
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ทีบ่ร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/       วันที ่  ๑๘   มีนาคม   ๒๕๖๒                 . 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง   

ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence  
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ     EB๑๒
หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซ่ึงได้จัดท าเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในเอกสาร และขออนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
  
  
 
              (นายดนัย  แป้นทอง) 
                  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
                                     
 
 
                       (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
                   นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
  



โครงการอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ   

79% 

โครงการที่ด าเนินการ
เสร็จสิน้แล้ว 

21% 

รายงานผลการติดตามแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ            

คปสอ.กระสัง ประจ าปีงบประมาณ 2562  
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 25 มีนาคม 2562) 

 คปสอ.กระสังได้จัดประชุมเพ่ือจัดเตรียมแผนงานและโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1).แผนงาน

ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ จ านวน 9 แผนงาน ใช้งบประมาณท้ังหมด 417,756 บาท 2).แผนปฏิบัติการเชิงระบบ 

จ านวน 19 แผนงาน ใช้งบประมาณทั้งหมด 906,200 บาท 3).แผนปฏิบัติการงานประจ า จ านวน 28 แผนงาน 

ใช้งบประมาณท้ังหมด 3,101,280 บาท รวมได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 4,425,236 บาท ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คปสอ.กระสัง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประเภท จ านวนแผนงาน แหล่งงบประมาณ 
งบ PP+ 

เงินบ ารุงรพ.กระสัง 
เงินบ ารุง รพ.สต. กองทุนต าบล งบอื่นๆ รวม 

แผนเชิงกลยุทธ์ 9 417,756  - - - 417,756  
แผนเชิงระบบ 19 256,915  589,200  34,645  25,440  906,200  
แผนงานประจ า 28 2,720,010 - 381,270 - 3,101,280  
รวมยอดจดัสรร 56 3,394,681 589,200 415,915 25,440 4,425,236 
 

 คปสอ.กระสัง มีจ านวน 56 แผนงาน มีโครงการที่ต้องจัดท าโครงการจ านวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อย

ละ 83 ทั้งหมดได้จัดส่งโครงการแล้ว โครงการได้รับอนุมัติแล้ว 47 โครงการ คิกเป็นร้อยละ 100 โครงการที่

ได้รับอนุมัติแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79 และโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21 ดังกราฟท่ี 1  
กราฟที่ 1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 จากโครงการที่ใช้งบประมาณฯ และต้องด าเนินการทั้งหมด 47 โครงการ ผ่านการอนุมัติ

แผนงาน/โครงการทั้งหมด ร้อยละ 100 (แผนงานที่ไม่ใช้งบประมาณท้ังหมด 9 แผนงาน) 



 

 จึงขอสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด 47 แผนงาน ที่ด าเนินแล้วเสร็จ ทั้งหมด 10 แผนงาน/

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21 

2. งบ PP และเงินบ ารุง ได้รับอนุมัติทั้งหมด 3,394,681 บาท เบิกจ่ายแล้ว 231,590 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 6.8 

3. เงินบ ารุง รพ.สต. ได้รับอนุมัติทั้งหมด 589,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 

4. เงินกองทุนสุขภาพต าบล ได้รับอนุมัติทั้งหมด 415,915 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 0 

5. งบอ่ืนๆ ได้รับอนุมัติทั้งหมด 25,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 
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