
                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสูงเนิน  280  หมู่ 8 ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 
ท่ี   นม.0032.304 /                      วันท่ี   24 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2563 
เร่ือง   ขออนุมัติเผยแพร่รายงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 

เรื่องเดิม 
         ตามท่ีแผนงานและยุทธศาสตร์   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 และได้รับอนุมัติแล้ว ครอบคลุม 4  
Excellence จ านวน 55 โครงการ โดยแบ่งเป็น 
 โครงการใช้งบประมาณ UC  จ านวน 25 โครงการ งบประมาณ 1,422,362.00 บาท 
 โครงการใช้เงินบ ารุง   จ านวน 22 โครงการ งบประมาณ   938,545.00 บาท 
 โครงการท่ีงบประมาณอื่น  จ านวน  7 โครงการ งบประมาณ    866,375.00 บาท 
 โครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณ จ านวน  1 โครงการ  
          ข้อพิจารณา 
 ขอรายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 (ต.ค.2562-มี.ค.2563) ดังน้ี 
 1.โครงการในแผนงบประมาณ UC จ านวน 25 โครงการ ได้ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12 ก าลัง
ด าเนินการ 22 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 56,480 บาท 
 2.โครงการใช้เงินบ ารุง จ านวน 22 โครงการ ได้ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ก าลังด าเนินการ 20 
โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 171,865 บาท 
 3.โครงการท่ีงบประมาณอื่นจ านวน 7 โครงการ ได้ด าเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57ก าลังด าเนินการ 
5 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 72,600 บาท 
 ผลการประเมิน 
- โครงการท่ีวางแผนไว้ต้ังแต่ต้นปีมีจ านวนมาก แต่ด าเนินการตามแผนได้น้อย รวม งึงงบประมาณกเเช่นกัน และเน่ืองจากCUP
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องชะลอการด าเนินการ 
 แนวทางแก้ไข 
-ในไตรมาสท่ี 3-4 ต้องมีการปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน เพื่อเป็นการบูรณาการของแต่ละงานด าเนินการไปพร้อมๆกัน ต้องใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง 
    ข้อเสนอ 
 เหเนควรอนุญาตให้เผยแพรร่ายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 และสรุปปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเวเปไซต์  www.sungnoenhospital.com 
         
          จงงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต                                         

                                                                               
                            (นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี) 
                           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                     หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯและยุทธศาสตร์ 
               เสนอ ผอก.เพื่อพิจารณาอนุญาต 

                            
                     (นายวิชาญ  คิดเหเน) 
                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน 



 

 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข             

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลสูงเนิน  อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี :      ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

หัวข้อ :      รายงานติดตามผลแผนปฏิบัติการประจ าปี   ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล  งานแผนงานและยุทธศาสตร์   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติแล้ว ดังนี้ 
 1.โครงการในแผนงบประมาณ UC จ านวน 30 โครงการ ได้ด าเนินการแล้ว 1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 
ก าลังด าเนินการ 13 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 30,055 บาท 
 2.โครงการใช้เงินบ ารุง จ านวน 32 โครงการ ได้ด าเนินการแล้ว 3โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.38 ก าลัง
ด าเนินการ 7 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 2,005,305 บาท 
 3.โครงการท่ีงบประมาณอื่นจ านวน 4 โครงการ ได้ด าเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ก าลัง
ด าเนินการ 2 โครงการ งบประมาณท่ีใช้ไป 76,485 บาท 
Linkภายนอก :    www.sungnoen hospital.com 
หมายเหตุ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                   
                     ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                      วราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี                                                   วิชาญ  คิดเห็น 
                     (นางวราภรณ์  ปทุมนุกูลศรี)                                                       (นายวิชาญ   คิดเห็น) 
         ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานและยุทธศาสตร์                             ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
              วันท่ี   ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓                       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลสูงเนิน               
                                                                                            วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                         

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                              รังสิวุฒิ  เบ็ญจมาศ 

(นายรังสิวุฒิ  เบ็ญจมาศ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                                     วันท่ี     ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 


