แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
วัน/เดือน/ปี : ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
หัวข้อ : รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๑
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
๑. รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๑
๒. สรุปโครงการในแผนงบประมาณ จานวน ๔๔ โครงการ จานวนเงิน ๖,๔๘๘,๙๔๖ บาท
ได้ดาเนินการจานวน ๒๒ โครงการ
Link ภายนอก ไม่มี
หมายเหตุ ไม่มี

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุดใจ สีหานาม)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

(นายสุพัตร บุรณะเวช)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นางสุวรัตน์ สุขกาเนิด
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
ที่ รอ ๐๐๓๒.๓๐๘/ พิเศษ
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๑
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
เรื่องเดิม
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการประเมินโครงการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยใน EB๑๑ กาหนดให้หน่วยงานมีการ
เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๑
ข้อพิจารณา
ขอรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
๑. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ UC จานวน ๔๔ โครงการ งบประมาณใน
แผนฯ. จานวน ๖,๔๘๘,๙๔๖ บาท
๒. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๑ จานวน ๓๘ ตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
เห็ น ควรอนุ ญ าตให้ เ ผยแพร่ รายงานผลก ากั บติ ด ตามผลการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี ๒๕๖๑๒ ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุดใจ สีหานาม)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
อนุญาต
(นายสุพัตร บุรณะเวช)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

สรุปงบประมำณตำมแผนงำนโครงกำร คปสอ.โพธิ์ชัย ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
แผนงำนที่

ชื่อโครงกำร

ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ดำเนินกำร ไม่ดำเนินกำร

แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

/

โครงการที่ 2 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี

/

แผนงำนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ
โครงการที่ 1 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (DHB)

/

แผนงำนที่ 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ
โครงการที่ 1

-

/

โครงการที่ 2 โครงการควบคุมโรคติดต่อ

/

โครงการที่ 3 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

/

โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

/

โครงการที่ 5 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

/

แผนงำนที่ 4 แผนงำนที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

/

แผนงำนที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan)
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

/

โครงการที่ 2 โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

/

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

/

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย

/

โครงการที่ 5.1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

/

โครงการที่ 5.2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

/

โครงการที่ 6.1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไต
โครงการที่ 6.2 โครงการระบบบริการบาบัดรักษาผู้ปว่ ยยาเสพติด

/
/

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

/

แผนงำนที่ 7 กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ
โครงการที่ 31 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

/

แผนงำนที่ 8 กำรพัฒนำตำมโครงกำรพระรำชดำริและพืน้ ที่เฉพำะ
โครงการที่ 32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (TB)

/

แผนงำนที่ 9 อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ครบวงจร
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร

/

แผนงำนที่ 10 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพ
โครงการที่ 36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแห่งความสุข

/

สรุปงบประมำณตำมแผนงำนโครงกำร คปสอ.โพธิ์ชัย ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
แผนงำนที่

ชื่อโครงกำร

ผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ดำเนินกำร ไม่ดำเนินกำร

แผนงำนที่ 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
โครงการที่ 39 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

/

แผนงำนที่ 12 กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ
โครงการที่ 40 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)

/

แผนงำนที่ 13 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ
โครงการที่ 43 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

/

แผนงำนที่ 14 กำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ
โครงการที่ 44 โครงการพัฒนางานวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

/

เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทศาสตร์ ปี 2562

