
   บันทกึขอความ 
สวนราชการ    กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน                                  

ที ่      - วันท่ี      ๒    พฤศจิกายน   ๒๕๖๔            

เรื่อง   จัดทำแผนการติดตามความกาวหนาและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ   

          ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           

เรียน  สาธารณสุขอำเภอนาบอน  

ดวยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ไดจัดทำแผนติดตาม ความกาวหนาและผลการ
ดำเนินงาน ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๕ ตามวัตถุประสงคของโครงการ 
เพ่ือติดตามความกาวหนาและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ใหทราบถึงสภาพปญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 256๕   

   ในการนี้  กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ ไดดำเนินการจัดทำแผนติดตาม
ความกาวหนาและผลการ ดำเนินงานของโครงการตามแผนติดตามและตามปฏิทินที่กำหนด เริ่มดำเนินการใน
สิ้นไตรมาสที่ ๑  โดยจะดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการทุกงาน ในสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน และเห็นควรแจงผูรับผิดชอบโครงการ รายงานความกาวหนาในการดำเนินงาน
โครงการตามแบบติดตาม สงกลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ ทุกสิ้นไตรมาส 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติลงนามในแผนติดตาม  
 
 

 
 (นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ)์  

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 
 
 



 
 

แผนติดตามความกาวหนาและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 *************** 
 หลักการและเหตุผล 
 

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ไดรับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕ จากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ ได
จัดทำแผนติดตามความกาวหนาของโครงการตามแผนปฏิบัติการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  เพ่ือติดตามความกาวหนาและผลการดำเนินงานของโครงการ  โดยให ผูที่
เก่ียวของและผูรับผิดชอบโครงการ  สามารถดำเนินการโครงการไดอยางเปนระบบและตามแผนที่กำหนดไว
อยางม ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  เปนหนวยงานภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงสาธารณสุข    มีภารกิจหลักในการดำเนินงานสนองนโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายการของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด จุดเนน นโยบายของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการตามที่กำหนดไวใน 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  เปนแผนท่ีจัดทำข้ึนเพื่อใหหนวยงานและบุคลากรที่มี 
สวนเก่ียวของใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือใหการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ใหบรรลุผลสำเร็จ 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือติดตามความกาวหนาของโครงการ และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
2. เพ่ือทราบสภาพ ปญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ 
3. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน  ตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูที่เก่ียวของ  

ผูรับผิดชอบโครงการ และประชาสัมพันธเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ 
 

เปาหมาย 
1. ติดตามความกาวหนาของโครงการ  ไตรมาส ละ 1 ครั้ง 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ สิ้นป งบประมาณ รายงาน 

เปนรูปเลม เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำป 
 
วิธีดำเนินการ 

1. ศกึษา วิเคราะห โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
2. จัดทำแผนติดตามความกาวหนาของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.256๕ 
  3.   จัดทำปฏิทินกำหนดการติดตาม ความกาวหนาของโครงการ  และรายงาน 

4 .  แจ งทุ กงาน  ผู ที่ เ ก่ียวข อง และผู รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบั ติ การประจำป  
งบประมาณ พ.ศ. 256๕  รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด  

          5.   ดำเนินการติดตามความกาวหนาโครงการตามปฏิทินที่กำหนด 
          6.   สรุปผลการดำเนินงาน 
 



 
 
 ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕)  
 ไตรมาสที่  1 (1 ตุลาคม 256๔ - 31  ธันวาคม  256๔) 
 ไตรมาสที่  2 (1 มกราคม  256๕ - 31  มีนาคม  256๕) 
 ไตรมาสที่  3 (1  เมษายน  256๕ - 30  มิถุนายน  256๕) 
 ไตรมาสที่  4 (1 กรกฎาคม  256๕ – 30  กันยายน  256๕) 

การรายงานผลการดำเนนิงาน  
1. รายงานผลการดำเนินงานตอสาธารณสุขอำเภอนาบอน  แจงใหผูที่เก่ียวของและผูรับผิดชอบ

โครงการทราบ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  เพ่ือเผยแพรตอ

สาธารณชนไดรับทราบ 
ผูรับผิดชอบ 
 กลุมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 

ปฏิทินการปฏิบตัิงาน 
ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผูใหขอมูล หมายเหตุ 

1 เสนอแผนติดตามความกาวหนาของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 

มีนาคม 256๕ กลุมงานสนับสนุน
วิชาการฯ 

 

2 หนังสือแจงทุกงาน และผูรับผิดชอบ
โครงการทราบและรายงาน
ความกาวหนาของโครงการ ตามแบบ
ติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด 

มีนาคม 256๕ ทุกงานและ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

3 ติดตามความกาวหนาของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำป พ.ศ. 256๕ 
ไตรมาส 3 และไตรมาส 4   

ไตรมาส 3 (ภายใน 5
กรกฎาคม  256๕) 
และ 
ไตรมาส 4 (ภายใน 5
ตุลาคม 256๕) 

ทุกงานและ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 



 
ที ่ กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ผูใหขอมูล หมายเหตุ 
4 รวบรวมขอมูลตามแบบติดตามหรือแบบ

รายงาน จากทุกงาน ผูที่เก่ียวของ และ
ผูรับผิดชอบโครงการ     

ไตรมาส 3 (ภายใน 5
กรกฎาคม  256๕) และ 
ไตรมาส 4 (ภายใน 5
ตุลาคม 256๕) 

กลุมงานสนับสนุน
วิชาการฯ 

 

5 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ตอ
สาธารณสุขอำเภอนาบอน ภายใน 15 
วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส 3 (ภายในวันที่ 
17  กรกฎาคม 2565) และ ไตรมาส 
4  (ภายในวันที่  16 ตุลาคม  2565) 
(สิ้นสุดโครงการ)  

 ไตรมาส 3 (ภายใน 5
กรกฎาคม  2565) และ 
ไตรมาส 4 (ภายใน 5
ตุลาคม 2565) 

กลุมงานสนับสนุน
วิชาการฯ 

 

6 แจง สรุปผลการดำเนินงาน ใหทุกงาน  
ผูที่เก่ียวของ และผูรับผิดชอบโครงการ
ทราบ 

17  กรกฎาคม 2565 
และ 

 16 ตุลาคม 2565 

ทุกงานและ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

7 จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  กันยายน 2565 กลุมงานสนับสนุน
วิชาการฯ 

 

 
 
 

                   ผูรับผิดชอบ/ผูเสนอ แผนติดตาม 
                                       (นายวีระศักดิ์  ประดาศกัดิ)์                  
                                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 

 
 

 
                                 ผูอนุมัติแผนติดตาม  
                                           (นางณิชมน  รัตนคช) 
                                        สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามความกาวหนาและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
---------------------------- 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................................ 
           กิจกรรม................................................................................................................................................. 

2. (   ) ยุทธศาสตรท่ี  1                          (   )  ยุทธศาสตรที่ 2 
(   ) ยุทธศาสตรท่ี  3                          (   )  ยุทธศาสตรที ่4 

           (   ) งบตามภารกิจงาน  
(   ) งบแลกเปา 
(  )  งบประจำ 

3. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.........................................บาท 
งบประมาณท่ีใชไป....................................................บาท 
      คงเหลือ.............................................................บาท 

4. กลุม/งาน............................................................................................................................................. 
5. ผูรับผิดชอบโครงการ.............................................................................................................................. 
6. ระยะเวลาดำเนินการ.............................................................................................................................. 
7. สภาพการดำเนินงาน 

(   ) ยังไมไดดำเนินการ 
(   ) อยูระหวางดำเนินการ(ขั้นตอนใดใหระบุ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
(   ) สิ้นสุดโครงการ (รายงานผลการดำเนินงาน) 



 
8. ผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
เชิงคณุภาพ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

9. ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

10. ขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 
 

               (ลงชื่อ).............................................................................. 
                    (....................................................................................) 

        ผูรับผิดชอบโครงการ 


