บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๔๘
วันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓
เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมแบบส ำรวจหลั ก ฐำนเชิ ง ประจั ก ษ์ ( Evidence Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงำนดำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดที่ ๒ : กำรมีส่วนร่วม (ตำมภำรกิจหลักที่หน่วยงำนเลือก) ทั้งกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรตรวจสอบและติดตำมผล ตลอดจนกำรแก้ไขพัฒนำโครงกำร โดยหน่วยงำนต้องเปิดโอกำสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจหลักนั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ร่วมกับภำคีเครือข่ำยสุขภำพระดับอำเภอแก่ง
กระจำน ดำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงกำรวิ่งไล่
ยุง) เป็นภำรกิจหลักของหน่วยงำนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ พร้อม
รำยงำนให้กระทรวงทรำบเรียบร้อยแล้ว พร้อมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รับทรำบ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและขออนุญำตเผยแพร่ รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ
ทำงเว็บไซด์ โรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ สสอ.แก่งกระจำน
และติดบอร์ดประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ต่อไป
(นำงสำวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
- เพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต
- รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ
- เพื่อทรำบและเผยแพร่ต่อไป
(นำยไพทูร ศิลปศร)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ความเห็นของสาธารณสุขอาเภอ

- อนุญาต

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓
คก.1-2 สสอ.

แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนสำหรับ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ ส่งสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
แผนงำน ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและภัยสุขภำพ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ( มกรำคม ๒๕๖๓)
จังหวัด........เพชรบุรี......................อำเภอ.....แก่งกระจำน..............จำนวน รพ.สต...........9.........แห่ง
หมู่บ้ำนรับผิดชอบจำนวน............52..............หมู่บ้ำน วัด...........14.............แห่ง โรงเรียน...........27.........แห่ง
เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขปฏิบัติงำนประจำ................54.............คน หลังคำเรือนจำนวน............9,782.............หลัง
ประชำกร จำนวน ..........33,456.............คน
โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการวิ่งไล่ยุง)
๑.๑ กำรอบรมให้ควำมรู้ คำแนะนำ อสม./ประชำชน และร่วมดำเนินกำร
จำนวน........375.....คน
(ด้วยมำตรกำร ๓ เก็บ ๓ โรค ทำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรจัดกำรขยะ)
๑.๒ กำรดูแลสุขภำพประชำชนที่มีภำวะเสี่ยง และ ผู้ป่วย จำนวน.......4,250......หลังคำเรือน....528.......คน
๑.๓ กำรปรับปรุงและบันทึกข้อมูลสุขภำพครอบครัว
จำนวน.........4,250.....หลังคำเรือน.....528.....คน
(Family Folder)
๑.๔ กำรเยี่ยมบ้ำนเชิงรุก ให้ควำมรู้ คำแนะนำ และร่วมดำเนินกำร จำนวน.....186.......ครั้ง ...2,754..... คน
(ด้วยมำตรกำร ๓ เก็บ ๓ โรค ทำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยงุ ลำย กำรจัดกำรขยะ)
๑.๕ กำรเยี่ยมบ้ำนเชิงรุก ให้ควำมรู้ คำแนะนำ และร่วมดำเนินกำร วัด.....14...แห่ง โรงเรียน.....27......แห่ง
(ด้วยมำตรกำร ๓ เก็บ ๓ โรค ทำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ยงุ ลำย กำรจัดกำรขยะ)
๑.๖ กำรวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพชุมชนแบบมีส่วนร่วม
จำนวน.....46......ครั้ง ... 2,450... คน
๑.๗ จำนวนแผนงำน/ โครงกำรที่เสนอต่อ พชอ.
จำนวน......14.......แผนงำน/โครงกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพตำบล/ หน่วยงำนต่ำงๆ
๑.๘ ประเด็นปัญหำสำคัญของชุมชนที่ได้รับจำกกำรวิเครำะห์แบบมีส่วนร่วม ๓ ประเด็นหลัก
๑)….…โรคไข้เลือดออก/วัณโรค/อำหำรปลอดภัย............
๒)……กำรดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร.........
๓) …….กำรลดอุบัติเหตุทำงถนน..............
........................................................................................................................................................................
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงกำรวิ่งไล่ยุง) กิจกรรมออกกำลังกำย
๒.๑ กิจกรรม วิ่งไล่ยุง
จำนวน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ......625....... คน
๒.๒ กำรออกกำลังกำย ชมรมกำรออกกำลังกำยในชุมชน
- ต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๓ วัน / สัปดำห์
จำนวน...........12......ชมรม .......862.............คน
- ไม่ต่อเนื่อง /น้อยกว่ำ ๓ วัน / สัปดำห์
จำนวน.......-..........ชมรม .........-...........คน
๒.๓ มีกำรจัดรณรงค์ / มหกรรมส่งเสริมกำรออกกำลังกำยประจำปี จำนวน....5...ครั้ง .....1,200...... คน

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการวิ่งไล่ยุง)
อาเภอแก่งกระจาน
งบประมำณบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคสำหรับบริกำรพื้นฐำน เครือข่ำยสุขภำพอำเภอแก่ง
กระจำน จำนวน ๕๐,๒๘๐ บำท
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการวิ่งไล่ยุง)
อาเภอแก่งกระจาน ประจาปี ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ระยะเวลาโครงการ เดือน มกรำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม ๒๕๖๓
ชื่อหัวหน้าโครงการ: นำยไพทูร ศิลปศร นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร โทรศัพท์ ๐๘๗-๑๕๕๔๒๗๒
รายงานในช่วงตั้งแต่วันที่ เดือน มกรำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม ๒๕๖๓
1. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชำชนเห็นควำมสำคัญของกำรกำจัดแหล่งเพำะพันธุ์
ยุงลำยในบ้ำนตนเองและในสถำนที่สำคัญต่ำงๆ นำไปสู่กำรป้องกันกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อนำโดยยุงลำย
เพื่อสนับสนุนให้ประชำชนได้ออกกำลังกำย ทำให้มีสุขภำพที่ดีห่ำงไกลจำกโรคและภัยสุขภำพ
2. งบประมาณจาก
งบประมำณบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคสำหรับบริกำรพื้นฐำน (P&P Basic Service) เครือข่ำยสุขภำพ
อำเภอแก่งกระจำน จำนวน ๕๐,๒๘๐ บำท (ห้ำหมื่นสองร้อยแปดสิบบำทถ้วน)
3. การดาเนินงาน
ได้ดำเนินงำนตำมแผนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักที่วำงไว้
4. ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้ควำมรู้ เรื่อง กำรกำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรป้องกัน และอำกำร
ป่วยที่ต้องพบแพทย์ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 375 คน บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ผู้เข้ำอบรม สนใจใส่ใจ มี
ควำมรู้ เข้ำใจ แนวทำงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก เพิ่มขึ้น สำมำรถ สำรวจลูกน้ำแยกแยะลูกน้ำยุงลำยเป็น
- กิจกรรม เดิน-วิ่งรณรงค์สำรวจและกำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย ระยะทำง
ประมำณ 5.5 กิโลเมตร มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 625 คน
- กิจกรรมกำรสำรวจ ผลดัชนี HI/CI ของอำเภอแก่งกระจำน ภำพรวมมีแนวโน้มลดลง อัตรำกำร
เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ช่วงระยะเวลำเดียวกัน มีอัตรำป่วยลดลงจำกปีก่อน
มำก

-25. ลักษณะรูปแบบกิจกรรมการดาเนินงาน รายละเอียดผลการดาเนินโครงการตามแผนโดยสรุป
1. จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ เรื่อง กำรกำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย กำรป้องกัน และอำกำรป่วยที่
ต้องพบแพทย์และแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ กำรสำรวจลูกน้ำยุงลำยที่ถูกต้อง
2. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์สำรวจและกำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ระยะทำงประมำณ 5.5 กิโลเมตร
3. สำรวจค่ำดัชนี HI/CI ต่อเนื่องทุกสัปดำห์
6. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำย เข้ำร่วมกิจกรรมกำรอบรม
จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ไล่ยุง เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่คำดกำรณ์ไว้
 บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
 ไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร เพรำะ
.......................................................................................................................................................................
7. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
 ไม่มี
 มี ปัญหำ/อุปสรรค (ระบุ)
......................................................................................................................................................................
แนวทำงกำรแก้ไข (ระบุ) ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
8. แผนการดาเนินงานโครงการครั้งต่อไป
เสนอโครงกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นประจำทุกปี ต่อไป
ลงชื่อ ..........................................
(นำยไพทูร ศิลปศร)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
ผู้ดำเนินงำน

โครงการพัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงการวิ่งไล่ยุง)
อาเภอแก่งกระจาน ประจาปี ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : .สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.........…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓................................……………………………………………………………..
หัวข้อ : รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
(โครงกำรวิ่งไล่ยุง) อำเภอแก่งกระจำน ประจำปี ๒๕๖๓ ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ฯลฯ
.............................................................................................................................................................................
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก(โครงกำรวิ่งไล่ยุง) ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ตามเอกสารที่
แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com...............................................................................
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายไพทูร
ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่...๑๓.....เดือน.มกราคม............พ.ศ. ๒๕๖๓.......

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๑๓....เดือน..มกราคม.......พ.ศ..๒๕๖๓........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่.....๑๓.....เดือน...มกราคม......พ.ศ. ๒๕๖๓....

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของ
หน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

