
รพ.สต.  
 

- อสม.สาขาคุ้มครอง
ผู้บริโภค จ านวน 54คน 
-เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 
ผู้รับผิดชอบงาน
คุ้มครองฯ รวมจ านวน 
11 คน 
-เภสัชกร / จนท. รพ.ป่า
บอน  รวมจ านวน   3 
คน 
- จนท .สสอ. ป่าบอน  
๒ คน 

รพ.สต. น้ าตก, 
รพ.สต.ควนเพ็ง, 
รพ.สต.ควนค า
ทอง และ รพ.
สต.หนองธง 

เมษายน-6๒ 
-กรกฎาคม 
63 

-อสม.สาขาคุ้มครอง
ผู้บริโภค ใน รพ.สต.
จ านวน 4 แห่ง  เข้า
ร่วมประชุมอบรม 
มากกว่าร้อยละ 90                
- จนท.สาธารณสุขที่
รับผิดชอบงานคุ้มครอง 
เข้าร่วมการประชุม
อบรม ร้อยละ  100  

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
(กระดาษ / สมุด / 
ปากกา / แฟ้ม) 

3,000 
 
 
 

 
 

UC/PP มี อสม.สาขา
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ใน รพ.สต. 
จ านวน ๔  

แห่ง 

๒. จนท.รพ.สต. และ อสม. 
ด าเนินการตรวจร้านช าในเขต
รับผิดชอบ ของทุก รพ.สต. ตรวจ 
ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้แบบบันทึกการ
ตรวจร้านช า (ตามเกณฑ์ร้านช า
คุณภาพ)   ของ  กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค   สสจ.พัทลุง 
 

ร้านช า ทุกแห่ง ใน
อ าเภอป่าบอน 

อ าเภอป่าบอน เมษายน-6๒ 
-กันยายน  

6๒ 

-ร้านช าเป้าหมายของ อ.
ป่าบอน  ได้รับการตรวจ  
ร้อยละ 100 
- ร้านช าเป้าหมาย ของ อ.
ป่าบอน  ผ่านเกณฑ์ร้าน
ช าคุณภาพ  มากกว่า  
ร้อยละ 80 
-. มี อสม.สาขาคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตัวแทน อ.ป่า
บอน  ส าหรับการเข้าร่วม
การประกวด อสม. 
 ดีเด่นระดับ จังหวัด 

- ค่าจัดโปสเตอร์  ยา
อันตรายห้ามจ าหน่าย
ในร้านช า จ านวน 200 
แผ่นๆ ละ 30.- บาท    
เป็นเงิน  
- ค่าจัดโปสเตอร์  
ยาสามัญประจ าบ้าน                 
จ านวน 200 แผ่นๆ 
ละ 30.- บาท   เป็นเงิน    

6,000 
 
 
 
 
 

6,00๐ 

UC/PP ร้านช าได้รับ
การตรวจร้อย

ละ ๑๐๐ 

     รวมเงิน 15,000   



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ โครงการต าบลสุขภาวะ 

ตอบสนองกลยุทธ์ (Strategies) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (PP Excellence Strategies) 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ P & P Excellence แผนงาน 2 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) 1. ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

2. ผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะระดับดี 1 ต าบล/อ าเภอ 
3. ผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะระดับดีมาก 1 ต าบล/อ าเภอ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) ร้อยละต าบลผ่านเกณฑ์ต าบลสุขภาวะ  
การสนองตอบของแผนปฏิบัติการ   Agenda               Function                 Area  

กิจกรรม เป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

จ านวน
เงิน 

แหล่งงบ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนิน
ต าบลสุขภาวะ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานและ 
ประเมินผลต าบลสุขภาวะ 
 
 

- ตัวแทน อปท. 
- ผู้รับผิดชอบ
งาน รพ.สต./
รพช./สสอ 
รวม  50 คน 
- ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 

อ าเภอ 
ป่าบอน 

 
 
 
 
 

กรกฎาคม
256๒ 

 
 
 
 
 

 1. ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
60 
2. ผ่านเกณฑ์ต าบล
สุขภาวะระดับดี 1 
ต าบล/อ าเภอ 
3. ผ่านเกณฑ์ต าบล
สุขภาวะระดับดี
มาก 1 ต าบล/
อ าเภอ 

- ค่าอาหารว่างและ 
  เครื่องดื่ม/2 มื้อ 
- ค่าอาหารเที่ยง/1 มื้อ  
- ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 
 
 

2500 
    

3500 
3000 

CUP 
(OP) 

 

ต าบลสุภาวะผ่าน
เกณฑ์ระดับพื้นฐาน
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

     รวมเงิน 7,200   



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านประชาชนแกนน าและการจัดงานวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ   อ าเภอป่าบอน   จังหวัดพัทลุงประจ าปี  25๖๒  

ตอบสนองกลยุทธ์ (Strategies) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (PP Excellence Strategies) 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ P & P Excellence แผนงาน 2 

วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ อสม. แกนน าประชาชน  
๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม อสม. และประชาชนแกนน าเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ   

ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) จ านวน อสม.และประชาชนเข้าร่วมประชุม  ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) อสม.ปละประชาชน  มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และประชาชน 
การสนองตอบของแผนปฏิบัติการ   Agenda               Function                 Area  

กิจกรรม เป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผลการ
ด าเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 

แหล่ง
งบ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านประชาชน
แกนน าและการจัดงานวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห่งชาติ   อ าเภอป่าบอน   
จังหวัดพัทลุงประจ าปี  25๖๑  
 

- เจ้าหน้าที่ อส
ม.และ
ประชาชนแกน
น า  จ านวน  
๑,๐๐๐ คน 

อ าเภอ 
ป่าบอน 

 
 
 
 
 

มีค.256๒ 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่  อสม. 
และประชาชนแกน
น า เข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ  ๘๐ 

๑.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน  
๑,๐๐๐ คน x ๒๕ บาท x 
2 มื้อ 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน  ๑,๐๐๐ คน x 50 
บาทx 1 มื้อ 
 
 
 
 

 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

UC/PP อสม.เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน  ๑,๐๒๓  
คน 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

     รวมเงิน ๑๐๐,๐00   



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ อบรม อสม.ทดแทนและ อสม.ใหม่  อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง   ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ตอบสนองกลยุทธ์ (Strategies) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (PP Excellence Strategies) 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ P & P Excellence แผนงาน 2 

วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    
๒. เพ่ือกระตุ้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทราบถึงบทบาทหน้าที่และจิตส านึกของการเป็นอาสาสมัคร   

ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม  ร้อยละ  90 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.ใหม ่
การสนองตอบของแผนปฏิบัติการ   Agenda               Function                 Area  

กิจกรรม เป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

จ านวน
เงิน 

แหล่ง
งบ 

การอบรม อสม.ทดแทนและ  
อสม.ใหม่  อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  
ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 

- ประชาชนแกน
น า ที่สมัครใจเป็น 
อสม. จ านวน  
๔๐  คน 
วิทยากร 5 คน 

อ าเภอ 
ป่าบอน 

 
 
 
 
 

มีค.256 
 
 
 
 

 

ผู้เข้ารับการอบรม
ตลอดหลักสูตร ร้อย
ละ  ๙๐ 

๑.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน  ๔5  
คน x ๒๕ บาท x 2 มือ้ x 
5 วัน 
๒. ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน  ๔5  คน x 50 
บาทx 5 มื้อ 
 

 

 
 

11,250 
 

11,250 

UC/PP มีผู้สมัครใจเข้ารับ
การอบรมและผ่าน
การอบรม จ านวน  
45 คน คิดเป็นร้อย
ละ  
๑๐๐ 

     รวมเงิน 22,500   

 
 
 



แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256๒  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
ชื่อโครงการ ประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย ปี 256๒ 

ตอบสนองกลยุทธ์ (Strategies) พัฒนาระบบบริการกลุ่มโรคที่เป็นปัญหาในพ้ืนท่ี 

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ อสม. ประชาชนตระหนัก และเห็นความส าคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
2. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อสม. แลกเปลี่ยนประสบการณ ์
3. เพื่อลดอัตราป่วย อัตราตาย ด้วยโรคไข้เลือดออก 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) ร้อยละ80 ของ หมู่บ้าน มีค่า HI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 
หมู่บ้านการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 
การสนองตอบของแผนปฏิบัติการ  Agenda               Function                 Area 

กิจกรรม เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน แหล่งงบ 
1. จัดประชุม คณะกรรมการ 
2. คณะกรรมลงประเมินหมู่บ้าน 

หมู่บ้านอ าเภอ    
ป่าบอน 

อ าเภอป่าบอน พ.ค.-ส.ค.
256๒ 

- ร้อยละ80 
ของ กรรมการ
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
- ค่า HI CI  

- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
- ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าวัสดุ-อุปกรณ ์
-ค่าเอกสาร 
- ค่ารางวัล 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

3000 
 

4200 
7500 

 
2000 

14400 
 
 

UC/PP ผลการประกวด
หมู่บ้านปลอดลูกน้ า
ยุงลาย ระดับอ าเภอ 
๑ – ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รวมเงิน 49,100   

 



 
แผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปี 25๖๒   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

ชื่อโครงการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตอบสนองกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) ร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผน 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) คปสอ.มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ของปี 25๖๒ 
การสนองตอบของแผนปฏิบัติการ  Agenda                Function                  Area 

กิจกรรม เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

รายละเอียดงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน รายละเอยีด

ค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน แหล่งงบ 

 
1.ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี.สรุปผล
การปฏิบัติงานประจ าปี  
 

สถานบริการ 1๓ 
แห่ง 

CUP ป่า
บอน 

ตุลาคม. ๖๒ - มีแผนปฏิบัติการ
ระดับอ าเภอ  
CUP และระดับ
หน่วยบริการ 

- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

- อาหารกลางวัน  
- ค่าพาหนะ 
- ค่าท่ีพัก 
- ค่าสมนาคุณ

วิทยากร 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

200,000 UC/OP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒  ของ
ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ  
และเครือข่ายบริการ
สุขภาพ 

     รวมเงิน 200,000   
 




