
 
      

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 
 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๔  มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
 
หัวข้อ :  รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๑ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑. รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๑ 
๒. สรุปโครงการในแผนงบประมาณ    จ านวน  ๔๔ โครงการ จ านวนเงิน ๖,๔๘๘,๙๔๖ บาท      

ได้ด าเนินการจ านวน ๒๒ โครงการ  
 
 
Link ภายนอก   ไม่มี 
 
หมายเหตุ    ไม่มี 
 
 

 
        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
           (นายสุดใจ   สีหานาม)                                            (นายสุพัตร  บุรณะเวช) 
   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 
วันที่   ๒๔  เดือน  มิถุนายน   ๒๕๖๒                             วันที่  ๒๔   เดือน   มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

นางสุวรัตน์  สุขก าเนิด 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่   ๒๔  เดือน  มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์                                     
ที่   รอ ๐๐๓๒.๓๐๘/ พิเศษ วันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑              
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๑ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

 เรื่องเดิม 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการประเมินโครงการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยใน EB๑๑  ก าหนดให้หน่วยงานมีการ
เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๑ 

 ข้อพิจารณา 

ขอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
๑. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ UC จ านวน  ๔๔  โครงการ งบประมาณใน

แผนฯ. จ านวน ๖,๔๘๘,๙๔๖  บาท   
๒. รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓๘ ตัวชี้วัด  

 ข้อเสนอแนะ 

  เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ รายงานผลก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๖๑๒ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(นายสุดใจ  สีหานาม) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 

อนุญาต 
 

  
          (นายสุพัตร  บุรณะเวช) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 



ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร

โครงการที่ 1 โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั /

โครงการที่ 2 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวติที่ดี /

โครงการที่ 1 โครงการการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (DHB) /

โครงการที่ 1        - /

โครงการที่ 2 โครงการควบคุมโรคติดต่อ /

โครงการที่ 3 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภยัสุขภาพ /

โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมและพฒันาความปลอดภยัด้านอาหาร /

โครงการที่ 5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ /

โครงการที่ 1 โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ /

โครงการที่ 1 โครงการพฒันาระบบบริการ สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง /

โครงการที่ 2 โครงการปอ้งกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล /

โครงการที่ 3 โครงการพฒันาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) /

โครงการที่ 4 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์แผนไทย /

โครงการที่ 5.1 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช /

โครงการที่ 5.2 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก /

โครงการที่ 6.1 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต /

โครงการที่ 6.2 โครงการระบบบริการบ าบดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด /

โครงการที่ 22 โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหวัใจ /

โครงการที่ 31 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ /

โครงการที่ 32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (TB) /

โครงการที่ 34 โครงการพฒันาเมืองสมุนไพร /

โครงการที่ 36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแหง่ความสุข /

ชื่อโครงกำรแผนงำนที่
ผลกำรปฏิบัตงิำน

สรปุงบประมำณตำมแผนงำนโครงกำร คปสอ.โพธิ์ชัย ปงีบประมำณ ๒๕๖๑

แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบรกิำรสุขภำพ (Service Plan)

แผนงำนที่ 7 กำรพัฒนำระบบบรกิำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ

แผนงำนที่ 8 กำรพัฒนำตำมโครงกำรพระรำชด ำรแิละพ้ืนที่เฉพำะ

แผนงำนที่ 9 อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ครบวงจร

แผนงำนที่ 10 กำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ

แผนงำนที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภมูิ (Primary Care Cluster)

แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)

แผนงำนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ

แผนงำนที่ 3 กำรปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ

แผนงำนที่ 4  -



ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร
ชื่อโครงกำรแผนงำนที่

ผลกำรปฏิบัตงิำน

สรปุงบประมำณตำมแผนงำนโครงกำร คปสอ.โพธิ์ชัย ปงีบประมำณ ๒๕๖๑

โครงการที่ 39 โครงการพฒันาองค์กรคุณภาพ /

โครงการที่ 40 โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหง่ชาติ (NHIS) /

โครงการที่ 43 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง /

โครงการที่ 44 โครงการพฒันางานวจิัย ผลิตภณัฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ /

แผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ

แผนงำนที่ 13 กำรบรหิำรจัดกำรด้ำนกำรเงนิกำรคลังสุขภำพ

แผนงำนที่ 14 กำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ

แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภบิำลและองค์กรคุณภำพ



เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทศาสตร์ ปี 2562   

 


