
   

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน   . 

ท่ี นน 0032.301.04/1791             วันที่   13 มีนาคม  2563                             . 

เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563                                          . 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 

ตามที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอปัว ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
สุขภาพอ าเภอปัว ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีสขุภาพอนามัยทีด่ีข้ึน 
สอดคล้องกับแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีมียุทธศาสตร์
ความเป็นเลิศ 4 ด้าน จ านวน 13 แผนงานโดยใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
เป็นเงิน 1,613,997.00 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่นเป็นเงิน 500,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
2,113,997.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่สามพนัเก้ารอ้ยเกา้สิบเจด็บาทถ้วน) และได้รับการเห็นชอบ
และพิจารณาอนุมัติแล้วนั้น 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไปขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 2 ( ข้อมูล 
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 ) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 1  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

จ านวน 4 แผนงาน รวม 23 โครงการ  
ผลการด าเนินงาน โครงการได้รับการอนุมัติจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จ านวน 

18 โครงการ ยังไม่ไดด้ าเนินโครงการทั้งหมด 18 โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 2  
ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) จ านวน 4 แผนงาน รวม 23 โครงการ  
ผลการด าเนินงาน โครงการได้รับการอนุมัติจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จ านวน 

17 โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินโครงการทั้งหมด 16 โครงการ ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งหมด 1 โครงการ ยัง
ไม่มีการเบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข 1) 

ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 3  
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) จ านวน 1 แผนงาน จ านวน 2 โครงการ 
ผลการด าเนินงาน โครงการได้รับการอนุมัติจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จ านวน 2 

โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินโครงการทั้งหมด 2 โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 4  
ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) จ านวน 3 แผนงาน รวม 

10 โครงการ 



   

ผลการด าเนินงาน โครงการได้รับการอนุมัติจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จ านวน 8 
โครงการ ยังไม่ได้ด าเนินโครงการทั้งหมด 8 โครงการ ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เอกสารหมายเลข 1) 

ทั้งนี ้เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เห็นควรให้ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการ/แผนงาน ทุก 3 หรือ 6 เดือน เพื่อน าไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ต่อไป 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบได้โปรดลงนาม 
  1.ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังที่แนบมาท้ายนี้ 

2. สั่งการให้น าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
 
 
                                                                    (นางโชติกา   ติฉัน) 

  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ทราบ/อนุมัต ิ

 
 

(นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัต)ิ 
นายแพทย์เช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าที ่

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชปัว 

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
 
                        (นางสาวสรุีย์พรรณ   วังแสง) 
                       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่าน                                                       .                                                                      
วัน/เดือน/ปี  :   13 มีนาคม 2563                                                                                   . 
หัวข้อ : การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2563                                 .                       
                                                                                                                               . 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
         1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ   จ านวน 1 ฉบับ                                 .                                                                                          
.                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
Link ภายนอก : ไม่มี                                                                                                     . 
หมายเหตุ :                                                                                                                . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
                                                                                                                              . 
 
       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                     ผู้อนุมัติรับรอง 
 
             
    (นางสาวสุรียพ์รรณ   วังแสง)                                            (นายกิติศักดิ์   เกษตรสินสมบัติ) 
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว 
      วันที่ 13 มีนาคม 2563                                                  วันที่ 13 มีนาคม 2563 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลเผยแพร ่
 

(นางโชติกา   ติฉัน) 
นักวิชาการพัสด ุ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 
 


