
                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสูงเนิน  280  หมู่ 8 ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 
ที่   นม.0032.304/71.1                      วันที่  24 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 
เรื่อง   ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่องเดิม 
         ตามที่แผนงานและยุทธศาสตร์   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 และได้รับอนุมัติแล้ว ครอบคลุม 4 
Excellence จ านวน  66  โครงการ โดยแบ่งเป็น 
 โครงการใช้งบประมาณ UC  จ านวน 30 โครงการ งบประมาณ 1,466,296.50 บาท 
 โครงการใช้เงินบ ารุง   จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 4,268,245.00 บาท 
 โครงการที่งบประมาณอ่ืน  จ านวน  4 โครงการ งบประมาณ    945,150.00 บาท 
          ข้อพิจารณา 
 ขอรายงานผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ดังนี้ 
สรุปงบประมาณแผนงาน / โครงการ ด้านสุขภาพ ของ CUP ปี 2562    
1.งบ PP(UC) จ านวน 30 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 งบประมาณท่ีใช้ไป
204,570.00 บาท 
2.งบ เงินบ ารุง จ านวน 32 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.88 งบประมาณท่ีใช้ไป
2,042,305 บาท 
3.งบ อ่ืนๆ จ านวน 4 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 งบประมาณที่ใช้ไป 81,210 บาท 
 ผลการประเมิน 
- โครงการทที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีมีจ านวนมาก แต่ด าเนินการตามแผนได้น้อย รวมถึงงบประมาณก็เช่นกัน และ
เนื่องจากCUPประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องชะลอการด าเนินการในช่วง 2
ไตรมาสแรก โครงการส่วนใหญ่ด าเนินการในช่วงไตรมาส 3และ 4  
 แนวทางแก้ไข 
-ในปี2563 ต้องมีการปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน เพ่ือเป็นการบูรณาการของแต่ละงานด าเนินการไปพร้อมๆกัน ต้องใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง 
    ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์  www.sungnoenhospital.com 
         

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                              
                            (นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี) 
                             พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                     หวัหน้ากลุ่มงานประกันฯและยุทธศาสตร์ 
               เสนอ ผอก.เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

                       
                    (นายวิชาญ  คิดเห็น) 
                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสมีา 
วัน/เดือน/ปี :      24  กุมภาพันธ์  2563 
 

หัวข้อ :      รายงานติดตามผลแผนปฏิบัติการประจ าปี   2563 
รายละเอียดข้อมูล  งานแผนงานและยุทธศาสตร์   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 และได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้ 
 1.งบ PP(UC)จ านวน 25 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64 งบประมาณที่ใช้ไป
302,201.75บาท 
 2.งบ PP(UC)จ านวน 22 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.82 งบประมาณที่ใช้ไป
364,410บาท 
 3.งบ PP(UC)จ านวน 4 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณท่ีใช้ไป
549,445บาท 
Linkภายนอก :    www.sungnoen hospital.com 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   
                     ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                  ผู้อนมุัติรับรอง 
 

                      วราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี                                                    วิชาญ  คิดเห็น 
                      (นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี)                                                          (นายวิชาญ   คิดเห็น) 
         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯและยุทธศาสตร์                        ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                 วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563                         รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน               
                                                                                            วันที่     24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563                          
                                         

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                              รังสวิฒุิ  เบ็ญจมาศ 

(นายรังสิวุฒิ  เบ็ญจมาศ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                                     วันที่     24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563                          
 
 


