
  บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพรหมครี ี                                   
ท่ี  นศ ๐๐๓๒.๓๐๖(๐๒)/พิเศษ วนัท่ี   5  มถิุนายน  ๒๕๖๒            
เรื่อง   จดัท าแผนการตดิตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร   
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒           

เรยีน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพรหมครี  ี

ดว้ยกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาล
พรหมครี ี  ไดจ้ดัท าแผนตดิตาม ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน ของโครงการตามแผนปฏิบัต ิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตาม วัตถุประสงคข์องโครงการ เพื่อตดิตามความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   เพื่อทราบถึงสภาพ 
ปญัหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานของโครงการและ รายงานผลการด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบัต ิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รวมทัง้สิน้  ๑,๒๐๐,๕๐๐ บาท  

   ในการน้ี    กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ ได ้
ด าเนินการจดัท าแผนตดิตามความก้าวหน้าและผลการ ด าเนินงานของโครงการตามแผนตดิตามและ
ตามปฏิทินที่ก าหนด  เร ิม่ด าเนินการในไตรมาสที่ 3    โดยจะด าเนินการจดัเก็บและรวบรวมข้อมูลจาก
ผูร้บัผดิชอบโครงการทุกกลุ่มงาน/งาน ในโรงพยาบาลพรหมครี ี และเห็นควร  แจง้ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ  ตามแบบตดิตาม ไตรมาสที่ 3  ส่งกลุ่มงานประกัน
สุขภาพยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์  ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุมตัลิงนามในแผนตดิตาม  
 
 

 ( นายวิทวัฒน์  สวัสดสิาร)  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนติดตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ    
โรงพยาบาลพรหมคีรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 *************** 
 หลกัการและเหตุผล 
 

     โรงพยาบาลพรหมครี ี   ไดร้บัการอนุมตัแิผนปฏิบัตกิาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จาก
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครศรธีรรมราช   ตามระเบียบวาระการประชุม                   คร ัง้ที่  ๒/
๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๒  แล้ว และกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  ได้จดัท าแผนติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร   โรงพยาบาลพรหมครี ี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพื่อตดิตามความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของโครงการ  โดยให้กลุ่ม/หน่วย/  ผู ้ที่ เกี่ยวข้องและ
ผูร้บัผดิชอบโครงการ  สามารถด าเนินการโครงการได้อย่างเป็นระบบและตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิล 
              โรงพยาบาลพรหมครี ี   เป็นหน่วยงานภายใตก้ารก ากับดูแลของส านักงานสาธารณสุข
จงัหวัดนครศรธีรรมราช       มีภารกิจหลักในการจ ัดบร ิการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  และสนอง
นโยบายของรฐับาล   นโยบายดา้นสาธารณสุข ยุทธศาสตร ์ตวัชี้วัด นโยบายเขตฯ และผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัต ิการ    
แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ของโรงพยาบาลพรหมคีร ี    เป็นแผนที่จ ัดท าขึ้น
เพื่อให้หน่วยงาน  และบุคลากรที่มส่ีวนเกี่ยวข้องใช้เป็นเคร ื่องมอืในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ  
ให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล  เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บรรลุผลส าเรจ็ 

 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของ  

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. เพื่อทราบสภาพ ปญัหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานของโครงการ 
3. เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน  ต่อนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด  ผูท้ี่เกี่ยวข้อง  

ผูร้บัผดิชอบโครงการ  และประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ต่อสาธารณชนไดร้บัทราบ 
 

เป้าหมาย 
1. ตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ  ไตรมาสละ 1 คร ัง้ 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ทุกไตรมาส 
3. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  หลงัสิน้สุดโครงการ สิน้ปีงบประมาณ รายงาน 

เป็นรูปเล่ม เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
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วิธีด าเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
2. จดัท าแผนตดิตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๒ 
  3.   จดัท าปฏิทินก าหนดการตดิตาม ความก้าวหน้าของโครงการ  และรายงาน 

4.   แจง้ทุกกลุ่ม/หน่วย ผูท้ี่เกี่ยวข้อง และผูร้บัผดิชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
3. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   รายงานผลการด าเนินงานตามแบบตดิตามหรอืแบบรายงานที่

ก าหนด  
          5.   ด าเนินการตดิตามความก้าวหน้าโครงการ  ตามปฏิทินที่ก าหนด 
          6.   สรุปผลการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ (1๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 ไตรมาสที่  ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-  ๓๑  ธนัวาคม ๒๕๖๑) 
 ไตรมาสที่  ๒  (๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๖๒) 
 ไตรมาสที่  ๓ (๑  เมษายน ๒๕๖๒- ๓๐  มถิุนายน  ๒๕๖๒) 
 ไตรมาสที่  ๔  (๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒) 
การรายงานผลการด าเนินงาน  

1. รายงานผลการด าเนินงาน ต่อผูอ้ านวยการโรงพยาบาล  แจง้ให้ผูท้ี่ 
เกี่ยวข้องและผูร้บัผดิชอบโครงการทราบ 

2. รายงานผลการด าเนินงาน ต่อส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครศรธีรรมราช 
3. จดัท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อเผยแพร่ต่อ 

สาธารณชนไดร้บัทราบ 
ผู้รบัผิดชอบ 
 กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  โรงพยาบาลพรหมครี ี
ปฏิทินการปฏิบติังาน 
ท่ี กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล หมายเหตุ 

1 เสนอแผนตดิตามความก้าวหน้าของ
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

มถิุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มนโยบายและ
แผน 

 

2 หนังสอืแจง้ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผูร้บัผดิชอบโครงการทราบและ
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
ตามแบบตดิตามหรอืแบบรายงานที่
ก าหนด 

มถิุนายน ๒๕๖๒ ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

 

3 ตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ
ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
ไตรมาส ๓   และ  ไตรมาส ๔  

ไตรมาส ๓ (ภายใน ๕
กรกฎาคม  ๒๕๖๒) 
และ 
ไตรมาส ๔ (ภายใน ๕
ตุลาคม ๒๕๖๒) 

ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 
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ท่ี กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล หมายเหตุ 
4 รวบรวมข้อมูลตามแบบตดิตามหรอื

แบบรายงาน จากทุกกลุ่ม/หน่วย ผูท้ี่
เกี่ยวข้อง และผูร้บัผดิชอบโครงการ     

ไตรมาส ๓ (ภายใน ๕
กรกฎาคม  ๒๕๖๒) 
และ 
ไตรมาส ๔ (ภายใน ๕
ตุลาคม ๒๕๖๒) 

กลุ่มประกันฯ  

5 สรุป รายงานผลการด าเนินงาน ต่อ
ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา  ภายใน 15 วัน หลงัสิน้สุด  
ไตรมาส 3 (ภายในวันที่ 18  
กรกฎาคม 2562) และ ไตรมาส 4  
(ภายในวันที่  16 ตุลาคม  2562) 
(สิน้สุดโครงการ)  

 ไตรมาส ๓ (ภายใน ๕
กรกฎาคม  ๒๕๖๒) 
และ 
ไตรมาส ๔ (ภายใน ๕
ตุลาคม ๒๕๖๒) 

กลุ่มประกันฯ  

6 แจง้ สรุปผลการด าเนินงาน ให้ทุก
กลุ่ม/หน่วย ผูท้ี่เกี่ยวข้อง และ
ผูร้บัผดิชอบโครงการทราบ 

๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
และ 

 ๑๖ ตุลาคม๒๕๖๒ 

ทุกกลุ่ม/หน่วยและ
ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

 

7 จดัท าเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ กลุ่มประกันฯ  

 
 
 

            (ลงชื่อ).............................. .........................ผูร้บัผดิชอบ/ผูเ้สนอ แผนตดิตาม 
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

             หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย์ 
 

             
 
 

 
                           (ลงชื่อ)............................... ........................ผูอ้นุมตัแิผนตดิตาม  
                                             (นายเฉลยีว  ผจญภยั) 
                                      ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพรหมครี ี

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
ตามแผนปฏิบติัการ  โรงพยาบาลพรหมคีรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาส ๓  (๑ เมษายน  ๒๕๖๒–๓๐ มิถนุายน๒๕๖๒)  
---------------------------- 

1. ชื่อโครงการ
............................................................................................................................................ 

           กิจกรรม
................................................................................................................................................. 

2. (   ) ยุทธศาสตรท์ี่  1                          (   )  ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
(   ) ยุทธศาสตรท์ี่  3                          (   )  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

           (   ) ยุทธศาสตรท์ี่  5                         (   )  ยุทธศาสตรท์ี่  6 
3. (   ) งบเงนิบ ารุง  

(   ) งบกองทุน 
(  ) งบอื่นๆ 

4. งบประมาณ 
งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร............................ .............บาท 
งบประมาณที่ใช้ไป....................................................บาท  
      คงเหลอื      .....................................................บาท  

5. กลุ่ม/หน่วย
.............................................................................................................................................  

6. ผูร้บัผดิชอบโครงการ
.............................................................................................................................. 

7. ระยะเวลาด าเนินการ
..............................................................................................................................  

8. สภาพการด าเนินงาน 
(   ) ยังไม่ไดด้ าเนินการ 
(   ) อยู่ระหว่างด าเนินการ(ขัน้ตอนใดให้ระบุ) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...............
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................



...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................... ......................

...............................................................................................  
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(   ) สิน้สุดโครงการ (รายงานผลการด าเนินงาน) 

9. ผลการด าเนินงาน 
เชิงปรมิาณ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................. .............................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ เชิง
คุณภาพ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ...........
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

10. ปญัหาและอุปสรรค 
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