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รายงานผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบตั ิการ คป
สอ.เมืองอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รูปแบบการประเมินโครงการ
เพือ่ ให้มีความครอบคลุมรายละเอียดในการดาเนินโครงการ การสรุปโครงการในครั้งนี่จึงใช้รูปแบบใน
การประเมินโครงการด้วยรูปแบบ CIPP MODEL ของ Stufflebeam
ผลการประเมินโครงการ
1. การประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการ ( Context Evaluation)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการ คปสอ.เมืองอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น ระยะที่ ๑
เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน 25๖๓ และ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม
ประจักษ์ตราดีไซน์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงและ
สอดคกับแผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสภาพปัญหาสาธารณสุข
ในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในสั งกั ด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานของหน่ ว ยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดทาแผน และสามารถจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจาปีได้อย่างถูกต้อง และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการ ( Input Evaluation )
ประเมินทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินโครงการตามหลัก 4 M มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ดาเนินการ
การจัดงานครั้งนี้เกิดจากการดาเนินงานร่วมของ คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ในเขตอาเภอเมืองอุดรธานี จานวน 28 แห่ ง คณะเจ้าหน้าที่จากส านักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง
อุดรธานี คณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลอุดรธานี และจากศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
อุดรธานี
2.2 แหล่งงบประมาณ
จากงบ PP CUP โรงพยาบาลอุดรธานี (2๐ บาท/บัตร) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน ๑๐๐ คน
1) ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 100 คน x 2 มื้อๆละ 50 บาทx5 วัน = 50,000 บาท
2) ค่าอาหารกลางวัน 100 คน x 5 วันๆละ 250 บาท
= 125,000 บาท
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 คน x 6 ชม. x 600 บาท x 5 วัน
= 18,000 บาท
4) ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 3 คน x 2 ชม. x 600 บาท x 3 วัน
= 10,800 บาท
5) ค่าจัดทาเอกสาร 100 ชุด x 45 บาท
= 4,500 บาท
6) ค่าจัดทาเล่มแผน จานวน 45 เล่ม x 100 บาท
= 4,500 บาท
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 212,800 บาท

2.3 การจัดการ
ประชุมหารือการดาเนินการ ระหว่าง ผอ.รพ.สต.ในเขตอาเภอเมือง 28 แห่ง คณะกรรมการบริหาร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองอุดรธานี และผู้รับผิดชอบงานแผนจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาล
อุดรธานี โดยรับคาปรึกษาจากสาธารณสุขอาเภอเมืองอุดรธานี
- ประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดาเนินการตามโครงการ
- สรุปและประเมินผลโครงการ
3. ประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการ (Process Evaluation )
3.1 ประเมินสถานที่จัดงาน
การจัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการ คปสอ.
เมืองอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน 25๖๓ และ ระยะที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี พบว่าสถานที่ศึกษาดูงานมีความพร้อมและเหมาะสมสาหรับการจัดประชุมหรืออบรม
3.2 ระยะเวลาในการจัดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทา
แผนปฏิบั ติการ คปสอ.เมืองอุดรธานี ปีง บประมาณ ๒๕๖๓ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมของ
โครงการ
4. ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation )
4.1 ประเมินจากจานวนผูเ้ ข้าร่วมงาน
กลุม่ เป้าหมาย
บุคลากรในรพ.สต.และ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวน ๑0๐ คน
มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4.2 ประเมินการจัดกิจกรรม
มีการดาเนินการตามกาหนดการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
- กาหนดกรอบงานและผู้รับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานกับสถานทีจ่ ัดประชุม
- ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ประจาปี 2563 – 2564
2. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจาปี ๒๕๖๓
๓. สื่อสารนโยบายด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติในระดับปฏิบัติในพื้นที่
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติการ คปสอ.เมืองอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะที่ ๑ เมื่อวันที่ 16
– 18 กันยายน 25๖๓ และ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์
ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยใช้โปรแกรม STATA สรุปผลดังนี้

ประเด็นความคิดเห็น
ด้านการประชาสัมพันธ์
1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมชัดเจน และ เหมาะสม
กับระยะเวลา
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
4. อาหาร มีความเหมาะสม
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1. การบริการของเจ้าหน้าที่
2. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ
3. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
4. การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่

ร้อยละระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนาความรู้ไปใช้
มากทีส่ ดุ
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด
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4
3
2
1
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92.66
94.43
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7.34
7.34
5.57
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0
0
0

0
0
0
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0
0
0
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88.79
88.79
91.06
91.06

6.11
6.11
7.38
7.38

5.1
5.1
1.56
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0

0
0
0
0

0
0

จากตาราง พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทา
แผนปฏิบัติการ คปสอ.เมืองอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีระดับความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 6.86
- ผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมากสุด
คิดเป็นร้อยละ 88.24
2. ด้านต่อสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร ดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจต่อสถานที่ ระยะเวลา และอาหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕
3. ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าร่วมโครงการ พึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๓

ปัญหาและอุปสรรค
1. การประสานงานเรื่องงบประมาณไม่ชัดเจน ทาให้เก็บรวบรวมงบประมาณในการจัดงานล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการส่งงบประมาณตามวันและเวลาที่กาหนด
ผู้จัดทารายงาน
(นายฐนกร คาหารพล)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผู้จัดทารายงาน
(นายสังวรณ์ เสนวรคาศรี)
สาธารณสุขอาเภอเมืองอุดรธานี

