
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐6/พิเศษ    วันที่  1๖  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566   
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 

  ตามที่ โรงพยาบาลแก้งคร้อ ได้อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย แผนงาน/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖6 ไปแล้ว และได้ขอความร่วมมือให้ทุกกลุ่มงานส่งสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ภายหลัง
จาการสิ้นสุดโครงการ มายังกลุ่มงานแผนงานโครงการเพื่อสรุปผลในภาพรวม นั้น 

                 ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จึงขอสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖6 (ไตรมาสที่ ๑) และขออนุมัติน าเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

      
  จึงเรียนเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

        
                    ลงชื่อ    
                                                               ( นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส ) 
                                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

 
 
 
 
 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
(    ) อนุญาต      (   ) ไม่อนุญาตเพราะ..................................                                                                                                                             

  
 
 
 

                                                ( นายวิระ  ตติยานุพันธ์วงศ์ )  
                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ                           

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงาน โครงการเพื่อพัฒนา โรงพยาบาลแก้งคร้อ ปีงบประมาณ 2566 
ไตรมาสที ่1 เดือน (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 

1. การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ) โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
ปีงบประมาณ 2566 

 
สรุปแผนงาน/โครงการ 

ปีงบประมาณ 
2566   

ขอในแผน ปี 66 จัดสรรปี 66 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

74 4,942,040.00 74 4,942,040.00 

 

 
2. สรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ) โรงพยาบาลแก้งคร้อ 

ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 
โครงการที่ ได้ด าเนินการแล้ว 
1. โครงการเยี่ยมส ารวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-

acccreditation)โรงพยาบาลแก้งคร้อ จ านวนงบประมาณ : 170,000 บาท 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจิรย

ธรรมและการรักษาวินัยในการให้บริการคุณภาพตามแนวมิติวิถีชีวิตใหม่ โรงพยาบาล
แก้งคร้อ ปีงบประมาณ 2566 จ านวนงบประมาณ : 53,100 บาท 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลแก้งคร้อ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 จ านวนงบประมาณ : 69,450 บาท 

 
 



โครงการที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโรงพยาบาลแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

ปีงบประมาณ 2566  จ านวนงบประมาณ : 17,850 บาท 
2. โครงการอบรมวิทยากรระดับอ าเภอหลักสูตรจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 

2566 โรงพยาบาลแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2566 จ านวน
งบประมาณ : 28,000 บาท 

 
3. สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินการตาม ตามแผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ) โรงพยาบาล

แก้งคร้อ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 
สรุป 
      1. ภาพรวมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ผ่านการอนุมัติ 74 โครงการ ผลการ 
ด าเนินงานภาพรวม มีการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 โครงการ ซึ่งจากผลการด าเนินงานมีการ 
ด าเนินการไปเพียงร้อยละ 4.05 และอยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.70 
      2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีงบที่ผ่านมา ท าให้ต้องระงับการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และส่งผลมายังกิจกรรมโครงการใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน  
      3. ในระยะไตรมาสที่ 1 แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติในไตรมาสนี้ และเป็นช่วงต้น
ปีงบประมาณ จึงท าให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลแก้งคร้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม ๒๕๖5 
หัวข้อ: ข้อมูลพ้ืนฐานโรงพยาบาล 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) 
ต าแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ ( ครบ 4 รายการ)  
 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  
 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  
 1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจของ
หน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) 
หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน ( 
ครบ 5 รายการ)  
 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานตามหน้าที่
และอ านาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่  
นายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ  
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  

 



 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ)  
16 .รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
17. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง  
 18.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 
  
 

 
  
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล           ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

(นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  20  ธันวาคม  ๒๕๖5       

                                                   
  (นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์) 

               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
  
  

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายนาว ี ตอพล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 


