
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  งำนบริหำรท่ัวไป  
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๖๘     วันท่ี ๑๖   มีนำคม   ๒๕๖๓ 
เร่ือง รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

                  ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี (EB ๑๒)  นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัด ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ในช่วงไตร
มำส ท่ี๑ – ไตรมำสท่ี ๒ ( ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) ท่ีผ่ำนมำ จึงขอรำยงำนผลกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓  ดังมีรำยละเอียดแนบมำพร้อมกับเอกสำร
ฉบับนี้ 
                    ในกำรนี้ งำนบริหำรท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอรำยงำนผลกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๓ และขออนุญำตเผยแพร่ บนเว็ปไซด์ของ
โรงพยำบำลแก่งกระจำน 

                   จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและขออนุญำตเผยแพร่บน Website โรงพยำบำลแก่งกระจำน 
www.kaengkrachan-hotpital.com  ต่อไป 
 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

        - อนุญาตเผยแพร่ 
 
 
                                           
                                           (นำยสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                                                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
                                     ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๓



รำยงำนสรุปผลกำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนสุขภำพเครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอแก่งกระจำน 
 ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ท่ี รำยกำร จ ำนวน

โครงกำร 
คิดเป็นร้อย

ละ 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หมำยเหตุ 

๑ โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร ๗ ๑๙.๔๔ ๑๓๒,๒๘๐ ๑๐๐.๐๐   

๒ โครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร 
(แต่ยังไม่แล้วเสร็จ) 

๑๙ ๕๒.๗๗ ๑,๐๕๕,๐๙๕.๐๐ ๔๕,๙๕ คงเหลือ 

๑,๒๔๐,๙๖๒ 

๓ โครงกำรท่ีไม่ได้ด ำเนินกำร ๑๐ ๒๗.๗๗ ๖๐๑,๕๓๐.๐๐ ๐ ๐ 

 

ปัญหำ/อุปสรรค 

๑. กำรเสนอโครงกำรถึงส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรีเพื่อขออนุมัติค่อนข้ำงล่ำช้ำกว่ำท่ีโครงกำร
จะอนุมัติกลับมำ 

๒. กลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ในโครงกำร เข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครอบคลุม และบำงกิจกรรมไม่บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 

๓. กำรเบิกจ่ำยเงินตำมโครงกำรล่ำช้ำเนื่องจำกภำรกิจงำนมำกขึ้น บุคลำกรน้อยลง และสรุปโครงกำรไม่
เรียบร้อย ไม่ทันเวลำ 

๔. ขำดกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรเชิงคุณภำพ 

แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 
๒. แผนงำน/โครงกำรควรสอดรับกับปัญหำตำมบริบทในพื้นท่ีหรือตำมประเด็นปัญหำ พชอ. 
๕. ควรมีกำรบูรณำกำรร่วมกันทุกภำคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผลการด าเนินงาน คาดการจะ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ PPA/PPB กองทุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence) 
1. โครงกำรมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต   11,625    11,625 ยังไม่ได้ท ำ ส.ค. 62 สุภำวดี 
2. โครงกำรเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคุณภำพและโรงเรยีน

ส่งเสริมสุขภำพ 
 18,720    18,720  ยังไม่ได้ท ำ ก.ค. 62 สุภำวดี 

3. โครงกำรเด็กพัฒนำกำรสมวัย สูงดีสมส่วน ปีงบประมำณ 

2562         
  122,530  50,530 42,000 30,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.

พุสวรรค์ และรพ.สต.บำ้น
หนองปืนแตก 

ก.ค. 62 สุภำวดี 

4. โครงกำรกำรปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภำพวัยเรยีน 

ปีงบประมำณ 2562         
  56,200  56,200   ด ำเนินกำรแล้ว  สุภำวดี 

5. โครงกำรยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒   116,200  56,200 30,000 30,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
พุสวรรค์ และ สอ.น.ปำ่เด็ง 

ก.ค. 62 สุภำวดี 

6. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรดูแลสตรตีั้งครรภ์คณุภำพ
เครือข่ำยอ ำเภอแก่งกระจำน ปีงบประมำณ 2562 

 29,800  29,800    ด ำเนินกำรแล้ว  สุภำวดี 

7. โครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนอนำมัยแม่และเด็ก ปีงบประมำณ 
2562 

  49,800   49,800  ด ำเนินกำรแล้ว  สุภำวดี 

8. โครงกำรรณรงค์คดักรองโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
ปีงบประมำณ 2562 

  168,220 12,220 85,500 40,500 30,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
พุสวรรค์,สอ.น.ปำ่เด็งและ 
รพ.สต.หนองปืนแตก 

ก.ค. 62 สุภำวดี 

9. โครงกำรรณรงค์ค้นหำและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนมและมะเร็ง
ปำกมดลูก ปีงบประมำณ 2562 

  110,200  35,000 37,600 37,600 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
พุสวรรค์,สอ.น.ปำ่เด็ง 

ก.ค. 62 สุภำวดี 

10. โครงกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพักพิง LTC 
ปีงบประมำณ 2562         

100,000  22,530  22,530 50,000 50,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
ท่ำเรือและบ้ำนซ่อง 

ส.ค. 62 สุภำวดี 

11. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดบัอ ำเภอ(พชอ.)เพื่อขับเคลื่อนสุขภำวะระดับพพื้นที่ อ ำเภอ
แก่งกระจำน 

30,000   7,500 6,500 16,000 6,000 ด ำเนินกำรแล้วบำงสว่น ก.ค. 62 ไพทูร 

12. โครงกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมำณ 
2562         

  476,500 46,500 105,000 215,000 110,000 ด ำเนินกำรแล้ว ของรพ.สต.
พุสวรรค์ และ สอ.น.ปำ่เด็ง 

ส.ค. 62 ทัชชกร 

13. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในเขตพื้นที่ชำยแดน 250,000   60,000 95,000 45,000 50,000 ด ำเนินแล้วบำงส่วนของรพ.
สต.ห้วยแม่เพรียง 
ของ สอ.น.ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ก.ค. 62 ไพทูร 



              
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณรายไตรมาส (บาท) ผลการด าเนินงาน คาดการจะ

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ PPA/PPB กองทุนฯ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ยทุธศาสตรท์ี่ 2 บรกิารเปน็เลศิ (Service Excellence) 

14. โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทยป์ฐมภูมิ (PCC) ไม่ใช้งบฯ ประชุมและเตรียมควำมพร้อม ปีงบประมำณ 
2563 

   ด ำเนินกำรเตรียมทีม
และสถำนที่แล้ว 

 ไพทูร 

15. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหยุดย้ังวัณโรคเครือข่ำยอ ำเภอ
แก่งกระจำน ปีงบประมำณ 2562 

 5,000  5,000    ด ำเนินกำรแล้ว  ทัชชกร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
16. โครงกำร  Happy MOPH    25,000      ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  ส.ค. 62 ไพทูร 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
17. โครงกำรพัฒนำระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA 4,000     4,000  ด ำเนินกำรแล้ว  ไพทูร 
18. โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA) ไม่ใช้งบประมำณ  สสจ.ด ำเนินกำรจัดอบรม    ก ำลังด ำเนินกำรแล้ว  ไพทูร 
19. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมพลังขับเคลื่อนสู่ รพ.สต.ติด

ดำว ปีงบประมำณ 2562         
ไม่ใช้งบประมำณ  สสจ.ด ำเนินกำรจัดประชุม/อบรม    ด ำเนินกำรแล้ว  ไพทูร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

ล าดับ ชื่อโครงการ  
งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ 

 
ผลงาน 

 
คงเหลือ 

คาดการจะ
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ เงินบ ารุง PPA/PPB กองทุนฯ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence) 

1. โครงกำรมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (ต.สองพี่น้อง+ห้วย
แม่เพรียง) 

   124,300 19,600 104,700   ส.ค. 63 สุภำวดี 

2. โครงกำรพ่อแม่คนใหม่ MY HERO  5,000   5,000 ด าเนินการแล้ว  สุภำวดี 
3. โครงกำรอนำมัยแม่และเด็ก (ต.วังจันทร์+แก่งฯ+พุสวรรค์)    26,270 6,950 19,320   ส.ค. 63 สุภำวดี 
4. โครงกำรเด็กพัฒนำกำรสมวัย สูงดีสมส่วน (ต.สองพี่น้อง+แก่งฯ+วังจันทร์+

ห้วยแม่เพรียง)         
   73,320 16,920 56,400   ส.ค. 63 สุภำวดี 

5. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟันเด็กวัยเรียน(ต.สองพี่น้อง+ห้วยแม่
เพรียง+แก่งฯ)         

   109,350 36,800 72,550 ส.ค. 63 สุภำวดี 

6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยผู้ปกครองเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ  10,000   - 10,000 เมย. 63 สุภำวดี 
7. โครงกำรเยี่ยมเสริมพลังศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  18,720   18,720 ด าเนินการแล้ว  สุภำวดี 
8. โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียน (ต.สองพี่น้อง+ห้วยแม่เพรยีง+วัง

จันทร์) 
   58,455 14,695 43,750 ส.ค. 63 สุภำวดี 

9. โครงกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (ต.วังจันทร์+แกงฯ+ห้วยแม่
เพรียง) 

   34,890 17,260 17,630 ส.ค. 63 สุภำวดี 

10. โครงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพวัยท ำงำน (ต.วังจันทร์)    15,000 - 15,000 พ.ค. 63 สุภำวดี 
11. โครงกำรส่งเสริมและคดักรองสภำวะสุขภำพผู้สูงอำยุ (ต.พุสวรรค์+แก่งฯ+วัง

จันทร์) 
   51,640 12,300 39,340 ส.ค. 63 สุภำวดี 

12. โครงกำรพัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุ (6 ต ำบล)    252,100 114,100 138,000 ส.ค. 63 สุภำวดี 
13. โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ ต.ป่ำเด็ง          65,000 65,000 ด าเนินการแล้ว  สุภำวดี 
14. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในเขตพื้นที่ชำยแดน 250,000    100,000 150,000 ส.ค. 63 ไพทูร 
15. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง 160,000    - 160,000 ส.ค. 63 สุภำวดี 
16. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟันในผู้สงูอำยุ(ต.ห้วยแม่เพรียง+

วังจันทร์+ป่ำเด็ง+แก่งกระจำน) 
   35,160 11,200 23,960 ส.ค. 63 สุภำวดี 

                   
 

 

 

 

 



แผนงาน/โครงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ ผลงาน คงเหลือ คาดการจะแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ เงินบ ารุง PPA/PPB กองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention Protection Excellence) 
17. โครงกำรส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้พิกำรและผู้สูงอำยุติด

บ้ำน ติดเตียง (ต.สองพี่น้อง) 
   28,700 - 28,700   ก.ค. 63 สุภำวดี 

18. โครงกำรจัดกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง(ต.แก่ง
กระจำน+วังจันทร์+พุสวรรค์+สองพี่น้อง+ป่ำเด็ง) 

   255,000 220,000 35,000   กย. 63 สุภำวดี 

19. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดบั
อ ำเภอ(พชอ.) 

55,000    - 55,000  ก.ย.63 ไพทูร 

20. โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัวไทยออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ            48,170 - 48,170 พ.ค. 63 ไพทูร 
21. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร EOC           12,000  12,000 ด าเนินการแล้ว  สุภำวดี 

22. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
(โครงกำรว่ิงไล่ยุง) 

  50,280  50,280 ด าเนินการแล้ว  ไพทูร 

23. โครงกำรรณรงคป์้องกันและควบคุมโรคที่มยีุงลำยเป็นพำหะ    352,463 159,280 193,183  ส.ค. 63 ทัชชกร 
24. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.ในกำรคัดกรองวัณโรค   54,000  - 54,000  ส.ค. 63 ทัชชกร 
25. โครงกำรรณรงคป์้องกันโรค มือ เท้ำ ปำก (ต.แกงฯ+ห้วยแม่เพรยีง)    33,530 23,530 10,000  ส.ค. 63 สุภำวดี 
26. โครงกำรป้องกันเด็กจมน้ ำ (ต.สองพี่น้อง+ห้วยแม่เพรียง+วังจันทร์)    60,600 25,600 35,600  ส.ค. 63 สุภำวดี 
27. โครงกำรคัดกรองเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง    390,519 191,660 198,859  ส.ค. 63 สุภำวดี 
28. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)อำสำสมัครและผู้น ำชุมชน    188,180 - 188,180  ส.ค. 63 สุภำวดี 

29. โครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูก         187,870 85,200 102,670  ส.ค. 63 สุภำวดี 
30. โครงกำรอบรม อสม.ใหม ่   35,480  - 35,480  ส.ค. 63 ไพทูร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนงาน/โครงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ   คาดการจะแล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ เงินบ ารุง PPA/PPB กองทุนฯ ผลงาน คงเหลือ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 บรกิารเปน็เลศิ (Service Excellence) 
31. โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทยป์ฐมภูมิ (PCC) ไม่ใช้งบฯ ประชุมและเตรียมควำมพร้อม ปีงบประมำณ 2563 ด าเนินการแลว้  ไพทูร 

32. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหยุดย้ังวัณโรคเครือข่ำยอ ำเภอแก่งกระจำน 
ปีงบประมำณ 2563 

 5,000  5,000 5,000 ด าเนินการแล้ว  ทัชชกร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
33. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม     7,000  - 7,000 ก.ค. 63 ไพทูร 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
34. โครงกำรพัฒนำระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA สสจ.ด ำเนินกำร ยังไม่ด าเนินการ  มิ.ย. 63 ไพทูร 
35. โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ(PMQA) ไม่ใช้งบประมำณ  สสจ.ด ำเนินกำรจัดอบรม ด าเนินการแล้ว  ไพทูร 
36. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมพลังขับเคลื่อนสู่ รพ.สต.ติดดำว 

ปีงบประมำณ 2563         
ไม่ใช้งบประมำณ  สสจ.ด ำเนินกำรจัดประชุม/อบรม ด าเนินการแล้ว  ไพทูร 

 
                   
 

                     ลงชื่อ............................................ผู้รำยงำนแผนปฏิบัติกำร                                                                               ลงชือ่........................................................ผู้รับรองแผน 

                              (นำยไพทูร   ศิลปศร )              (นำยสุขประเสริฐ  ทับสี )     
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๑๖  มีนำคม  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : เผยแพร่ รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในสังกัด  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓ และขอเผยแพร่
รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

           วันท่ี  ๑๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

    วันท่ี  ๑๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี  ๑๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  งำนบริหำรท่ัวไป  
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๖๙     วันท่ี ๑๖   มีนำคม   ๒๕๖๓ 
เร่ือง    รำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 
 
 ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี (EB ๑๒)  นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัด ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ในช่วงไตร
มำส ท่ี๑ –ไตรมำสท่ี ๒ ( ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒๑ –๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓) ท่ีผ่ำนมำ จึงขอรำยงำนผลกำรก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
รำยละเอียดตำมเอกสำรท่ีแนบมำ 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  
 
 
 

(นำยสุขประเสริฐ  ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 

 

 

 

 

 

 
 


