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การประเมินผลกระบวนการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ จังหวัด
พะเยา ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่ อประเมินผลกระบวนการการบริ หารจัดการ การปฏิบัติงานต่อโครงการ
พัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุขแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ปี 2562 ผู้วิจัยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จานวน 97 คน ประกอบด้ วยผู้บริหารระดับจังหวัด อาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 97 คน
ประกอบด้ วย คณะกรรมการวางแผนและประเมินสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จานวน 40 คน ผู้รับผิดชอบงาน
ในระดับ จั งหวั ด งาน/กลุ่ ม งาน ในสานั ก งานสาธารณสุขจั งหวั ดพะเยา จ านวน 21 คน ผู้ รั บ ผิด ชอบงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงาน โรงพยาบาล และสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่งจานวน 18 คน ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล ที่เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายรั บการนิเทศงาน จานวน 18 คน เก็บรวบรวมข้ อมูล
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการ
เก็บ รวมรวบข้ อ มู ล ด้ วยวิ ธีก ารส ารวจความคิด เห็น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็จรู ป โดยใช้ ส ถิ ติ
ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา จากผู้ให้ ข้อมูลจานวน 68 คน พบว่า ด้ าน
กระบวนการบริ หารจั ดการ การปฏิบั ติงานต่ อโครงการทาให้ ผ้ ู ป ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีการวางแผนการ
ดาเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ ทั้งแผนกิจกรรม แผนการใช้ งบประมาณ ได้ รับทราบ
นโยบาย เป้ าหมายและแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสม ในการถ่ายทอดนโยบาย ความรู้ ข้ อมูลต่างๆ สู่การ
ปฏิบัติให้ กบั หน่วยงานในเครือข่าย การจัดทาข้ อตกลงคารับรองการปฏิบัติราชการทาให้ แนวทางการดาเนินงาน
การกากับติดตามและการประเมินผลงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
จุ ดแข็งที่เอื้อต่อความสาเร็จของโครงการที่สาคัญคือ ผู้บริหารเห็นความสาคัญและสนับสนุ น
การดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานโครงการ การได้ รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานในเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นอย่างดี ข้ อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้ านบริหารจัดการโครงการให้ มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ ด้ านระบบการนิเทศงาน ควรมีการจัดทาแผนการนิเทศในเชิงคุณภาพตั้งแต่ต้น
ปี งบประมาณ ด้ านการกากับติดตามงาน ควรมีการติดตามงานแบบมีส่วนร่วม โดยเน้ นประเด็นที่เป็ นปั ญหาใน
ระดับพื้นที่ การประเมินผลงาน ควรมีการชี้แจงเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบให้ ได้ รับทราบและเข้ าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ โดยสรุปสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีการกาหนด
นโยบายและกระบวนการดาเนินงานที่ค่อนข้ างขัดเจน แต่การทางานที่จะทาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ต้ องอาศัยการ

เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

ดาเนินการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่ วม จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จึงจะบรรลุความสาเร็จตามเป้ าหมายที่
กาหนด
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Abstract
This study aims to evaluate the result of management and operational process .The population
and the sample group were selected based on the so-called “purposive sampling” method then divided
into 4 subgroups with a total of 97 members that came from the Public Health Planning and
Assessment Committee,Provincial public health office, District Public Health Offices and Tambom
Health promoting Hospitals .The study was conducted from October 2019 - March 2020.The method
of study was undertaken by questionaires answered by 97 health personnel. Qualitative data was
obtained by analyzing the Comments from the questionnaire . Quantitative data was collected from
questionnaires that were analyzed data with a software program by using statistics, frequency value,
percentage, average and standard deviation.
The study result found that on the management process, operators Has planned operations under
the integrated public health strategy that is both activity plans and budget plans. The related networks
have acknowledged the implementation of the policy. Establishing an agreement perform official duties
affirmative be the cause of operation process monitoring and evaluation got progressive obviously.
The key successes of this project are the support from top executives. A good quality
collaboration from related affiliated department. Suggestion: the budget should be allocated for the
project management appropriately and aplenty. System supervision side should have establishing quality
supervision plans from the beginning of the fiscal year. The monitoring side should have the tracking
wherewith participation by emphasize the problem in evaluated point. There should have to clarify staff
to be informed and understood about the evaluation criteria for each indicator from the beginning of the
fiscal year. As a result, Phayao Provincial Public Health Office has somewhat policies and procedures
graphically. Meanwhile, working for achievement must entrust with integrated participatory operations
of all related departments that will make it all accomplish specified goal.
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1. บทนา
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา ปี 2562 เป็ นโครงการที่
อยู่ ในความรั บ ผิดชอบของกลุ่ มงานพั ฒนายุ ทธศาสตร์ สาธารณสุข สานั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดพะเยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ กระบวนการจัดทาแผนการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้ องกับนโยบายของกระทรวง
สู่การปฏิบัติในพื้นที่ และการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของการดาเนินงานตามคา
เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

รับรองการปฏิบัติราชการของการดาเนินงานนโยบายด้ านสาธารณสุข ทั้งระดับกระทรวง ระดับเขต และระดับ
จังหวัด โดยเน้ นให้ เป็ นโครงการบูรณาการตามแผนงานยุทธศาสตร์ สามารถปฏิบัติได้ จริง ในปี 2562 ได้
กาหนดเป้ าหมายเป็ นระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนบูรณาการตามประเด็นยุทธศาสตร์สุขภาพ
หลัก( Strategic issues)
ของกระทรวงสาธารณสุข และมีการมอบหมายงานผู้บริ หาร(CIPO: Chief
Integrated Program Officer)และผู้รับผิดชอบโครงการหลัก (PM:Project Manager)รวมถึงแต่งตั้งคณะทางาน
ขับ เคลื่ อ นงานตามประเด็น ยุ ทธศาสตร์ แ บบบู ร ณาการ กลุ่ มเป้ าหมายในโครงการคือ หน่ วยงานในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาทั้งระดับโรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล กลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีระยะเวลาดาเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 เมื่อการดาเนินงานในโครงการสิ้นสุดลง จึงได้ มีการประเมินผลกระบวนการ
การปฏิบัติงานของโครงการเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเบื้องต้ นสาหรับการตัดสินใจในด้ านการบริหารจัดการภาพรวมของ
โครงการ การสนับสนุนงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
สภาพการที่เป็ นจริ งที่ได้ จากการประเมินผลโดยการสารวจความคิ ดเห็นของผู้ บริ หารและผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินโครงการทุกระดับ รวมถึงสามารถนาผลการประเมินกระบวนการของโครงการทั้งด้ านการบริหารจัดการ
การกากับติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงาน มาประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายการ
พัฒนางานสาธารณสุข ที่ส่งผลถึงภาวะสุขภาพของประชาชนจังหวัดพะเยา สามารถตอบสนอง ต่อเป้ าหมายการ
ดาเนินงาน และบรรลุตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กาหนดในการพัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดพะเยา
2.วิธีการศึกษา
การประเมินผลกระบวนการของโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ จังหวัด
พะเยา ปี 2562 เป็ นการประเมินกระบวนการ(Process Evaluation) ว่าดาเนินกิจกรรมต่างๆ เป็ นไปตาม
แผนงานที่ได้ กาหนดไว้ หรื อ ไม่ อย่ างไร และมุ่ งค้ นหาสาเหตุหรื อเงื่อนไขที่เป็ นปั ญ หาหรื อ อุปสรรคในการ
ดาเนินงาน โดยวิธกี ารสารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้รับผิดชอบประสานการดาเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่ โดยผู้วิจัยได้ ดาเนินการตามระเบียบวิธวี ิจัยดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผู้วิจัยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็ น
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข ทั้งระดับจังหวัดและระดับ
อาเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ปี งบประมาณ 2562 ประกอบด้ วยผู้บริหารระดับจังหวัด อาเภอ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จ านวน 97 คน ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการวางแผนและประเมิ น
สาธารณสุขจั งหวั ดพะเยา จานวน 40 คน ผู้ รั บ ผิดชอบงานในระดับ จังหวั ด งาน/กลุ่ มงาน ในสานั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา จานวน 21 คน ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โรงพยาบาล และสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอทุกแห่งจานวน 18 คน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
รับการนิเทศงาน จานวน 18 คน
2.2 เครื่อ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล การศึกษาครั้ งนี้ ใช้ วิธีการสารวจความคิดเห็นโดยมี
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่ ว นที่ 2 เป็ นการสารวจความคิ ดเห็น ด้ า นกระบวนการบริ หารจั ดการ การปฏิบั ติ งาน ต่ อ
เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

โครงการ ส่วนที่ 3 ด้ านทรัพยากรสนับสนุ นการดาเนินงาน ส่วนที่ 4 ด้ านความพึงพอใจต่อโครงการ ส่วนที่ 5
ข้ อ เสนอแนะสาหรั บ การพั ฒนาปรุงกระบวนการดาเนิ น งานของโครงการ มีลักษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ สร้ างขึ้นโดยดาเนินการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย หนังสือและวารสารวิชาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ วรวบรวมข้ อมูลที่ได้ นามาสรุปเป็ นประเด็นคาถามสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป จากนั้นนาข้ อมูลที่
ได้ มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณโดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนข้ อมูลเชิงคุณภาพนามาจัดเป็ นหมวดหมู่
3.ผลการศึกษา
3.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่ ผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับตาบล ผู้รับผิดชอบงานใน
ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาใน
การปฏิบั ติงาน จานวนกลุ่ มเป้ าหมาย 97 ราย ได้ รั บแบบสอบถามที่สมบู รณ์ จากลุ่ มผู้ ให้ ข้อมู ลกลั บ คืน มา
จานวนทั้งสิ้น 68 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 70.1 โดยมีผลการศึกษาดังนี้
ลักษณะการปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบัติงานงานในหน่วยงานบริหาร ร้ อยละ 45.36 ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการ ร้ อยละ 54.64
สถานทีป่ ฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบัติงานด้ านการประสาน ติดตาม กากับดูแลการดาเนินงานจากหน่วยงานในระดับจังหวัด ร้ อยละ
52.4 ปฏิบัติงานในระดับอาเภอ ร้ อยละ 42.9 และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ร้ อยละ 4.8
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบัติงานด้ านการประสาน ติดตาม กากับดูแลการดาเนินงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี
ร้ อยละ 28.6 ระยะเวลา 6-10 ปี ร้ อยละ 23.8 และระยะเวลา 10 ขึ้นไป ร้ อยละ 76.2
3.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ การปฏิบตั ิงาน
ผู้ศึกษาได้ กาหนดกรอบในการประเมิน ประกอบด้ วย การวางแผนการดาเนินงาน การบริหารจัดการ
ให้ เป็ นไปตามแผนงาน/โครงการ การถ่ายทอดนโยบาย ความรู้ ข้ อมูลต่างๆ สู่การปฏิบัติ การติดตาม กากับ
และนิเทศงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในเครือข่าย จากการศึกษาโดยการสอบถามความคิด เห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ ได้ ผลการศึกษาดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 ความคิดเห็นด้ านกระบวนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน ต่อโครงการพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขแบบบูรณาการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2562
การบริหารจัดการ/การปฏิบัติงาน
ผลการดาเนินงาน(N=68)
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ตอบ
1. มีการวางแผนกิจกรรม
100
2.ปฏิบัติงานเป็ นไปตามแผนกิจกรรมที่กาหนดไว้
88.23
11.77
3.มีการวางแผนการใช้ งบประมาณ
100
เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

การบริหารจัดการ/การปฏิบัติงาน
4.การบริหารงบประมาณเป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
5. มีการถ่ายทอดนโยบาย ความรู้ ข้ อมูลต่างๆ สู่การปฏิบัติให้ กบั
หน่วยงานในเครือข่าย
6. มีการติดตาม กากับ และนิเทศงานเพื่อรับฟังปัญหา ให้ คาปรึกษา
และข้ อเสนอแนะแก่ผ้ ูปฏิบัติงานในพื้นที่ระหว่างการดาเนินงาน
7. นาข้ อปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานนามา
วางแผนแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
8. มีการติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
9. ได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานในเครือข่ายที่เกี่ยวข้ องด้ วยดี
10. ผู้บริหารในหน่วยงานเห็นความสาคัญและสนับสนุนการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน(N=68)
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ตอบ
88.23
11.77
95.58
4.42
97.05

2.95

-

85.29

4.41

10.29

95.58
91.17
97.05

4.41
2.94
2.94

5.88
-

3.3 การจัดการทรัพยากรสนับสนุ นการดาเนินงาน
ผู้ศึกษาได้ กาหนดกรอบในการประเมินประกอบด้ วย จานวนผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมรับผิดชอบในแผนงาน/
โครงการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เวลาในการปฏิบัติงานเปรี ยบเทียบกับปริมาณงานทั้งหมดที่รับผิดชอบ
และข้ อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ในการสนับสนุนการดาเนินงาน ผลการศึกษาดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตาราง 2 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อการจัดการทรัพยากรสนับสนุนในการดาเนินงานภายใต้ โครงการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2562
ทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน(N=68)
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ไม่ตอบ
3.1 จานวนผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมรับผิดชอบในแผนงาน/โครงการ
66.17
33.83
(Mean=3.16 ,Minimum =1 ,Maximum= 8
3.2 งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน
79.41
20.59
3.3 วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการดาเนินงาน
85.29
14.71
3.4 เวลาในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริ มาณงานทั้งหมดที่
32.35
58.82
8.82
รับผิดชอบ
3.5 ข้ อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ในการสนับสนุนการดาเนินงาน
92.64
7.36
3.4 ความพึงพอใจ ต่อกระบวนการดาเนินงานในโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบ
บูรณาการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2562
เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

ผู้ศึกษาได้ กาหนดกรอบในการประเมินความพึงพอใจประกอบด้ วย การถ่ายทอดนโยบายลงสู่การ
ปฏิบัติ การนิเทศงาน การกากับติดตามงาน การประเมินผลงาน เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กาหนดไว้ ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก
3.51 – 4.50 หมายถึง ดี
2.51 – 3.50 หมายถึง พอใช้
1.51 – 2.50 หมายถึง ต้ องปรับปรุง
ต่ากว่า 1.50 หมายถึง ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการศึกษาดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตาราง 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานด้ านการประสาน ติดตาม กากับดูแลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย SD ร้ อยละ
ระดับ
ประเด็นความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
3.63 0.75 72.59
ดี
1. การถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบตั ิ
1.กระบวนการการถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ เอื้อ
3.56 0.78 71.11
ดี
ต่อการดาเนินพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่
2.เนื้อหาการถ่ายทอดนโยบายมีความเหมาะสม ชัดเจน
3.78 0.74 75.56
ดี
สามารถนาไปถ่ายทอดหรือปฏิบัติในหน่วยงานได้
3.ความชัดเจนของคู่มือและแนวทางการถ่ายทอด
3.56 0.71 71.11
ดี
นโยบายยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
3.61 0.79 75.27
ดี
2. การนิเทศงาน
3.56 0.79 76.11
1.บทบาทของคณะทางานนิเทศงานระดับจังหวัด
ดี
2.ความชัดเจนของประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงานใน 3.60 0.71 74.48
ดี
ที่ประชุม กวป.
3.76 0.62 75.10
3.ความเหมาะสมของการออกนิเทศงานในพื้นที่ระดับ
ดี
อาเภอ ตามแผนที่กาหนด 2 ครั้ง ต่อ ปี
3.63 0.78 74.55
4.ความครอบคลุมของเนื้อหาการนิเทศงาน
ดี
3.56 0.79 76.11
5.ความชัดเจนของการนาเสนอผลการนิเทศงานในที่
ดี
ประชุม กวป.
3.59 0.57 74.87
ดี
3. การกากับติดตามงาน
3.71 0.64 75.51
1.ความเหมาะสมของการกาหนดวาระการติดตามงาน
ดี
ตามนโยบายในที่ประชุม กวป.
เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

ประเด็นความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย SD

ร้ อยละ

ระดับ
ความพึงพอใจ
ดี

3.59 0.65 72.08
2.ความชัดเจนของการนาเสนอความก้ าวหน้ าของการ
ดาเนินงานของพื้นที่ในที่ประชุม กวป.
3.57 0.67 76.12
3.ความครอบคลุมของเนื้อหาจากการสรุปประเด็นใน
ดี
รายงานการประชุม กวป.
3.49 0.79 75.78
4.ความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานใน website
พอใช้
3.73 0.61 76.46
ดี
4. การประเมินผลงาน
3.74 0.63 76.02
1.ความชัดเจนของการชี้แจงแนวทางการประเมินผลการ
ดี
ดาเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณสุขจังหวัดพะเยาในที่
ประชุม กวป.
3.70 0.71 75.89
2.ความชัดเจนของการจัดทาข้ อตกลงระหว่างผู้บริหาร
ดี
ระดับจังหวัด และอาเภอ
3.ความเหมาะสมของการประเมินผลการดาเนินงาน ปี ละ 3.83 0.82 78.65
ดี
2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
3.70 0.69 75.89
4.ความเหมาะสมของการสรุปผลการประเมินผลงาน
ดี
3.70 0.77 75.89
5.ความชัดเจนของการสรุปประเด็นผลการดาเนินงาน
ดี
ประจาปี
3.5 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
3.5.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบนิเทศงาน
ควรมีการจัดทาแผนการนิเทศงานแบบบูรณาการ แจ้ งกรอบแนวทางการการนิเทศงานให้ ชัดเจน ตั้งแต่
ต้ นปี งบประมาณ เพื่อการเตรียมความพร้ อมในการนิเทศ และผู้นิเทศงานควรมี ทกั ษะในการสื่อสารประเด็น
การนิเทศงานในเชิงคุณภาพ โดยร่ วมกับพื้นที่ในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และหาแนวทางแก้ ปัญหาร่ วมกัน
การอ้ า งอิง แหล่ ง ข้ อ มู ล ประกอบควรใช้ ฐ านเดี ย วกัน การสรุ ป ผลการนิ เ ทศงานนอกจากแจ้ ง ในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้ านสาธารณสุข(กวป.) แล้ วขอให้ แจ้ งผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทราบด้ วย
3.5.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบกากับติดตามงาน
ผู้บริหารระดับจังหวัดควรมีการจัดโครงสร้ าง และ ลักษณะงานให้ ชัดเจนตั้งแต่ระดับหัวหน้ ากลุ่มงาน
หัวหน้ างาน และผู้ปฏิบัติ การกาหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ในบางเรื่องยังกาหนดตัวผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน และ
ควรมีการบูรณาการ การกากับติดตามงานของจังหวัด ในแต่ละงาน กาหนดเป้ าหมาย การติดตามงานตาม
นโยบายที่เร่งด่วน ลดการทางานซา้ ซ้ อน ควรมีการติดตามงาน เฉพาะกิจ ในประเด็นที่เป็ นปั ญหาของพื้นที่ ถึง
ระดับตาบล อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาระบบบริการ ตัวชี้วัดที่มีปัญหา จังหวัดควรจัดทีมพี่ เลี้ยง
เพื่อติดตามงานร่ วมกับระดับอาเภอ จะได้ รับทราบปั ญหาที่แท้ จริงของพื้นที่ ทีมนิเทศกับทีมกากับติดตามงาน
ควรทางานไปในทิศทางเดียวกัน
เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

3.5.3 ข้อเสนอแนะการประเมินผลงาน
ควรมีการพั ฒนาระบบฐานข้ อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลได้ ทุกระดับ ควรมีเวทีสรุปผลการประเมิน
ก่อนสิ้นปี งบประมาณ พร้ อมจัดทาแผนในปี ต่อไปเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง ทั้งแผนงานและการประเมินผล
ตัวชี้วัดบางตัวไม่สามารถประเมินได้ ในระดับพื้นที่ ไม่ควรจะนามาประเมินเป็ นผลลัพธ์การดาเนินงาน หากจะมี
มีการประเมินควรเป็ นการประเมินเชิงกระบวนการ ให้ มีการชี้แจงเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบให้ ได้ รับทราบและเข้ าใจ
เกี่ยวกับ เกณฑ์ก ารประเมิน ในแต่ ละตัว ชี้ วัด ควรมี การสนั บสนุ นงบประมาณให้ เพี ยงพอต่ อ การดาเนิ น งาน
แนวทางรูปแบบการประเมินไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่ อย เพราะการทางานในกลุ่มประชากร ต้ องการทางานใน
รูปแบบที่ต่อเนื่อง
4.วิจารณ์
จากผลการประเมินกระบวนการ โครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ จังหวัดพะเยา
ปี 2562 สามารถอภิปรายผลได้ ตามหัวข้ อดังต่อไปนี้
4.1 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ การปฏิบตั ิงานต่อโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
แบบบูรณาการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปี 2562
กระบวนการบริหารงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการได้ มีการดาเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ รับงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข มีกระบวนการจัดทาแผนและกาหนดเป้ าหมายความสาเร็จ ตามยุทธศาสตร์การดาเนินงาน 4 ด้ าน
ตามยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ 1. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็ นเลิศ (PP&P Excellence
2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็ นเลิศ (Service Excellence) 3.
ยุทธศาสตร์ บุคลากรเป็ นเลิศ (People Excellence) และ 4.ยุทธศาสตร์บริหารเป็ นเลิศด้ วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence) มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติด้วยการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมจากจังหวัด ไปสู่พ้ ืนที่ และมีการติดตามประเมินผลโดยกลไกปกติของพื้ นที่ เช่ น การนิเทศงาน
อาเภอ การติดตามความก้ าวหน้ าในที่ประชุ มจังหวัด สอดคล้ องกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องการ
ประเมินผลงาน ที่มีการจัดทาข้ อตกลงระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัด และอาเภอ ที่เป็ นพันธะสัญญาร่ วมกันใน
การดาเนินงานให้ บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนด รวมทั้งมีการประเมินผลงานและนาเสนอในที่ประชุ ม
คณะกรรมการวางแผนและประเมิ น ผลด้ า นสาธารณสุขจั ง หวั ดพะเยา ที่ทาให้ ทราบความก้ า วหน้ า ในการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบรายอาเภอ และเป้ าหมายที่กาหนด แต่ยังมีประเด็นข้ อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง ใน
ประเด็นการบริ หารจัดการโครงการมีการบูรณาการตามแผนงานยังแยกส่วนในด้ านกิจกรรมที่ดาเนินงานใน
แผน การสื่อสารสั่งการจากจังหวัดลงไปในพื้นที่ยังไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ด้ านการนิเทศงาน ผู้นิเทศงาน
ในระดับจังหวัดที่มีบทบาทในการสนับสนุ นงานในพื้นที่ ด้ านวิชาการ ต้ องมีความพร้ อมในการปฏิบัติงาน และ
ทราบสถานการณ์ปัญหาของพื้ นที่ เพื่ อสามารถกาหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหาร่ วมกับพื้ นที่ได้ การจัดทา
แผนการออกนิเทศงาน ต้ องมีความชัดเจน และบูรณาการของทุกงานในการออกนิเทศงานเพื่อไม่ให้ เกิดความ
ซา้ ซ้ อนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม แนวคิดหลักของการประเมินกระบวนการ(Process Evaluation) นั้น เป็ นการ
ประเมินเพื่อหาข้ อบกพร่ องของการดาเนินงานโครงการเพื่อการแก้ ไข และการตัดสินใจเพื่ อการพัฒนางาน
เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

นามาปรับปรุงการสนับสนุนทรัพยากร กลไกการดาเนินงานและการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยผลจาก
การประเมินในครั้งนี้ทาให้ ทราบถึงปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้ อเสนอแนะ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานโครงการในปี ต่อไป
4.2 ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
ปัจจัยความสาเร็จของกระบวนการของการดาเนินงานในโครงการ คือ โครงการต้ องได้ รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ผ้ ูบริหาร ระดับจัง หวัด ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงระดับหัวหน้ ากลุ่ม
งานด้ วย จึ งจะทาให้ แผนงานขับเคลื่ อนไปได้ อย่ างต่อเนื่อง และมีผ้ ูปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะเพี ยงพอต่อการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
และตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 4 ด้ าน รวมทั้งมีงบประมาณที่เพียงพอและทัน
ต่อเวลา
4.3 การนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิให้บรรลุเป้าหมาย
แนวทางสาคัญที่ต้องดาเนิ นการให้ บรรลุ ความคาดหวังในการดาเนิ นงานของแผนยุ ทธศาสตร์ แบบ
บูรณาการคือการถ่ายทอดนโยบาย ทิศทาง และตัวชี้วัดที่จะถ่ายทอดลงสู่พ้ ื นที่อย่างชัดเจน การทางานไม่เกิด
ความซา้ ซ้ อนโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็ นผู้รับผิดชอบหลักจะต้ องสามารถบริหารจัดการแผนงานให้ เป้ าประสงค์
ไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของประภาส อนันตา ที่ได้ พบต้ นแบบการทางานที่ดีในการนา
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วย PIES 4 ขั้นตอน ดังนี้ (1)การวางแผนเป็ นขั้นตอนการ
กาหนดนโยบายให้ เ ป็ นรู ป ธรรมและมีความพร้ อ มที่จะนาไปสู่ก ารปฏิบั ติได้ (2)การนาแผนไปปฏิบั ติเ ป็ น
ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
(3)การติดตามประเมินผล ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนการประเมินผลโดยประเมินที่ตัวชี้วัดที่เป็ นผล(results or lag
indicators) และ (4)ปรั บมาตรฐานเป็ นขั้นตอนที่ควรกาหนดให้ มีคณะทางานเพื่ อติดตามผลการดาเนินงาน
หากพบว่าผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้ าหมายต้ องพยายามปรั บแผนเพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายที่ต้ังไว้ นอกจากนี้
หากพบว่ าผลการดาเนินงานบรรลุ เป้ าหมายแต่ เป้ าหมายที่ต้ังไว้ ต่า ก็ต้องพยายามยกระดับเกณฑ์หรื อระดับ
เป้ าหมายให้ สงู ขึ้น
4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
สรุปปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญต้ องมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานในโครงการ คือ การ
ประสานงานในระดับต่างๆไม่ได้ มีการวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้น ทาให้ ต้องใช้ ระยะเวลาในการทาความเข้ าใจใน
การจัดทาแผนงาน ทั้งแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณ ส่งผลต่ อการอนุ มัติโครงการมีความล่ าช้ า ทาให้
หน่ วยงานเหลือเวลาการปฏิบัติงานน้ อยลง กิจรรมไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาในแผนงาน นอกจากนี้ยังพบ
ปั ญหาที่บางพื้ นที่มีผ้ ูปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อภาระงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในระดับสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่มีภาระงานในความรับผิดชอบค่อนข้ างมาก และส่วนใหญ่เป็ นงานที่
สั่งการจากส่วนกลาง เช่น งานตามนโยบายเร่ งด่วนต่างๆ ด้ านงบประมาณ พบว่าปั ญหาด้ านงบประมาณส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ท่ีข้ั น ตอนการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณและการจั ด ทาแผนงาน โครงการรองรั บ มี ความล่ า ช้ า
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้ านภารกิจพื้นฐานทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ
เอกสารเผยแพร่ รายงานการวิจยั สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา

4.5 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาการดาเนินงาน
4.5.1 ด้านนโยบายและแผน
1) หน่วยงานระดับจังหวัดควรมีการวางแผนการดาเนินงานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื้นที่ต้ังแต่
ระยะเริ่ มดาเนิ นการ เพื่ อชี้แจงทาความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้ าหมายและทิศทางการดาเนินงาน รวมทั้ง
กาหนดบทบาทความรับผิดชอบในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ลดปัญหาการทางานที่ซา้ ซ้ อน
2) การดาเนินงานด้ านนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ให้ เป็ นผลสาเร็จนั้น ผู้เกี่ยวข้ องทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับพื้ นที่ ต้ องมีความเข้ าใจต่ อสภาพปั ญหาในเรื่ องนั้นๆ ต้ องมีข้อมู ลสารสนเทศที่สามารถสะท้ อนสภาพ
ปั ญ หานั้ น ๆ ในพื้ นที่ หรื อ ในกลุ่ มประชากรเป้ าหมายได้ อ ย่ า งรอบด้ า น เพื่ อ สามารถน าข้ อ มู ล มาก าหนด
เป้ าหมายที่จะเข้ าไปดาเนินการได้ ถูกต้ อง และวางแผนแก้ ปัญหานั้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) แผนบูรณาการเพื่อแก้ ปัญหาพื้นที่ จะต้ องยึดปั ญหาเป็ นตัวตั้ง (Problem-oriented approach) แผน
บูรณาการที่ดีและจั ดว่ ามีคุณภาพ ให้ พิจารณาจากความชัดเจนใน ๓ องค์ประกอบ คือ การวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาที่ชัดเจนทั้งด้ านกว้ างและด้ านลึก การระบุกลุ่มเป้ าหมายที่มีความเสี่ยง การกาหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ที่ มี ผ ลต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หา ดั ง นั้ น แผนบู ร ณาการจึ ง
ประกอบด้ วยแผนงานย่อยๆ ตามจานวนปั ญหา จากนั้นจาแนกเป็ นโครงการต่างๆ เพื่ อรองรับกิจกรรมของ
กลุ่มงาน หรือหน่วยปฏิบัติ แผนบูรณาการย่อมไม่ใช่การรวบรวมโครงการต่างๆ เข้ าด้ วยกัน ซึ่งทาให้ เกิดความ
ซา้ ซ้ อนและผู้ปฏิบัติเกิดความสับสนได้ ง่าย
4) กระบวนการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ แบบบู รณาการ ควรเป็ นแผนที่เกิดจากการบูรณาการร่ วมกับ
หน่ วยงานอื่นภายในจังหวัด รวมทั้งภาคประชาสังคม เพื่ อก าหนดทิศ ทางที่เป็ นเอกภาพในการดาเนิ นงาน
จะต้ องบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างนโยบายและยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ และสอดรับกับสภาพปั ญหา
สุขภาพในพื้นที่
4.5.2 ด้านการติดตามและประเมินผล
ควรมีการควบคุม ก ากับ และติดตามประเมินผลกระบวนการทางานและผลงานเชิงคุณภาพอย่า ง
ต่อเนื่อง และมีการเก็บข้ อมูลอย่างสม่าเสมอทั้งก่อนการดาเนินงาน ระหว่ างการดาเนินงานและเสร็จสิ้นการ
ดาเนินงาน (ต้ นนา้ กลางนา้ ปลายนา้ ) ควรมีการกระตุ้นในการติดตามงานเป็ นระยะๆ ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9
เดือนและ 12 เดือน ควรจัดทีมติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ และมีการฝึ กทักษะการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ที่สาคั ญ อย่ า งยิ่ งก็คือ ควรการน าผลการประเมิน มาใช้ ป ระโยชน์ ในการพั ฒนา ปรั บ ปรุ งแผนงาน
โครงการและมาตรการการด าเนิ น งานส่งผลให้ ก ารทางานมีป ระสิทธิภาพ ประสิทธิผ ลมากขึ้น ควรมีเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้หรื อนา Best Practice มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรพั ฒนา
บุคลากรให้ เห็นความสาคัญของการประเมินผล เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนางานให้ ดีย่งิ ขึ้น
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