


 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์                                     
ที่   รอ ๐๐๓๒.๓๐๘/ พิเศษ วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒              
เร่ือง  รายงานผลการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๒ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

 เรื่องเดิม 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการประเมินโครงการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยใน EB๑๒ ก าหนดให้หน่วยงานมีการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 ข้อพิจารณา 

ขอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
๑. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ หลักประกันสุขภาพ จ านวน ๓๐  โครงการ งบประมาณใน
แผนฯ. จ านวน ๓,๒๒๑,๐๘๕  บาท  ใช้ไปจ านวน  ๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ 

๒. โครงการงานประจ า งบประมาณ แหล่งอ่ืน จ านวน  ๘  โครงการ  งบประมาณตาม
โครงการในแผนฯ. จ านวน  ๕,๕๗๘,๑๙๔    บาท  ใช้ไปจ านวน ๕๓๙,๐๐๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๖ 

- ไตรมาสแรก เป็นระยะเวลาที่เตรียมการ ทั้งแผนงานที่แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ เตรียมโครงการ 
เตรียมวัสดุ เตรียมคน เพ่ือด าเนินการในไตรมาส ๒ – ๓ จึงท าให้ผลการด าเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้เพียงร้อยละ    ของแผนที่ก าหนดไว้ 

- ในด้านการก ากับผลงานให้เทียบตามเป้าหมายที่กระทรวงก าหนด โดยเน้น PA ของ
กระทรวงสาธารณสุข ๑๖ ตัวชี้วัด 

 ข้อเสนอแนะ 

  เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่ รายงานผลก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ๒๕๖๒ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

(นายสุดใจ  สีหานาม) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 

อนุญาต 
 

  
          (นายสุพัตร  บุรณะเวช) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย 



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค - ธค มค.- มีค. เมย. -มิย. กค. - กย.

แผนงานที่ ๑:การพฒันาคุณภาพชีวติคน
ไทยทกุกลุ่มวยั

๑. โครงการพฒันาและสร้าง  เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม สตรีและเด็กปฐมวยั         96,000 96,000       

๑.๑ โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพในหญิงต้ังครรภ์          16,500 16,500       
๑.๒  โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพในเด็กอายุ 0-3 ปี          30,000 30,000       
๑.๓  โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพในเด็กก่อนวยัเรียน          39,000 39,000       
 ๒. โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น         14,900 14,900       
๒.๑ โครงการออกหน่วยทนัตกรรมเคล่ือนที่ในโรงเรียนประถมศึกษา         58,350 58,350       
๒.๒ โครงการฟนัสวยยิ้มใส คนโพธิช์ัยมีสุข         74,300 74,300       
๓. โครงการพฒันาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวยัผู้สูงอายุ          44,740 44,740       

แผนงานที่ ๒ :การพฒันาคุณภาพชีวติ
ระดับอ าเภอ

๔. โครงการการพฒันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (DHB)         87,200 87,200       

แผนงานที่ ๓ : การปอ้งกัน ๕. โครงการพฒันาระบบการควบคุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ          95,100 95,100       
 โรคและลดปจัจัยเส่ียงด้านโรค ๖. โครงการควบคุมโรคติดต่อ -            
และลดปจัจัยเส่ียงด้านสุขภาพ ๗. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภยัสุขภาพ         82,000 82,000       
( ๔ โครงการ ๒ ตัวชี้วดั) ๘.  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ         46,000 46,000       
แผนงานที่ ๔ :การบริหารจัดการ 
ส่ิงแวดล้อม ( ๑ โครงการ )

๙.  โครงการ GREEN & CLEAN Hospital         49,800 3,000       46,800       

แผนงานที่ ๕ : การพฒันาระบบ 
การแพทย์ปฐมภมูิ (Primary Care 
Cluster) (1 โครงการ)

๑๐.โครงการพฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ -            

แผนงานที่ ๖ : การพฒันาระบบบริการ ๑๑.โครงการพฒันาระบบบริการ สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง      3,909,500 3,909,500   

การด าเนินการตามโครงการในแผน

แผนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย

แผนงานที่ โครงการ งบประมาณ คงเหลือ



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค - ธค มค.- มีค. เมย. -มิย. กค. - กย.

การด าเนินการตามโครงการในแผน

แผนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย

แผนงานที่ โครงการ งบประมาณ คงเหลือ

สุขภาพ (Service Plan) ๑๒.โครงการปอ้งกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

         31,000 31,000       

๑๓.โครงการพฒันาศูนย์ความเปน็เลิศทางการแพทย์        766,100 766,100     
๑๔.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด -            
๑๕.โครงการพฒันาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)        333,825 333,825     
๑๖.โครงการพฒันาระบบบริการ การแพทย์แผนไทยฯ          19,000 19,000       
๑๗.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช          60,000 60,000       
๑๘.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก            1,750 1,750        
๑๙.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ        218,850 218,850     
๒๐.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง          37,200 37,200       
๒๑.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ  สาขาโรคไต            6,000 6,000        
๒๒.โครงการพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษวุทิยา            3,600 3,600        
๒๓.โครงการพฒันาระบบบริการบา่บดัรักษาผู้ปว่ยยาเสพติด        128,950 128,950     
๒๔.โครงการพฒันาระบบบริการดูแล ระยะกลาง(Intermediate Care)          12,400 12,400       
๒๕.โครงการพฒันาระบบบริการ one day surgery -            

แผนงานที่ ๗ : การพฒันาตามโครงการ ๒๖.โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร. ๑๐TB          19,200 19,200       
พระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ ๒๗. หน่วยแพทย์ พอ.สว. ๒๑ ก.พ.๖๑          15,000 15,000     -            
แผนงานที่ ๘ : อุตสาหกรรมทาง 
การแพทย์ครบวงจร (1โครงการ)

๒๘.โครงการพฒันาเมืองสมุนไพร 56,000                6,000 50,000       

แผนงานที่ ๙ : การพฒันาระบบ บริหาร ๒๙.โครงการผลิตและพฒันาก าลังคน ด้านสุขภาพสู่ความเปน็มืออาชีพ        457,200 215,000    242,200     
จัดการก าลังคนด้านสุขภาพ ๓๐.โครงการ Happy MOPHกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแหง่ความสุข        500,000 500,000     

๓๑.โครงการพฒันาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ        101,500 101,500     



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค - ธค มค.- มีค. เมย. -มิย. กค. - กย.

การด าเนินการตามโครงการในแผน

แผนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เครอืข่ายบรกิารสุขภาพอ าเภอโพธิ์ชัย

แผนงานที่ โครงการ งบประมาณ คงเหลือ

๓๑.๑ โครงการจ้างผู้ช่วยข้างเก้าอี้ในคลินิกทนัตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

       183,744 183,744     

แผนงานที่ ๑๐ : การพฒันาระบบ ๓๒.โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเส่ียง          10,800 10,800       
ธรรมาภบิาลและองค์กรคุณภาพ ๓๓.โครงการพฒันาองค์กร คุณภาพ        619,760 300,000    319,760     
แผนงานที่ ๑๑ : การพฒันาระบบ ๓๔.โครงการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ แหง่ชาติ(NHIS)        210,800 210,800     
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ ๓๕.โครงการพฒันาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทลั     (Digital Economy)        100,000 100,000     
แผนงานที่ ๑๒ : การบริหารจัดการ ๓๖.โครงการลดความเหล่ือมล้ าของกองทนุ -            
ด้านการเงินการคลังสุขภาพ ๓๗.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง          25,800 25,800       
แผนงานที่ ๑๓ : การพฒันางานวจิัยและ
นวตักรรมด้านสุขภาพ

38.โครงการพฒันางานวจิัยผลิตภณัฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์        237,410 237,410     

รวมทั้งส้ิน      8,799,279        6,000     533,000             -               -   8,260,279   
แหล่งงบประมาณอื่น ๆ เช่น เงินบ ารุง งบสนับสนุนจาหหน่วยงานอื่น 5,578,194     9.66         539,000    
แหล่งงบประมาณ จาก เงิน UC 3,221,085     

(นายสุดใจ  สีหานาม)
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ



เผยแพร่ การติดตาม ก ากับ การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป  5625 

 


