
   

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน     . 

ท่ี นน 0032.301.04/1790                  วันที   13  มีนาคม  2563                            . 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ 2562                             . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

ความเป็นมา 
ตามที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอปัว ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

สุขภาพอ าเภอปัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 14 แผนงาน 
โดยใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 3,451,610 บาท 
(สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) นั้น 

 

ข้อพิจารณา 
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการด าเนินงาน และสรุปปัญหา อุปสรรคการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพอ าเภอปัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์
ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 14 แผนงาน ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(P&P Excellence) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
3. ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  
4. ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  
ผลการด าเนินงาน จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ในภาพรวมพบว่าได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ โดยก าหนดตัวช้ีวัดระดับ
ผลผลิต/โครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวม 14 ตัวช้ีวัด มีผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดบรรลุเป้าหมาย
จ านวน 12 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 ตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมจ าแนกตาม
แผนงาน/โครงการ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินการ 

แผนงาน/
โครงการ 

บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 1 
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence) 

 
4 

 
3 

 
75 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 2  
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

 
4 

 
4 

 
100 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3  
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

 
1 

 
1 

 
100 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 4  
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 
4 

 
3 

 
75 



   

ผลการด าเนินงาน จากผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ในภาพรวมพบว่าได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ จ านวน 14 โครงการ ตั้งงบประมาณในการด าเนิน
โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,451,610 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 
3,451,610 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) พบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณจริง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,401,600 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 98.55 
ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมจ าแนกตาม
งบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินการ 

งบประมาณท่ีต้ังไว ้ งบประมาณท่ีจ่าย ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 1 
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P 
Excellence) 

1,229,470.00 1,228,425.00 99.92 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 2  
บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

807,390.00 797,390.00 98.76 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3  
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

1,408,960.00 1,389,995.00 98.65 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 4  
บ ริ ห า ร เ ป็ น เ ลิ ศ ด้ ว ย ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ( Governance 
Excellence) 

1,325,005.00 1,305,005.00 98.49 

 
สรุปปัญหาและอุปสรรค 

1. การติดตามผลการประเมิน การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการและความส าเร็จของ
โครงการ กิจกรรมยังขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda base) ที่มุ่ง 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบในแบบองค์รวม 

2. การด าเนินงานมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้ ไม่บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดภายในปีงบประมาณได้  
แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรืออื่นๆ ให้
ละเอียด ถ่ีถ้วน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

2. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน ในการจัดตั้งงบประมาณควรจะต้องมีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความพร้อมด้านรูปแบบรายการ ความพร้อมของพื้นที่ ความพร้อมด้านกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว 

 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 
  1. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าวไว้ในข้างต้น 

2. สั่งการให้ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และ
ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

                                                    (นางโชติกา   ติฉัน) 
          นักวิชาการพัสดุ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ทราบ/เห็นควรน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 
 

(นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 

1. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการฯ ดังกล่าวไว้ในข้างต้น 
2. สั่งการให้ข้อมลูเผยแพร่ตอ่สาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว และให้ถือ

ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
 
                                                                   (นางสาวสรุีย์พรรณ   วังแสง) 
                                                                   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 



   

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  จังหวัดน่าน                                                   .                                                                      
วัน/เดือน/ปี  :    13 มีนาคม 2563                                                                                   . 
หัวข้อ : การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจ าปี 2562                                          .                       
                                                                                                                               . 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
         1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ   จ านวน 1 ฉบับ                                .                                                                                          
.                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                     . 
หมายเหตุ :                                                                                                                . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
 
       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                    
           (นางโชติกา   ติฉัน)                                            (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
             นักวิชาการพัสด ุ                                    ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว 
      วันที่  13  มีนาคม 2563                                           วันที่   13  มีนาคม 2563 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร ่
 

(นางโชติกา   ติฉัน) 
นักวิชาการพัสด ุ

วันที่  13 มีนาคม 2563 
 


