
159 

 

วารสารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม  – ธันวาคม 2562 

การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 
 

สมจิตร เดชาเสถียร1, เจษฎา สุราวรรณ์1, พชรพร ครองยุทธ2, ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลแผนยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
CIPPIEST ของ Stufflebeam เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบภาคตัดขวางระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) โดยใช้การวิเคราะห์รายงาน เอกสารท่ี
เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวเิคราะห์
เน้ือหา ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ 2562 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ประกอบดว้ย 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 45 ตัวช้ีวัด มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุขมีระบบการบริหารยุทธศาสตร์ผ่านโปรแกรมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีพัฒนาข้ึน
ใหม่โดยได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงาน 3,572 โครงการและสนับสนุนงบประมาณจ านวนท้ังสิ้น 
163,072,865 บาท ตัวช้ีวัดร้อยละ 73.33 (33 ตัวช้ีวัด) มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
และร้อยละ 26.67 (12 ตัวช้ีวัด) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอแนะส านักงานสาธารณสขุจังหวดั
ขอนแก่นควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูล ลดการท างานท่ีซ้ า ซ้อน และ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสขุภาพให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งข้ึน 
 
ค ำส ำคัญ: แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาสุขภาพ, รูปแบบ CIPPIEST 
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ABSTRACT 
 This research is evaluation research. The objective is to assess the health 
development strategic plan, KhonKaen Provincial Health Office, in the fiscal year 2019.  
The researchers were applying the CIPPIEST model of Stufflebeam as a conceptual 
research framework. A cross-sectional study design to collect data during the fiscal year 
2019 (October 2018-September 2019). An analysis of reports, documents, and in-depth 
interviews from the stakeholder has been analyzed with content analysis. The results 
showed that in the fiscal year 2019, the health development strategy consists of 4 strategic 
issues, 13 goals, and 45 indicators are aligned with the Ministry of Public Health’s 
strategic plans. The action plan program has been developed to support the project 
management system. The 3,572 projects and a total budget of 163,072,805 baht have 
been approved through the action plan program. There were 73.33 % (33 indicators) of 
overall indicators pass the assessment criteria, and 26.67% (12 indicators) couldn’t pass 
the assessment. Suggestion: Khon Kaen Provincial Health Office should develop the 
information systems to link information, reduce repetitive and validated work. It can 
improve the efficiency of strategic planning for health development to achieve better 
objectives. 
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บทน ำ (Introduction) 
สืบเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 หมวด 3 ก าหนดให้
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติ รา ชก า รมีกา รติ ดตา มแล ะ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและของรัฐ
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 1และมาตรา 
16 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 25622 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ัน
โดยจัดท าเป็นแผนห้าปีซ่ึงต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูป
ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ่
รัฐสภาและแผนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องมาตรา 29 
วรรค 2 ก าหนดให้การบริการประชาชนและ
การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
กลา งท่ีส า นัก งานพัฒนารัฐบาลดิจิทั ล 
(องค์การมหาชน) ก าหนด และมาตรา 33 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรอื
สมควรท่ีจะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
การด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนการปฏิรูป
ประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ่
รัฐสภาและแผนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงก าลั ง
เงิน งบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของ
ภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

ส านักงา นสา ธา รณสุ ขจังหวั ด
ขอนแก่นโดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุขค านึงถึงความส าคัญดังกลา่ว จึง
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผน
ยุทธ ศาสตร์ก ารพัฒนา สุขภาพจั งหวั ด
ขอนแก่น 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทในสถานการณ์
ปัจจุบันประกอบด้วย 4 พันธกิจ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 45 ตัวช้ีวัดและ
แปลงเป็นกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ซ่ึงจากการ
ปฏิ บัติ ท่ี ผ่ า นมา ก า ร ปร ะ เ มินผ ล ก า ร
ด าเนินงานจะประเมินความส า เร็จของงาน
ตามตัวช้ีวัดเท่าน้ันในขณะท่ีการประเมินผล
ด้านยุ ทธศาสต ร์ (strategy control and 
evaluation) เป็นหน่ึงในสี่ข้ันตอนส าคัญของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) ท่ีมีค วามจ า เป็น เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจอีก ท้ั งยังเป็นกา ร
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีตั้งไว้ท้ังน้ีถือ
เป็นห น่ึ งในก ล ไก ของกา รถ่ ว งดุ ลแล ะ
ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมา       
ภิบาลขององค์การ (good governance) ซ่ึง
สอดคล้องตามท่ีระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกา
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 จากการทบทวนวรรณกรรมนักวจัิย
พบว่าการประเมินยุทธศาสตร์มีเครื่องมือการ
ประเมินหลายรูปแบบแต่รูปแบบท่ีนิยมใช้
มากได้แก่รูปแบบการประเมินCIPPIEST ซ่ึง
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตัดสินใจ
ตามแนวคิดของStufflebeamเดิมมีช่ือว่ า
CIPP model และต่อมามีการขยายผลโดย
เพิ่มเติม IEST เ ข้ามา 3ประกอบด้วยการ
ประเมินด้านบริบท (context evaluation: C) 
ด้านปัจจัยน าเข้า (inputs evaluation: I) ด้าน
กระบวนการ (process evaluation: P) ด้าน
ผลผลิ ต (products evaluation: P) ด้า น
ผล กร ะทบ ( impact evaluation: I) ด้า น
ประสิทธิผล (effectiveness evaluation: E) 
ด้านความยั่งยืน (sustainability evaluation: S) 
และด้านการถ่ายโยงความรู้ (transportability 
evaluation: T)  
 นักวิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรใน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขซ่ึง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาพโดยตรง และนักวิจัยท่ีเป็น
คนกลางจากหน่วยงานภายนอก จึงเลือกใช้
รูปแบบ CIPPIEST เป็นเครื่องมือการประเมิน
ความส าเร็จตามตัว ช้ีวัดของยุทธศาสตร์
พัฒนาสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2562 
ข้อมูลท่ีได้จะท าให้ทราบการบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ความสามารถใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบรรลุ

ตัว ช้ีวัดท่ีก าหนดรว มท้ังรับทราบปัญหา
อุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 
และในปีงบประมาณต่อไปอันจะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์“ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าท่ี
มีความสุขระบบบริหารและบริการเป็นเลิศใน
เขตสุขภาพท่ี 7” 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Methodology) 

การประเมินแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น  เ ป็นกา รวิ จัย เชิ งประ เมินผ ล 
(evaluation research)  โดย ปร ะยุก ต์ ใ ช้
รู ปแบบCIPPIESTของStufflebeam เ ป็ น
กรอบแนวคิดการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ภาคตัดขวาง ระหว่างปีงบประมาณ 2562 
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) มีขอบเขต
การวิจัย ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี  1 กา รประเ มินบริบท 
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นการประเมินกอ่น
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2562 โดยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ
แผนยุทธศาสตร์/ตัวบ่งช้ีและบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในหน่วยงานต่า งๆ ท่ีน าแผ น
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การจัดประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อ
วิเคราะห์บริบท ได้แก่ ความสอดคล้องของ
แผนยุ ทธศา สต ร์ ก า ร พัฒนา สุ ขภา พ 
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ปีงบประมาณ 2562 กับ แผนยุทธศาสตร์        
20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ปัจจัยน า เข้า 
ได้แก่ สมรรถนะของบุคลากรระบบบริหาร
จัดการ งบปร ะมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์  แล ะ
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การน าไปปฏิบัติ กระบวนการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด า เนินงาน 
และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินผลระหว่าง
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ 
6 เดือน 9 เดือน และเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ได้แก่ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความ
ยั่งยืน และการถ่ายโยงความรู้ นักวิ จัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงทุติยภูมิจากการรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัด น ามาวิเคราะห์
และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ได้ข้อสรุปและค าแนะน าเพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในปี
ต่อไป 

 
ผลกำรวิจัย (Result) 

1. กำรประเมินดำ้นบริบท 
จากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นปีงบประมาณ 
2562 โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผลการศึกษาพบว่า  แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย แผน

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน 
15 แผนงาน 40 โครงการและ 55 ตัวช้ีวัด เม่ือ
พิจารณาถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ศักยภาพและทรัพยาก รของส านักงา น
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสภาพปัญหา/
ความต้องการของประชาชนตามเวลาและ
สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันแล้ว  น้ัน 
พบว่ามีตัวช้ีวัดท่ีไม่สอดคล้องกับบริบท เช่น 
ระดับคว ามส า เ ร็จของการพัฒนาเมือง
สมุนไพรระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมี
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนด 
ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการ
ก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นต้น จึงไม่น ามา
บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสขุภาพ 
ดังน้ัน ในปีงบประมาณ 2562 ส า นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจ านวน 4 
ด้าน 13 เป้าประสงค์ 45 ตัวช้ีวัด และก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประชาชนสุขภาพดีเ จ้าหน้า ท่ีมี
ความสุขระบบบริหารและบริการเป็นเลิศใน
เขตสุขภาพ ท่ี7” เป็น เป้าหมาย ของกา ร
ด าเนินงาน 

2. กำรประเมินดำ้นปัจจัยน ำเข้ำ 
จาก กา รประ เมิน ปัจ จัย น า เข้ า        

4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากรด้านวัสดุอุปกรณ์
อาคารสถานท่ีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ด้านงบประมาณและด้านการบริหารจัดการ 
พบว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่ 
มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะเหมาะสม รับผิดชอบ
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เป็นผู้ดูแลก ากับตัวช้ีวัด/ผู้ จัดเก็บข้อมูล ได้
ครบทุกตัวช้ีวัด สถานะทางการเงิน ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2562 พบว่า  ปีงบประมาณ 
2562 ราย รับรวม 3 ,896,084,080.07 บาท 
รายจ่ายรวม 3,862,207,978.99บาท ซ่ึงอยู่
ในเกณฑ์ท่ีมีผลก าไร อย่างไรก็ตามยังพบ
ปัญหา ด้ า นก า ร บริ หา ร จัดก า ร ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อกา รตัดสินใจมีข้ันตอน ท่ี
ซ้ าซ้อน ล่าช้า ไม่สามารถก ากับติดตามการ
ด าเนินงานได้อย่างเป็น real time กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จึงได้พัฒนา
โปรแกรมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหา ร
โครงการ ควบคุมก ากับการใช้งบประมาณให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกบั
ยุทธศาสต ร์ จากกา รน าไปใช้พบว่า  ใน
ปีงบประมาณ 2562 มีการบันทึกแผนปฏิบัติ
งานผ่านโปรแกรมAction plan จ านวน 3,572 
แผนงาน/โครงการท้ัง 26 อ า เภอครอบคลุม   
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 45 ตัวช้ีวัดและนโยบาย 
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติใน
การด า เนินงานท้ังสิ้น  163,072,865 บาท
ภาพรวมของผู้ใช้โปรแกรมส่วนใหญ่ ร้อยละ 
38.8 มีความพึงพอใจระดับมาก รองลงมา 
ร้อยละ 36.6 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
และร้อยละ 14.2 มีความพึงพอใจระดับมาก
ท่ีสุด ตามล าดับ 

 
 

3. กำรประเมินดำ้นกระบวนกำร 
 ส านักงา นสา ธา รณสุ ขจังหวั ด
ขอนแก่น มีระบบและกลไกการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพแก่บุคลากรทุก
ระดับเพื่อแปลงแผนงานและโครงการสู่การ
ปฏิบัติในระดับกิจกรรมมีระบบการบริหาร
โครงกา รผ่านโ ปรแกร มแผนปฏิบัติกา ร 
(Action Plan) ท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ โดยพบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2562 มีโครงการท่ีบันทึกผ่าน
โปรแกรมแผนปฏิบัติการเพื่อขออนุมัติจ านวน
3,572โครงการจ านวนเงินท่ีขออนุมัติจ านวน
163,072,865 บาทบาทแยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ดังน้ียุทธศาสตร์ท่ี 
1สร้างเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพจ านวน
2,070แผนงา น / โ ค ร งก า ร จ า นว น เ งิ น
76,615,945 บาท ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 พัฒนา
คุณภาพสถานบริการตามมาตรฐานลดความ
แออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้
รอยต่อจ า นวน  726 แผนงาน/ โครงกา ร
จ านวนเงิน 30,144,480 บาท ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขใน
การท างานและสร้างความเข้มแข็งในภาค
ประชาสังคมจ านวน 244 แผนงาน/โครงการ
จ านวนเงิน 23,721760 บาท ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พัฒนาระบบบริหารการจัดการทางการเงิน
ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์และการ
วิจัยนวัตกรรมขององค์กรเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการจ านวน  350 แผนงาน/โครงการ
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จ านวนเงิน 24,532,621 บาทและแผนงาน/
โครงการอ่ืนๆ จ านวน 182 แผนงาน/โครงการ
จ านว นเงิ น 8,058,059 บาท นอก จาก น้ี 
ส านักงานสาธารณสุขขอนแก่น ยังมีการออก
นิเทศเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและเพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการก ากับ
ติดตามกระบวนการทางการเงิน/การเบิกจ่าย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ทันเวลา อีก ท้ังยังมี
ระบบการ สร้างขวัญและก าลั งใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 
 4. กำรประเมินดำ้นผลผลิต 
 การประเมินผลส าเร็จตามตัว ช้ีวัด 
45 ตัวช้ีวัดพบว่า ตัวช้ีวัดร้อยละ 73.33 (33 
ตัวช้ีวัด) มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ และ
ร้อยละ 26.67 (12 ตัวช้ีวัด) ไม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน ประกอบด้วย 1) อัตราส่วนมารดา
ตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน2) อัตราตาย
ทารกแรกเกิดอายุ 0 – 28 วัน 3) ร้อยละของ
เด็กท่ีพบพัฒนาการล่าช้าได้รับการพัฒนา
ด้วย TEDA4I 4) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าวัยรุน่
อายุต่ ากว่า 20 ปี 5) ร้อยละการคัดกรองใน
กลุ่มสตรีท่ีต้องเฝ้าระวังมะเร็งท่ีมีความเสี่ยง
สูง (มะเร็งปากมดลูก) 6) ร้อยละของผู้ ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ 
7) ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต
สูงได้รับการคัดกรอง CKD และควบคุมได้
ตามเกณฑ์ 8) ระดั บความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ9) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน 10) ประสิทธิภาพ
การบริหารการเงิน: โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
การประเมินการบริหารจัดการการเงินการ
คลังท่ีมีประสิทธิภาพ 11) ร้อยละของหน่วย
บริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (คุณภาพ
การให้รหัส ICD) และ 12) Digital Transformation  
 5. กำรประเมินดำ้นผลกระทบ 
 จา กก า รด า เนินง า นตา มแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพก่อเกิดให้เกิด
ผล กร ะทบท้ั งทางบวก และทา งลบต่ อ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ตัวช้ีวัดด้านอัตราส่วนมารดาตายต่อการเกดิ
มีชีพแสนคนอัตราตายทารกแรกเกิดอายุ       
0 – 28 วัน ร้อยละของเด็ก ท่ีพบพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการพัฒนาด้วยTEDA4 I ร้อยละ
การตั้งครรภ์ซ้ าวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี รอ้ยละ
การคัดกรองในกลุ่มสตรีท่ีต้องเฝ้าระวังมะเรง็
ท่ีมีความเสี่ยงสูง (มะเร็งปากมดลูก) ร้อยละ
ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมได้ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรอง  CKD และ
ควบคุมได้ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินเหล่าน้ี ท าให้แนวโน้มอัตราการ
ตาย การป่วยด้วยโรคท่ีสามารถป้องกันได้
สูงข้ึน ส่งผลต่ออายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีต่ าลงและเพิ่มรายจ่ายด้านสุขภาพ
ให้กับครัวเรือนและรัฐบาล ส าหรับตัวช้ีวัดอ่ืน
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นตัวช้ีวัดด้าน
การบริหารจัดการ การเงินและการคลัง 
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ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะสะท้อนกลับไปยัง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีวางแผนไว้ จะ
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผล เน่ืองจากขาดการบริหาร
จัดการท่ีดี สิ่งท่ีควรด าเนินการต่อไปจึงควร
พิจารณาว่าหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินดา้น
การบริหารจัดการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เป็นหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินตัวช้ีวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ท่ี 1 – 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้วยหรือไม่ เพื่อค้นหาสาเหตุและ
วางแผนแก้ไขปัญหาในปีต่อไป 
 6. กำรประเมินดำ้นประสิทธิผล 
 การด าเนินแผนงาน/โครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพพบว่า
สามาร ถตอบสนองควา มต้องก าร ของ
กลุ่มเ ป้าหมาย ได้อย่าง ครอบคลุ มตา ม
วัตถุประสงค์ เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิผล
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีตัง้
ไว้ พบว่าด้านประชาชนสุขภาพดี ประเมิน
จากปร ะเด็นยุทธศา สตร์ ท่ี  1 จ า นวน 4 
เป้าประสงค์ 19 ตัวช้ีวัด ร้อยละ 73.68 (14 
ตัวช้ีวัด) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ยุทธศาสตร์
ท่ี 2 จ านวน 3 เป้าประสงค์ 14 ตัว ช้ีวัด ร้อย
ละ 78.57 (11 ตัว ช้ีวัด) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ในด้านเจ้าหน้าท่ีมีความสุข ประเมิน
จากยุทธศาสตร์ท่ี 3 จ านวน 2 เป้าประสงค์ 3 
ตัวช้ีวัด พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน รอ้ยละ 
100 โดยพบว่าหน่วยงานในเครือข่ายบริการ
สาธารณสุขน าดัชนีความสุขของคนท างานไป
ใช้และด า เนินการครบ 5 ระดับ คิดเป็น        

ร้อยล ะ 1 00 ท าให้ อัตร าการ คงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุข เท่ากับร้อยละ 99.1 ใน
ด้านระบบบริหารและบริการเป็นเลิศในเขต
สุขภาพท่ี7 น้ัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
ขอนแก่น มีผลการด า เนินงานผ่านเกณฑ์
จ านวน 33 ตัวช้ีวัด และเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลการด า เนินงานของจังหวัดอ่ืนในเขต
สุขภาพท่ี  7 พบว่ าผล งาน เป็น อันดั บ 1 
เพิ่มข้ึนจาก 8 ตัวช้ีวัดในปีงบประมาณ 2561 
เป็นจ านวน 12 ตัวช้ีวัดและผลการด าเนินงาน
ผ่านเกณฑ์อันดับท่ี 4 เ ม่ือเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนหรือไม่ผ่านเกณฑ์ลดลงจาก 21 
ตัวช้ีวัด ในปีงบประมาณ 2561 เหลือ 17 
ตัว ช้ีวัดในปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้
หน่วยงานได้รับเกียรติบัตร (รางวัลระดับดี
เยี่ยม) หน่วยงานท่ีมีการก ากับดูแลองค์การท่ี
ดี ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 7. กำรประเมินดำ้นควำมย่ังยืน 
 จา ก ผลก า รด า เ นินง า นอย่ า ง
ต่อเน่ืองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภา พ  ปีงบปร ะมาณ  2560 – 25 62 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้
สนับสนุนการพัฒนาแผนงาน/โครงการตาม
กระบวนการ PDCA จนกระท่ังได้องค์ความรู้
ท่ีสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ได้
หลายๆ โครงการ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การควบคุมการ
ดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาลและรพ.สต. 
(RDU) ท าให้โรงพยาบาลและรพ.สต.ผ่าน
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เกณฑ์ RDUข้ันท่ี 1 ร้อยละ 100 โรงพยาบาล
ท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนย์ มีระบบการ
จัดการ AMR อย่างบูรณาการ ร้อยละ 100 
ระดับความส าเร็จผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น
อันดับ 1 ของเขตสุขภาพท่ี 7 ระยะเวลา 3 ปี
ต่อเน่ือง เป็นต้น 
 8. กำรประเมินด้ำนกำรถ่ำยโยง
ควำมรู้ 
 ส านักงา นสา ธา รณสุ ขจังหวั ด
ขอนแก่น ให้ความส าคัญกับการน าองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายคนอ่ืนๆ
หรือน าไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาต่อยอด ดัง
จะ เ ห็น ได้ จา ก ก า รอบรมอา ส า ส มัค ร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ทักษะการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และมีทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพ พบระดับความส าเร็จ ร้อยละ 100 
การอบรมอาสาสมัครประจ า ครอบครั ว 
(อสค.) พบว่า อสค. ร้อยละ 100 เป็นแกนน า
ปฏิบัติตนด้านสุขภาพท่ีมีพฤติกรรมเป็น
แบบอย่างให้ครอบครัวและเป็นผู้ดูแลสุขภาพ
ของคนในครอบครัวตนเองสามารถถ่ายทอด
คว ามรู้ ให้ คนในคร อบครัว ตนเ องแล ะ
ช่วยเ หลือผู้ ท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิ งได้  แล ะ
ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัวและ
เป็นเครือข่ายกับอสม.โดยไม่ซ้ าซ้อนบทบาท
กั นนอก จา ก น้ัน  จ า ก ก า ร นับจ า นว น
ผลงานวิจัย /R2R ด้านสุขภาพท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ตั้งแต่ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 (กรณีท่ีงานวิจัย /R2R มีการน าไปใช้

ประโ ยชน์มากก ว่า  1 ค รั้งให้ นับก ารใ ช้
ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว) พบว่าร้อยละ 51 
ของผลงานวิจัย /R2R ท่ีเผยแพร่ผ่านการ
ประชุมวิชาการหรือวารสาร ได้มีการน าไปใช้
ประโยชน์ในการด้านการศึกษาและการใช้
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย (Discussion 
and Conclusion) 
 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่นปีงบประมาณ 2562โดยใช้รูปแบบ 
CIPPIEST เป็นกรอบแนวคิดการประเมินเพือ่
การตัดสินใจของผู้บริหารครั้ง น้ี สามารถ
น า มาใ ช้ประ เ มิน ได้ ทุก ร ะย ะ ของก า ร
ด าเนินงาน ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับ
ตัดสินใจก าหนดสิ่งต่างๆ ได้แก่ ความสมัพนัธ์
ของเป้าหมายกับความต้องการท่ีจะได้รับการ
บริการ หรือ การได้รับโอกาส การจัดล าดับ
ความส าคัญเกี่ยวกับระยะเวลา การใช้
งบประมาณและทรัพยากร การออกแบบ
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบท การควบคุม
ก ากับติดตาม และการตัดสินใจยุบ หรือ
ยกเลิก หรือด าเนินโครงการต่อไปในอนาคต
4,5ผลการประเมินพบว่า แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 13 เป้าประสงค์ 45 
ตัว ช้ีวัด มีความสอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
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สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ดา้น
สาธารณสุข)  มีปัจ จัยน า เ ข้า ท่ีส ามาร ถ
สนับสนุนก าร บริ หา รจัดก าร แผนง าน /
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท่ีวางไว้ 
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ท้ัง 
4 ด้านประเมินผลส า เร็จตามตัว ช้ีวัด 45 
ตัว ช้ีวัดพบว่าตัว ช้ีวัดร้อยละ 73.33 (33 
ตัวช้ีวัด) มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์และ
ร้อยละ 26.67 (12 ตัวช้ีวัด) ไม่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินเกิดจากปัญหาและอุปสรรคสรุปได้
ดังน้ี 1) ด้านสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
เ น่ืองจากขาดกา รเ ช่ื อมโย งข้อมูล จา ก
ฐานข้อมูลต่างๆ ท าให้มีข้อมูลท่ีไม่เพียงพอ 
ไม่เป็นปัจจุบัน มีความผิดพลาดในการลง
ข้อมูล และระบบการส่งเอกสารออนไลน์ท่ีไม่
ประสานกันท าให้ต้องลงข้อมูลเดิมซ้ าใน
รายงานแต่ละรายงาน จึงเกิดความผิดพลาด
ได้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน
ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
(Health Data Center: HDC on Cloud)
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็น Big Data 
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลและการเช่ือมโยง
ข้อมูล เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการลงข้อมูล
ได้ รวมท้ังการพัฒนาโปรแกรมแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบให้มากข้ึน เพื่อลดข้ันตอนการ
เดินทางส่งเอกสาร และการอนุมัติโครงการท่ี

รวดเร็วข้ึน 2) ด้านบุคลากรท่ีอาจท างานไม่
ตรงตามความเช่ียวชาญ ท าให้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการท างานลดลง 3) บริบท
ด้านวัฒนธรรม และค่านิยมของผู้ใช้บริการ 
ท าให้ตัวช้ีวัดด้านการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
และการตั้งครรภ์ซ้ าของวัยรุ่นไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน และวัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารของคนอีสาน ท าให้อัตราการป่วยดว้ย
โ ร ค ไ ม่ติ ด ต่ อ เ รื้ อรั ง ยั ง ค ง เ ป็น ปัญห า
สาธารณสุขท่ีส าคัญ ซ่ึงการปรับทัศนคติ
ยังคงต้องใช้การสื่อสารด้านสุขภาพ (Health 
Literacy)อย่างต่อเ น่ือง เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
และเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศ น์ “ประชาชน
สุขภาพดีเจ้าหน้าท่ีมีความสุขระบบบริหาร
และบริการเป็นเลิศในเขตสุขภาพท่ี 7”  
 
กิตติกรรมประกำศ (Acknowledgement) 

การวิจัยครั้งน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดดีว้ย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรกลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขบุคลากรด้าน
การแพทย์และการสา ธารณสุ ขจังหวั ด
ขอนแก่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านท่ีได้
เสียสละเวลาให้นักวิจัยสัมภาษณ์และให้
ความอนุเคร าะห์ข้ อมูลท่ีเ ป็นปร ะโยช น์
ส าหรับการศึกษาวิจัยขอขอบคุณนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและบุคลากร
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นท่ี
อ านวย ความสะดว กในก ารศึก ษาวิจั ย
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จนกระท่ังส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
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