
 

 

                                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  งำนบริหำรทั่วไป  
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-       วันที ่  ๔ ธันวำคม    ๒๕๖๑ 
เรื่อง รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ และขออนุญำต 
          เผยแพร่ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

 ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีที่ผ่ำนมำ (EB ๑๑)  นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลในสังกัดได้ร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนสุขภำพ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ และได้มีกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำร ของปี ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ และขออนุญำตเผยแพร่บนเว็ปไซด์โรงพยำบำลแก่งกระจำน รำยละเอียดตำมเอกสำร
ที่แนบมำ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและขออนุญำตเผยแพร่บน Website โรงพยำบำลแก่งกระจำน 
www.kaengkrachan-hotpital.com  ต่อไป 
 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์  จิรโรจน)์ 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 
 
                                           
                                          (นำยสุขประเสริฐ    ทับส)ี 
                                                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

๔ ธันวำคม    ๒๕๖๑ 
                              



รำยงำนสรุปผลกำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน
โครงกำร 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

หมำยเหตุ 

๑ โครงกำรที่ได้
ด ำเนินกำร 

๕๖ ๑๐๐ ๒,๓๙๕,๑๘๐ ๙๔.๓๑ เหลือจ่ำย 

๑๓๖,๑๗๐  

๒ โครงกำรที่ไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 

ปัญหำ/อุปสรรค 

๑. โครงกำรส่วนใหญ่ได้งบประมำณจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล 
๒. มีกำรเร่งรีบในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ท ำให้คุณภำพและประโยชน์ที่เกิดกับประชำชนไม่ทั่วถึง 
๓. จะเป็นแผนงำน/โครงกำรเดิมๆ เหมือกันทุกๆปี ไม่ค ำนึงถึงปัญหำตำมบริบมของพื้นที่ 

แนวทำงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑. จัดท ำแผนประชำคมหมู่บ้ำนจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำในพ้ืนที่ 
๒. เร่งด ำเนินกำรแผนงำน/โครงกำรตั้งแต่ต้นปี  
๓. ควรสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประสิทธิผล และประโยชน์ที่ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. ต้องมีกำรบูรณำกำรจัดท ำแผนภำพรวมของเครือข่ำย เนื่องงบประมำณท่ีใช้จะเป็นงบกองทุนฯ ท ำให้มี

งบค้ำงท่อที่รพ.แม่ข่ำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

แผนงาน/โครงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

คณะ ประเด็น แผนงาน/โครงการ งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ ผลงาน คงแหลือ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ เงินบ ารุง PPA/PPB กองทุน 

คณะท่ี 1 กำร
ส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและ

กำรจัดกำร
สุขภำพ 

1.)กลุ่มสตรี
และเด็ก
ปฐมวัย 

1.โครงกำรฝำกครรภ์คุณภำพ แม่สุขภำพดี    12,000 12,000  สุภำวดี 
2.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด    55,370 55,370  สุภำวดี 
3.โครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    54,000 54,000  สุภำวดี 
4.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรและโภชนำเด็ก 0-5 ปี    139,334 114,334 25,000 สุภำวดี 
5.โครงกำรลุกรักฟันดี เริ่มท่ีซ่ีแรก    24,100 24,100  สุภำวดี 
6.โครงกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค    20,860 20,860  สุภำวดี 

รวม    305,664 280,664 25,000  
2.)กลุ่มเด็ก
วับเรียน 

1.โครงกำรเด็กไทยดูดี มีพลำนำมัย    15,000 15,000  สุภำวดี 
2.โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรเด็กวัยเรียน    63,685 63,685  สุภำวดี 
3.โครงกำรพัฒนำโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ    15,000 15,000  สุภำวดี 
4.โครงกำรส่เสริมสุขภำพช่องปำกเด็กวัยเรียน    39,950 39,950  สุภำวดี 
5.โครงกำรป้องกันเด็กจมน้ ำ    109,220 76,570 32,650 สุภำวดี 

รวม    242,855 210,205 32,650  
3.)กลุ่มวัยรุ่น 1.โครงกำรป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น    19,600 19,600  สุภำวดี 

2.โครงกำรสร้ำงเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่น    66,900 66,900  สุภำวดี 
3.โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรท่ีเป็นมิตรกับวัยรุ่น   5,000    สุภำวดี 

รวม   5,000 86,500 91,500   
4.)กลุ่มวัย
ท ำงำน 

1.โครงกำรคัดกรองโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูงใน
ประชำชนอำยุ 35 ปีขึ้นไป 

   253,386 253,386  สุภำวดี 

2.โครงกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลู่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง    79,690 79,690  สุภำวดี 
3.โครงกำรพัฒนำคลินิก NCD คุณภำพ  37,670   32,600 5,070 สุภำวดี 
4.โครงกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพและหมู่บ้ำน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 

   14,000 14,000  สุภำวดี 

5.โครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำกมดลูก    127,820 111,270 16,550 สุภำวดี 
6.โครงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพเกษตรจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช    88,600 88,600  สุภำวดี 

รวม  37,670  563,496 579,546 21,620  
          



แผนงาน/โครงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

คณะ ประเด็น แผนงาน/โครงการ งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ ผลงาน คงแหลือ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ เงินบ ารุง PPA/PPB กองทุน 

คณะท่ี 1 กำร
ส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและ

กำรจัดกำร
สุขภำพ 

5.)กลุ่มผุ้
สูงอำยุ/ผู้
พิกำร 

1.โครงกำรส่งเสริม ป้องกันและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภำพผู้สูงอำยุ 

   84,600 84,600  ไพทูร 

2.โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ดูแลผู้สูงอำยุ Care Giver    10,450 10,450  ไพทูร 
3.โครงกำรเสริมสร้ำงระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำรท่ีบ้ำน    36,300 36,300  ไพทูร 
4.โครงกำรจัดบริกำรดูแลผู้สูงอำยุ  90,045   40,045 50,000 ไพทูร 

รวม  90,045  131,350 171,395 50,000  
6.)พชอ. 1.โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.)  10,000   10,000  ไพทูร 

รวม  10,000   10,000   
7.)กำรตอบ
โต้ภำวะ
ฉุกเฉิน(EOC) 

1.โครงกำรเฝ้ำระวังและพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร EOC  30,000   23,000 7,000 ไพทูร 

รวม  30,000   23,000 7,000  

8.)กำร
ควบคุม
โรคติดต่อ 

1.โครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก    420,590 420,590  สมรรถพล 
2.โครงกำรป้องกันควบคุมโรคมำลำเรีย  7,900   7,900  สมรรถพล 
3.โครงกำรป้องกันควบคุมโรคฉี่หนู    35,000 35,000  สมรรถพล 
4.โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคมือเท้ำปำก    17,000 17,000  สมรรถพล 
5.โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทำงเดินอำหำรและ
น้ ำ 

   35,000 35,000  สมรรถพล 

6.โครงกำรบูรณำกำรควบคุมโรคหนอนพยำธิและโรคติดต่อ
น ำโดยแมลงในพื้นท่ีแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร 

35,000    35,000  สมรรถพล 

7.โครงกำรรณรงค์ ค้นหำ และติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรค  12,800   12,800  สมรรถพล 
8.โครงกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำบริโภค น้ ำเสีย และน้ ำท้ิง  13,200   13,200  สมรรถพล 
9.โครงกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล  14,000   14,000  สมรรถพล 
10.โครงกำรซ้อมแผนโรคติดต่ออุบัติใหม่  11,640   11,640  สมรรถพล 

รวม 35,000 59,540  507,590 605,130 -  
 

 



แผนงาน/โครงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

คณะ ประเด็น แผนงาน/โครงการ งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ ผลงาน คงแหลือ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ เงินบ ารุง PPA/PPB กองทุน 

คณะท่ี 1 กำร
ส่งเสริมสุขภำพ
ป้องกันโรคและ

กำรจัดกำร
สุขภำพ 

9.)กำร
ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อและ
ภัยสุขภำพ 

1โครงกำรลดกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน    15,000 15,000  สุภำวดี 
2.โครงกำรถนนสีขำว ขับขี่ปลอดภัย    17,000 17,000  สุภำวดี 

รวม    32,000 32,000   

10.)ควำม
ปลอดภัยด้ำน
อำหำร 

1.โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภคเกลือไอโอดีน    39,390 39,390  สุภำวดี 
2.โครงกำรอำหำรปลอดภัย    21,500 21,500  สุภำวดี 
3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพศักยภำพแกนน ำ อย.น้อยใน
โรงเรียน 

   35,000 35,000  สุภำวดี 

รวม    95,890 95,890   
12.)กำร
บริหำร
จัดกำร
สิ่งแวดล้อม 

1.โครงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำรสำธำรณสุขด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อม Green and Clean 

   18,500 18,500  ไพทูร 

รวม    18,500 18,500   

คณะท่ี 2 กำร
พัฒนำระบบ

บริกำรสุขภำพ 

1.)ระบบ
บริกำรปฐม
ภูมิ(PCC) 

1.โครงกำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ PCC  12,000   12,000  ไพทูร 

2.)กำรใช้ยำ
อย่ำงสมเหตู
สมผล 

1.โครงกำรอบรมกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุสมผล  18,500   18,500  ไพทูร 

3.)สำขำ
กำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์
ผสมผสำน 

1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขในกำรใช้ยำ
สมุนไพร 

 7,500   7,500  ไพทูร 

4.)โครงกำร
เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

1.)โครงกำรคัดกรองวัณโรคเพ่ือค้นหำผู้ป่วยรำยใหม่ในกลุ่ม
เสี่ยง 

 37,000   37,000  สมรรถพล 

 



 

แผนงาน/โครงการปฏิบัติราชการ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี 

คณะ ประเด็น แผนงาน/โครงการ งบประมาณ/แหล่งงบประมาณ ผลงาน คงแหลือ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ เงินบ ารุง PPA/PPB กองทุน 

คณะท่ี 3 กำร
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร 

1.)บริหำร
จัดกำร
ก ำลังคน 

1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. ในกำรดูแลสุขภำพ    61,650 61,650  สุภำวดี 
2.โครงกำรถนนสีขำว ขับขี่ปลอดภัย    17,000 17,000  สุภำวดี 

รวม    78,650 78,650   
2.)ธรรมมำภิ
บำลและ
องค์กร
คุณภำพ 

1.โครงกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ติดดำว   37,000  37,000  ไพทูร 
2.โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA 4,000    4,000  ไพทูร 
        

รวม 4,000  37,000  41,000   
3.)กำรพัฒนำ
ระบบข้อมูล
สำรสนเทศ
ด้ำนสุขภำพ 

1.โครงกำรพัฒนำระบบคุณภำพข้อมูล   13,700  13,700  สมรรถพล 
2.โครงกำรตรวจสุขภำพคัดกรองโรคทำงสำยตำ  54,000   54,000  ไพทูร 

รวม  54,000 13,700  67,700   

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงำน : …ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : …๔  ธันวำคม  ๒๕๖๑…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : เผยแพร่ รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในสังกัด  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ และขอเผยแพร่รำยงำน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่...๔.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๑........ 

 

ผู้อนุมัตริับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่....๔......เดือน...ธันวาคม........พ.ศ..๒๕๖๑... 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่..๔....เดือน. ธันวาคม .พ.ศ. ๒๕๖๑. 

 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/ว ๙๕๒     วันที่   ๔   ธันวำคม   ๒๕๖๑ 
เรื่อง    รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

             ตำม  แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
ที่ผ่ำนมำ (EB ๑๑)  นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัด ได้ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรรำชกำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรำยงำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัดและโรงพยำบำลแก่งกระจำน รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำ 

                 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป  
 
 
 

(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 

 
 


