
แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.                  
                     2562 เสนอต่อสาธารณสุขอำเภอทราบ  
         2.เพ่ือประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ  : โครงการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต(ตามภารกิจพ้ืนฐาน) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    
-การเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส ร้อยละ 100 ผ่านร้อยละ 

99.26 
ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย 

3.วัตถุประสงค์โครงการ : 1.เพ่ือใช้จ่ายตามภารกิจพ้ืนฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม 
4.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการและเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ.2562 งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจ่าย   คิดเป็นร้ายละ 
2562 194,557 บาท 193,117 บาท 99.26 

4.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 วิธีดำเนินการ :ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราชตามไตรมาสที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 กลุ่มเป้าหมายโครงการ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จำนวน 6  คน  
 ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร : 194,557 บาท 
5.ผลการดำเนินการ : ดำเนนิการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส ปี2562 เป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจพ้ืนฐานของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม โดยเบิกจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562 โดยเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 194,557   บาท คิดเป็นร้อยละ 99.26 
6.ปัญหาและอุปสรรค : การเบิกจ่ายในงบค่าอินเตอร์เน็ตจะเบิกจ่ายไม่ครบตามจำนวนงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
เนื่องจากการเรียกเก็บตามใบเสร็จมียอดค่ายใช้จ่ายไม่เท่ากันทุกเดือน  
7.แนวทางแก้ไขและพัฒนา : ปี 2563 ต้องมีการกำหนดแผนปฏิบัติราชการในการใช้จ่ายให้ตรงกับรายจ่าย 
 
                    ลงชื่อ......................................   ลงชื่อ...................................... 
         (นายสุธรรม  ชาญณรงค์)          (นายสุมลรัตน์  ขนอม) 

       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         สาธารณสุขอำเภอขนอม 
     ผู้รายงานผลการดำเนินการฯ     ผู้ควบคุม กำกับ ผลการดำเนินการฯ 
 

 



 
แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.                  
                     2562 เสนอต่อสาธารณสุขอำเภอทราบ  
         2.เพ่ือประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ  : โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพัฒนารพ.สต.ติดดาว สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    
รพ.สต.ผ่านระดับ 3 ดาว ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 

 
5 ดาว ร้อยละ 
40  3 ดาว 
ร้อยละ 60 รวม 
ร้อยละ 100 

-การประเมินตามเกณฑ์ 
รพ.สต.ติดดาว 

3.วัตถุประสงค์โครงการ : 1.เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทราบแนวทางในการดำเนินงานรพ.สต.ติดดาว 
    ๒. เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ 
4.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการและเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ.2562 งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจ่าย   คิดเป็นร้ายละ 
2562 21,200บาท 21,200 บาท 100 

4.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 วิธีดำเนินการ : ประชุมช้ีแจง ตวัช้ีวัด  และนิเทศก์ติดตามผล  
 กลุ่มเป้าหมายโครงการ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จำนวน 2๐ คน  
 ระยะเวลาในการดำเนินการ : เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึง กันยายน 2562 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร : 21,200บาท 
5.ผลการดำเนินการ : จัดประชุม เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 210 คน เป็นไปตามเป้าหมาย และนิเทศก์
ติดตาม 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 21,200 บาท 
6.ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
7.แนวทางแก้ไขและพัฒนา : ไม่มี 
 
 
                    ลงชื่อ......................................   ลงชื่อ...................................... 
         (นายสุธรรม  ชาญณรงค์)          (นายสุมลรัตน์  ขนอม) 

       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         สาธารณสุขอำเภอขนอม 
                   ผู้รายงานผลการดำเนินการฯ   ผู้ควบคุม กำกับ ผลการดำเนินการฯ 
 
 



แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.                  
                     2562 เสนอต่อสาธารณสุขอำเภอทราบ  
         2.เพ่ือประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ  : โครงการอบรมบุคลากรเพ่ือการบันทึกข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    
รพ.สต.ส่งข้อมูลครบถ้วนทันเวลา ร้อยละ 100 ผ่านร้อยละ 

100 
รายงาน HDC 

3.วัตถุประสงค์โครงการ : 1.เพ่ือพัฒนาระบบ 43 แฟ้มมาตรฐานและแก้ไขปัญหาความครบถ้วนของข้อมูล 
    ๒. เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากร 
4.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการและเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ.2562 งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจ่าย   คิดเป็นร้ายละ 
2562 13,200บาท 13,200 บาท 100 

4.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 วิธีดำเนินการ : ชุมอบรมบุคลากร  2 วัน 
 กลุ่มเป้าหมายโครงการ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จำนวน 15 คน  
 ระยะเวลาในการดำเนินการ : ธันวาคม  2561 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร : 13,200  บาท 
5.ผลการดำเนินการ : จัดอบรม  2 วัน  เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 13,200  บาท 
6.ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
7.แนวทางแก้ไขและพัฒนา : ไม่มี 
 
 
                    ลงชื่อ......................................    ลงชื่อ...................................... 
         (นายสุธรรม  ชาญณรงค์)          (นายสุมลรัตน์  ขนอม) 

       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         สาธารณสุขอำเภอขนอม 
                   ผู้รายงานผลการดำเนินการฯ   ผู้ควบคุม กำกับ ผลการดำเนินการฯ 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.                  
                     2562 เสนอต่อสาธารณสุขอำเภอทราบ  
         2.เพ่ือประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ  : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร เพ่ือพัฒนาระบบความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาล  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    

 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment :ITA) 

ร้อยละ 90 ผ่านร้อยละ 90 ส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ 

3.วัตถุประสงค์โครงการ : 1.เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบแนวทางในการดำเนินงานด้านการประเมินคณุธรรม และ
ความโปรงใส ่

   ๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการประเมินคณุธรรม และความโปรงใส่ของหน่วยงานแก่บุคลากร 
4.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการและเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ.2562 งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจ่าย   คิดเป็นร้ายละ 
2562 4,000 บาท 4,000 บาท 100 

4.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 วิธีดำเนินการ : ประชุมอบรมเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด 

 กลุ่มเป้าหมายโครงการ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จำนวน 2๐ คน  
 ระยะเวลาในการดำเนินการ : 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร : 4,000  บาท 
5.ผลการดำเนินการ : จัดประชุมบุคลากร เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 4,000 บาท 
6.ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
7.แนวทางแก้ไขและพัฒนา : ไม่มี 
 
 
 
         (นายสุธรรม  ชาญณรงค์)          (นายสุมลรัตน์  ขนอม) 

       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         สาธารณสุขอำเภอขนอม 
                   ผู้รายงานผลการดำเนินการฯ   ผู้ควบคุม กำกับ ผลการดำเนินการฯ 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.                  
                     2562 เสนอต่อสาธารณสุขอำเภอทราบ  
         2.เพ่ือประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

..................................................................................................................................................................................... 
1.ชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการ  : โครงการพัฒนา พชอ. อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
2.ตัวช้ีวัดความสำเร็จโครงการและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ    
-คณะกรรมการมีการกำหนดปญัหาระดับอำเภอ 
 

อย่างน้อย 2 
เรื่อง 

-ปัญหาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 
-ปัญหาอาหาร
ปลอดภัยเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

การเข้าร่วมของ
คณะกรรมการ พชอ. 
 

3.วัตถุประสงค์โครงการ : 1.เพ่ือกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ระดับอำเภอโดยคณะกรรมการ พชอ. 
    
4.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการและเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ.2562 งบประมาณ(บาท) ผลการเบิกจ่าย   คิดเป็นร้ายละ 
2562 30,000 บาท 30,000 บาท 100 

4.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 วิธีดำเนินการ : การประชุมคณะกรรมการ พชอ.อำภอขนอม จำนวน 3 ครั้ง 
 กลุ่มเป้าหมายโครงการ : คณะกรรมการพชอ. และผู้เกี่ยวข้อง 
 ระยะเวลาในการดำเนินการ : ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร : 30,000  บาท 
5.ผลการดำเนินการ : มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ.จำนวน 2 ครั้ง และร่วมกันกำหนดปัญหาจำนวน 2 เรื่อง
คือ 1 ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2 ปัญหาอาหารปลอดภัยเพ่ือการท่องเที่ยว และได้กันร่วมว่างแผนและดำเนินงาน 
5  รพ.สต. คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท 
6.ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
7.แนวทางแก้ไขและพัฒนา : ไม่มี 
 
 
                    ลงชื่อ......................................    ลงชื่อ...................................... 
         (นายสุธรรม  ชาญณรงค์)          (นายสุมลรัตน์  ขนอม) 

       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน         สาธารณสุขอำเภอขนอม 
                   ผู้รายงานผลการดำเนินการฯ   ผู้ควบคุม กำกับ ผลการดำเนินการฯ 
 
 


