
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลแม่ทะ  จังหวัดล าปาง    โทร. ๐ ๕๔๒8 ๙184                                      
ที ่  ลป 0032.301/20 วันที ่  21  ตุลาคม  2562            

เรื่อง   รายงานผลการผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

  เรื่องเดิม 
  ตามแผนปฏิบัติราชการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ครอบคลุม 4 Excellence จ านวน 28 โครงการ และโครงการงานประจ า 9 โครงการ รวมทั้งสิ้น 37 
โครงการ  

  ข้อพิจารณา 
  ขอรายงานผลการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ ดังนี้ 
  1.โครงการแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ UC จ านวน 28 โครงการ งบประมาณในแผนจ านวน  
2,497,580 บาท ใช้ไป    1,916,661 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.74 

2. ขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.แม่ทะ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 0บาท
เนื่องจากเจ้าของงาน เข้าใจผิดในการท าแผนงาน/โครงการ และไม่มีการใช้งบประมาณ และเป็นงานประจ าที่ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ผลการประเมิน 
-โครงการที่วางแผนไว้แต่ต้นปีมีจ านวนมาก มีกิจกรรมมาก ส่วนมากเป็นการฝึกอบรม และ

เป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ ทีม่ีงานประจ ามาก ไม่สะดวกเข้าประชุมฯ ท าให้ได้เป้าหมายไม่ครบ 
  แนวทางแก้ไข 

- ปีงบประมาณ 2563 มีการระดมสมองในการจัดท าแผน เพ่ือให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ ท าให้ต้องใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง ปรับ
กลยุทธ์ในการท างาน บูรณาการงานร่วมกัน 
  ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2562 ผ่านเวปไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทะ www.maethahospital.com  

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
       

 
   (นายสมควร  จินะการ)          
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ           - ทราบ/อนุญาต 
 

 
                              (นวรัตน ์ วนาพันธพรกุล) 

                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 
 

 

http://www.maethahospital.com/


  
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลแม่ทะ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลแม่ทะ 
วัน/เดือน/ป ี   :  21 ตุลาคม  ๒๕๖2 
หวัข ้อ :   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  2562 

 
รายละเอียดขอ้ม ูล  (โดยสรุปหรอืเอกสารแนบ) 

                  1.โครงการแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ UC จ านวน 28 โครงการ งบประมาณในแผน
จ านวน  2,497,580 บาท ใช้ไป    1,916,661 บาท คดิเป็นร้อยละ 76.74 
                  2. ขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.แม่ทะ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 0บาท
เนื่องจากเจ้าของงาน เข้าใจผิดในการท าแผนงาน/โครงการ และไม่มีการใช้งบประมาณ และเป็นงานประจ า
ที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 

  Link ภายนอก   : ไม ่มี 
หมายเหต ุ  :  - 

 
                                                
                      
 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

 

 

(นายอรุณศักดิ์ เครือดวงค า) 
พนักงานบริการ 

วันที่ ... ...21... เดือน ตุลาคม.. 2562 

 

ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล 

 

 

(นายสมควร  จินะการ) 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ ...21... เดือน ตุลาคม.. 2562 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

 

 
 

(นายนวรัตน์  วนาพันธพรกุล)                            
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทะ 

       วันที่  ...21... เดือน ตุลาคม.. 2562 



  
 
 
รายงานการด าเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  คปสอ.อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  

 
ดังนี้ 

   
1.โครงการแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ UC จ านวน 28 โครงการ งบประมาณในแผน      

จ านวน  2,497,580 บาท ใช้ไป    1,916,661 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.74 
2. ขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.แม่ทะ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 0บาท

เนื่องจากเจ้าของงาน เข้าใจผิดในการท าแผนงาน/โครงการ และไม่มีการใช้งบประมาณ และเป็นงานประจ าที่ไม่ใช้
งบประมาณ 
 


