บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

ที่ สน ๐๑32/89
วันที่ 20 มีนาคม ๒๕63
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรียน สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ด้วย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สานักงาน ปปช.) ได้
ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ดาเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 256๓ นั้น
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร บนเว็บไซต์ http://www.cupsakol.org/ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสานักงานสาธารณสุข
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุญาต
(นายพลนาภา นนสุราช)
สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
โทร. 042-7๑๑๗๑๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
วัน/เดือน/ปี : 20 มีนาคม 2563
หัวข้อ:
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
กลุ่มงานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร ขออนุมัตแิ ละเผยแพร่ขออนุญาตเผยแพร่รายงาน
ผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมืองสกลนคร ผ่านเว็บไซต์
http://www.cupsakol.org/ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Linkภายนอก:
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายพลนาภา นนสุราช)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔7๐๐๐

ที่ สน ๐132/88
เรื่อง

วันที่

20 มีนาคม ๒๕63

รับทราบการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563

เรียน สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ตามที่อาเภอเมืองสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ คปสอ.เมืองสกลนคร ประจาปี2563
จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น
ในการนี้งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร จึงขอนาเรียนท่าน
ผู้บริหารให้รับทราบการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รับทราบ
(นายพลนาภา นนสุราช)
สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
โทร. 042-7๑๑-๗๑๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔7๐๐๐

ที่ สน ๐132/85
เรื่อง

วันที่

20 มีนาคม ๒๕6๓

รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี

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

เรียน สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ด้วยสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ คปสอ.เมือง
สกลนคร ประจาปี จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ออกปฏิบัติงานกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปีเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและเพื่อให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขอรายงานผล
การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ในไตรมา ๑-๒ พบว่า
มีโครงการที่ดาเนินการทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ จานวน ๕๓ โครงการ ดาเนินการเรียบร้อย ๒๘ โครงการ (ร้อยละ
๕๒.๘๓) และอยู่ระหว่างดาเนินการ ๒๕ โครงการ (๔๔.๑๗) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

รับทราบ
(นายพลนาภา นนสุราช)
สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
โทร. 042-7๑๑ ๗๑๖

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี 256๓
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม 256๒ –20 มีนาคม 256๓)

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี 256๓
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม 256๒ –20 มีนาคม 256๓)
ประเภทโครงการ
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๕๓

ร้อยละของจานวนโครงการในแผนงาน

๙

100

จานวนโครงการ

-

๓

ร้อยละของจานวนโครงการในแผนงาน

-

จานวนโครงการ

๕๐

100

ร้อยละของโครงการทั้งหมด

๕

ร้อยละของจานวนโครงการในแผนงาน

-

๒๑

จานวนโครงการ

๑๐ ๕๕.๕

รวม

ร้อยละของโครงการทั้งหมด

100

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ร้อยละของจานวนโครงการในแผนงาน

ร้อยละของจานวนโครงการในแผนงาน

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

จานวนโครงการ

จานวนโครงการ

-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ร้อยละของโครงการทั้งหมด

ร้อยละของโครงการทั้งหมด

100

จานวนโครงการ
จานวนโครงการตามแผน
โครงการที่อยู่ในช่วงดาเนินการและเป็นไปตาม
แผนดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ร้อยละของจานวนโครงการในแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

100

๒๘

โครงการที่ดาเนินการเสร็จแล้ว

๘

๔๔.๔

-

๕
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-

โครงการทีเลื่อน/ไม่เป็นไปตามที่กาหนด
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โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ

-
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-
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๕๒.๘๓
๑

๑๐๐

ผู้รายงาน
(นายสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

๒๙

ผู้ควบคุม
(นายพลนาภา นนสุราช)
สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร

๕๔.๗๑

