
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี  ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๔๘     วันที่   ๑๓   มกรำคม   ๒๕๖๓ 
เร่ือง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

                ตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  ( Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัด 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก ำหนดให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดท่ี ๒ : กำรมีส่วนร่วม (ตำมภำรกิจหลักท่ีหน่วยงำนเลือก) ท้ังกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบและติดตำมผล ตลอดจนกำรแก้ไขพัฒนำโครงกำร  โดยหน่วยงำนต้องเปิดโอกำสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักนั้น 
                ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ร่วมกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอแก่ง
กระจำน ด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงกำรวิ่งไล่
ยุง) เป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ พร้อม
รำยงำนให้กระทรวงทรำบเรียบร้อยแล้ว พร้อมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รับทรำบ  
                 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและขออนุญำตเผยแพร่ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 
ทำงเว็บไซด์ โรงพยำบำลแก่งกระจำน  www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ สสอ.แก่งกระจำน
และติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ต่อไป 
 

            (นำงสำวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
                                       เจ้ำพนักงำนธุรกำร     
                                           
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
          - เพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต          
          - รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ   
          - เพื่อทรำบและเผยแพร่ต่อไป 
 
               (นำยไพทูร    ศิลปศร)                               ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ  
 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                                 - อนุญาต     

 
                                                                                       
 
                                              (นำยสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                                                    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

   ๑๓   มกรำคม   ๒๕๖๓ 
                               คก.1-2 สสอ. 



แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ส่งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
แผนงำน ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและภัยสุขภำพ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ( มกรำคม ๒๕๖๓) 
จังหวัด........เพชรบุรี......................อ ำเภอ.....แก่งกระจำน..............จ ำนวน รพ.สต...........9.........แห่ง 
หมู่บ้ำนรับผิดชอบจ ำนวน............52..............หมู่บ้ำน วัด...........14.............แห่ง โรงเรียน...........27.........แห่ง 
เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขปฏิบัติงำนประจ ำ................54.............คน หลังคำเรือนจ ำนวน............9,782.............หลัง 
ประชำกร  จ ำนวน ..........33,456.............คน 
 
 

๑.๑ กำรอบรมให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ อสม./ประชำชน และร่วมด ำเนินกำร     จ ำนวน........375.....คน 
 (ด้วยมำตรกำร ๓ เก็บ ๓ โรค ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรจัดกำรขยะ) 
๑.๒ กำรดูแลสุขภำพประชำชนท่ีมีภำวะเส่ียง และ ผู้ป่วย     จ ำนวน.......4,250......หลังคำเรือน....528.......คน 
๑.๓ กำรปรับปรุงและบันทึกข้อมูลสุขภำพครอบครัว           จ ำนวน.........4,250.....หลังคำเรือน.....528.....คน 
       (Family Folder) 
๑.๔ กำรเยี่ยมบ้ำนเชิงรุก ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และร่วมด ำเนินกำร    จ ำนวน.....186.......ครั้ง  ...2,754..... คน 
       (ด้วยมำตรกำร ๓ เก็บ ๓ โรค ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยงุลำย กำรจัดกำรขยะ) 
๑.๕ กำรเยี่ยมบ้ำนเชิงรุก ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ และร่วมด ำเนินกำร      วัด.....14...แห่ง โรงเรียน.....27......แห่ง 
       (ด้วยมำตรกำร ๓ เก็บ ๓ โรค ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยงุลำย กำรจัดกำรขยะ) 
๑.๖ กำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพชุมชนแบบมีส่วนร่วม                       จ ำนวน.....46......ครั้ง ... 2,450... คน 
๑.๗ จ ำนวนแผนงำน/ โครงกำรท่ีเสนอต่อ พชอ.      จ ำนวน......14.......แผนงำน/โครงกำร 
กองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล/ หน่วยงำนต่ำงๆ 
๑.๘ ประเด็นปัญหำส ำคัญของชุมชนท่ีได้รับจำกกำรวิเครำะห์แบบมีส่วนร่วม ๓ ประเด็นหลัก 
      ๑)….…โรคไข้เลือดออก/วัณโรค/อำหำรปลอดภัย............ 
      ๒)……กำรดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร......... 
      ๓) …….กำรลดอุบัติเหตุทำงถนน.............. 
   ........................................................................................................................................................................ 
 
 
๒.๑ กิจกรรม วิ่งไล่ยุง                                   จ ำนวน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ......625....... คน 
๒.๒ กำรออกก ำลังกำย  ชมรมกำรออกก ำลังกำยในชุมชน 

- ต่อเนื่อง ต้ังแต่  ๓ วัน / สัปดำห์            จ ำนวน...........12......ชมรม     .......862.............คน 
- ไม่ต่อเนื่อง /น้อยกว่ำ ๓ วัน / สัปดำห์         จ ำนวน.......-..........ชมรม   .........-...........คน 

๒.๓ มีกำรจัดรณรงค์ / มหกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยประจ ำปี   จ ำนวน....5...ครั้ง  .....1,200...... คน 
 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการวิ่งไล่ยุง) 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงกำรวิ่งไล่ยุง) กิจกรรมออกก ำลังกำย 



 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร   
โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการว่ิงไล่ยุง)  
อ าเภอแก่งกระจาน  

งบประมำณบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคส ำหรับบริกำรพื้นฐำน เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอแก่ง
กระจำน  จ ำนวน ๕๐,๒๘๐ บำท 

     
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการว่ิงไล่ยุง)  
อ าเภอแก่งกระจาน  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
 

ระยะเวลาโครงการ   เดือน มกรำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม  ๒๕๖๓ 
 

ชื่อหัวหน้าโครงการ: นำยไพทูร  ศิลปศร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร โทรศัพท์  ๐๘๗-๑๕๕๔๒๗๒ 
 

รายงานในช่วงต้ังแต่วันที่ เดือน มกรำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม  ๒๕๖๓ 
 

1. วัตถุประสงค์โครงการ  
 เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชำชนเห็นควำมส ำคัญของกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์
ยุงลำยในบ้ำนตนเองและในสถำนท่ีส ำคัญต่ำงๆ น ำไปสู่กำรป้องกันกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อน ำโดยยุงลำย 
          เพื่อสนับสนุนให้ประชำชนได้ออกก ำลังกำย ท ำให้มีสุขภำพท่ีดีห่ำงไกลจำกโรคและภัยสุขภำพ 

2. งบประมาณจาก  
งบประมำณบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคส ำหรับบริกำรพื้นฐำน (P&P Basic Service) เครือข่ำยสุขภำพ
อ ำเภอแก่งกระจำน  จ ำนวน ๕๐,๒๘๐ บำท (ห้ำหมื่นสองร้อยแปดสิบบำทถ้วน)  
 

3.  การด าเนินงาน             
          ได้ด ำเนินงำนตำมแผนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักท่ีวำงไว้ 
 

4. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
         -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้ควำมรู้ เรื่อง กำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรป้องกัน และอำกำร
ป่วยท่ีต้องพบแพทย์ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 375 คน บรรลุตำมวัตถุประสงค์  ผู้เข้ำอบรม สนใจใส่ใจ มี
ควำมรู้ เข้ำใจ แนวทำงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก เพิ่มขึ้น สำมำรถ ส ำรวจลูกน้ ำแยกแยะลูกน้ ำยุงลำยเป็น 
        - กิจกรรม เดิน-วิ่งรณรงค์ส ำรวจและก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย ระยะทำง
ประมำณ 5.5 กิโลเมตร มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 625 คน  
         - กิจกรรมกำรส ำรวจ ผลดัชนี HI/CI ของอ ำเภอแก่งกระจำน ภำพรวมมีแนวโน้มลดลง อัตรำกำร
เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ ช่วงระยะเวลำเดียวกัน มีอัตรำป่วยลดลงจำกปีก่อน
มำก 
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5. ลักษณะรูปแบบกิจกรรมการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินโครงการตามแผนโดยสรุป 
             1. จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ เรื่อง กำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรป้องกัน และอำกำรป่วยท่ี
ต้องพบแพทย์และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ กำรส ำรวจลูกน้ ำยุงลำยท่ีถูกต้อง   
              2. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์ส ำรวจและก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 
ระยะทำงประมำณ 5.5 กิโลเมตร  
               3. ส ำรวจค่ำดัชนี HI/CI ต่อเนื่องทุกสัปดำห์ 

  

6. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด 
                ร้อยละ  100 ของกลุ่มเป้ำหมำย เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรม  
                จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ไล่ยุง เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีคำดกำรณ์ไว้    
   บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
   ไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  เพรำะ  
.......................................................................................................................................................................  

7. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ไม่มี  
   มี  ปัญหำ/อุปสรรค (ระบุ) 
......................................................................................................................................................................... 
แนวทำงกำรแก้ไข (ระบุ) .......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

8. แผนการด าเนินงานโครงการคร้ังต่อไป 
    เสนอโครงกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นประจ ำทุกปี ต่อไป  
 
 

ลงช่ือ .......................................... 
     (นำยไพทูร  ศิลปศร) 

   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ผู้ด ำเนินงำน 

 

 

     

 

 

 

 



โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการว่ิงไล่ยุง) 
  อ าเภอแก่งกระจาน  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : .ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.........…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี :    ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๓................................…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพฒันำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
(โครงกำรวิ่งไล่ยุง)  อ ำเภอแก่งกระจำน  ประจ ำปี ๒๕๖๓ ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ฯลฯ  
............................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงกำรวิ่งไล่ยุง) ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ตามเอกสารท่ี
แนบมา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com............................................................................... 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นายไพทูร          ศิลปศร) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  วันท่ี...๑๓.....เดือน.มกราคม............พ.ศ. ๒๕๖๓....... 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี..๑๓....เดือน..มกราคม.......พ.ศ..๒๕๖๓........ 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
วันท่ี.....๑๓.....เดือน...มกราคม......พ.ศ. ๒๕๖๓.... 

 
 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

           


