
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ งานควบคุมและตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลไพรบึง   อ าเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ 
ที ่ ศก ๐๐๓๒.๓๐๑ /๓๙                     วันที ่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ขออนุมัตนิ าข้อมูลข่าวสาร ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลไพรบึง 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไพรบึง 
 

                   ความเป็นมา 

                   ด้วย กระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการ การประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 
: ITA)  เพ่ือยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
   

ข้อพิจารณา 
 

          ในการนี้  โรงพยาบาลไพรบึง มีความประสงค์จะน าเอกสารหลักฐานตามแบบส ารวจไปใช้เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน จึงขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลไพรบึง ดังนี้ 

  รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓                           
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

ข้อเสนอ 

                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
 
        

(นางสาวอมรรัตน์ อดกลั้น) 
                                    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไพรบึง 
 

เพ่ือโปรดพิจารณา 
เห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการน าเอกสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.ไพรบึงเพ่ือเผยแพร่ 
ให้สาธารณะชนทราบต่อไป 
 
      

        (นายธีรวุธ  ค าโสภา) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

      
เห็นชอบและอนุมัติ 

                                                                        
             

(นายศรีไพร  ทองนิมิตร) 
                                                         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไพรบึง 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลไพรบึง 
ตามประกาศ โรงพยาบาลไพรบึง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหนว่ยงาน :   โรงพยาบาลไพรบึง 
วัน/เดือน/ปี :    ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
หัวข้อ:     การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน โรงพยาบาลไพรบึง 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
๑. รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลบาลไพรบึง                        

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เดือน พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
        
 Link ภายนอก :   https://praibuenghospital.org/ita.php 
 
 
 

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

                       
(นางสาวอมรรตัน์  อดกลั้น) (นายธรีวุธ  ค าโสภา) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
วันท่ี...๕...เดอืน..มิถนุายน. .พ.ศ. ๒๕๖๓........       วันท่ี...๕...เดอืน..มิถนุายน... .พ.ศ. ๒๕๖๓........       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นายบรุฉัตร  นรสงิห์) 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
วันท่ี...๕...เดอืน..มิถนุายน... .พ.ศ. ๒๕๖๓........       

 



รวมงบประมาณผลการเบิกจา่ย ก าหนดระยะ ผลการ สอดคลอ้งกับ KPI 
PP 
(1)  OPD 
(2) PPA (3) งบกองทุน  เงินบ ารุง งบประมาณ เวลาโครงการ ด าเนินงาน กลุม่งาน สสจ.ศก.

ต าบล(4) รพ.ไพรบึง แลว้เสร็จ โครงการ

1 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและ 3,500       3,500          3,500          ดร.ธีรวุธ .ส.ค.2563 ด าเนินงาน คก. บริหารงานทัว่ไป

ควบคุมภายใน รพ.ไพรบึง เรียบร้อยแล้ว

2 โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส   6,500       6,500          6,500          ดร.ธีรวุธ .มี.ค.2563 ด าเนินงาน คก. บริหารงานทัว่ไป

(ITA) และการด าเนินงาน EIA เรียบร้อยแล้ว

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 5,600       5,600          5,600          อรุณทิพย์ .ส.ค.2563 ด าเนินงาน คก. บริหารงานทัว่ไป

4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเงิน-บัญชี 4,100       4,100          นงค์ลักษณ์ .ก.ย.2563 เรียบร้อยแล้ว บริหารงานทัว่ไป

5 โครงการประชมุคณะกรรมการบริหาร รพ.พบ. 7,400       7,400          7,000          ดร.ธีรวุธ .ก.ย.2563 อยู่ในชว่งด าเนินการยทุธศาสตร์

6 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าแผน ดร.ธีรวุธ .ส.ค.2563 รอเดือนก.ย.63 ยทุธศาสตร์

ปฏิบัติการปี 2564 รพ.ไพรบึง

7 โครงการอบรมการใชก้ญัชาทางการแพทย์ 5,400       5,400          5,400          ภญ.พันธุ์ทิพย์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วคบส.+เภสัช 

8 โครงการอบรมการใชโ้ปรแกรมบริหารคลังINVS 3,400       3,400          3,400          ภญ.พันธุ์ทิพย์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วคบส.+เภสัช 

9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียกเกบ็ค่าบริการ 3,000       3,000          3,000          ศนิชา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วประกนัสุขภาพ

38,900     38,900        34,400        รวม

สรปุการด าเนนิงานตาม แผนปฏติัการโรงพยาบาลไพรบงึ  จังหวัดศรสีะเกษ งบประมาณ ป ี2563   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2563 

ผู้รับผิดชอบชือ่แผนงาน/โครงการที่
แหลง่งบประมาณ (บาท)

            แผนปฏบิติัการ(โครงการ)  โรงพยาบาลไพรบงึ 



รวมงบประมาณ การเบิกจา่ย ก าหนดระยะ ผลการ สอดคลอ้งกับ KPI 
PP 
(1)  OPD 
(2) PPA (3) งบกองทุน  เงินบ ารุง งบประมาณ เวลาโครงการ ด าเนินงาน กลุม่งาน สสจ.ศก.

ต าบล(4) รพ.ไพรบึง แลว้เสร็จ โครงการ
ยอดยกมา 38,900     38,900        34,400        

10 โครงการพัฒนาศ กยภาพคณะกรรมการ CFO 4,500       4,500          4,500          ดร.ธีรวุธ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วประกนัสุขภาพ
11 โครงการพัฒนาต้นทุนบริการ Unit cost   6,000       6,000          6,000          นงค์ลักษณ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วประกนัสุขภาพ
12 โครงการปูองกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 10,200     10,200        10,200        ภาคิณี .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคติดต่อ
13 โครงการให้วัคซีนไวรัสตับอกัเสบบีในบุคลากร 23,100     23,100        23,100        วิยะดา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคติดต่อ
14 โครงการเฝูาระวังโรคเอดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ -          -             สุอาภา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคติดต่อ
15 โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก -          -             สุอาภา .ธ.ค.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคติดต่อ
16 โครงการปูองกนัควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส 7,000      7,000          7,000          ภาคิณี .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคติดต่อ
17 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ 35,000   35,000        35,000        ปกรณ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเสริมสุขภาพ
18 โครงการคัดกรองพฤติกรรม 4โรคหลักในนักเรียน -          -             ธัญชนก .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งเสริมสุขภาพ
19 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ รพ.(HA) 159,300    159,300      120,000      นงค์เยาว์ .ส.ค.2563 อยู่ในชว่งด าเนินการพัฒนาคุณภาพฯ
20 โครงการสร้างผลงานวิชาการ(วิจยั, R2R,นวัตกรรม บูรณาการกบังบCUP ศนิชา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วพัฒนาคุณภาพฯ
21 โครงการพัฒนาบุคลากรตาม SERVICE PLAN บูรณาการกบังบ HA ศศิธร .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
22 โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าแผนSERVICE PLAN บูรณาการกบัยทุธศาสตร์ ศศิธร .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล

35,000   7,000      242,000    284,000      240,200      

สรปุการด าเนนิงานตาม แผนปฏติัการโรงพยาบาลไพรบงึ  จังหวัดศรสีะเกษ งบประมาณ ป ี2563   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2563 

            แผนปฏบิติัการ(โครงการ)  โรงพยาบาลไพรบงึ 

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ
แหลง่งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รวม



รวมงบประมาณ การเบิกจา่ย ก าหนดระยะ ผลการ สอดคลอ้งกับ KPI 
PP 
(1)  OPD 
(2) PPA (3) งบกองทุน  เงินบ ารุง งบประมาณ เวลาโครงการ ด าเนินงาน กลุม่งาน สสจ.ศก.

ต าบล(4) รพ.ไพรบึง แล้วเสร็จ โครงการ
ยอดยกมา 35,000   7,000      242,000    284,000      240,200      

23 โครงการพัฒนาระบบขอ้มูลอตัราก าลังคน รพ.ไพรบึง -          จฑุารัตน์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
24 โครงการปฐมนิเทศ จนท.รับใหม่ -          แสงจนัทร์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
25 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กร (OD) บูรณาการกบัยทุธศาสตร์ ดร.ธีรวุธ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
26 โครงการพัฒนาองค์กรสร้างสุข บูรณาการกบังบ HA จฑุารัตน์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
27 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร รพ.ไพรบึง บูรณาการกบั ENV ศศิธร .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
28 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร 7,000       7,000          7,000          ศศิธร .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
29 โครงการทดสอบสมรรถภาพบุคลากร 78,000     78,000        7,800          ศศิธร .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
30 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายในเจา้หน้าที่ -          -             ศศิธร .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
31 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ(ESB)ใน จนท.รพ. 10,000     10,000        10,000        ศศิธร .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
32 โครงการกฬีาสามัคคี จนท.รพ.ไพรบึง -          -             แสงจนัทร์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
33 โครงการสร้างผลงานวิชาการ(วิจยั, R2R,นวัตกรรม บูรณาการกบังบCUP ดร.ธีรวุธ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
34 โครงการพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศ(IT) 7,200          7,200             7,200             เอกสิทธิ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วศูนยเ์ทคโนโลยี

35,000   7,000      344,200    386,200      272,200      

สรปุการด าเนนิงานตาม แผนปฏติัการโรงพยาบาลไพรบงึ  จังหวัดศรสีะเกษ งบประมาณ ป ี2563   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2563 

            แผนปฏบิติัการ(โครงการ)  โรงพยาบาลไพรบงึ 

ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ
แหล่งงบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

รวม



รวมงบประมาณ การเบิกจา่ย ก าหนดระยะ ผลการ สอดคลอ้งกับ KPI 
PP 
(1)  OPD 
(2) PPA (3) งบกองทุน  เงินบ ารุง งบประมาณ เวลาโครงการ ด าเนินงาน กลุม่งาน สสจ.ศก.

ต าบล(4) รพ.ไพรบึง แล้วเสร็จ โครงการ
ยอดยกมา 35,000   7,000      344,200    386,200      272,200      

35 โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวังการติดเชื้อใน รพ. 3,000       3,000          3,000          วิยะดา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วอนามันส่ิงแวดล้อม
36 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ 3,000       3,000          3,000          วิยะดา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วอนามันส่ิงแวดล้อม

ใน รพ.ไพรบึง
37 โครงการส่งเสริมทักษะการเอาชวีิตรอดจาก 17,500    17,500        17,500        วราภรณ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ

การจมน้ าและการชว่ยฟืน้คืนชพี (CPR)
38 โครงการอบรมทักษะการลอยตัวเพือ่เอาชวีิตรอด 12,400     12,400        12,400        วราภรณ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ

จากการจมน้ า
39 โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 11,000    11,000        11,000        สุอาภา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ
40 โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ าดี 8,100      8,100          8,100          สุอาภา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ
41 โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ 70,000    70,000        70,000        สุอาภา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ
42 โครงการคัดกรองสุขภาพแบบบูรณาการ 85,000    85,000           85,000        สุอาภา .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ในกลุ่มประชาชนอาย ุ35ปีขึ้นไป

35,000   198,600   362,600    596,200      482,200      รวม

แหล่งงบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

สรปุการด าเนนิงานตาม แผนปฏติัการโรงพยาบาลไพรบงึ  จังหวัดศรสีะเกษ งบประมาณ ป ี2563   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2563 

            แผนปฏบิติัการ(โครงการ)  โรงพยาบาลไพรบงึ 

ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ



รวมงบประมาณ การเบิกจา่ย ก าหนดระยะ ผลการ สอดคลอ้งกับ KPI 
PP 
(1)  OPD 
(2) PPA (3) งบกองทุน  เงินบ ารุง งบประมาณ เวลาโครงการ ด าเนินงาน กลุม่งาน สสจ.ศก.

ต าบล(4) รพ.ไพรบึง แล้วเสร็จ โครงการ
ยอดยกมา 35,000   0 0 198,600   362,600    596,200      482,200      .ส.ค.2563

43 โครงการพัฒนางานอบุัติเหตุฉกุเฉนิคุณภาพ(ER ECS) 1,000          1,000             1,000             วราภรณ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ
44 โครงการจดัต้ังคลีนิก Intermediate Care (IMC) 224,580    224,580      ฐิติกร .ส.ค.2563 อยู่ระหว่างด าเนิการควบคุมโรคไม่ติดต่อ
45 โครงการปรับประบบยาของผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง NCD 66,500   66,500        66,500        พันธ์ทิพย์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ
46 โครงการอบรมทักษะการเอาชวีิตรอดจากการจมน้ า 52,500   52,500        52,500        วราภรณ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ
47 โครงการทดสอบสมรรถภาพ จนท. 78,500   78,500        78,500        ปกรณ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วทรัพยากรบุคคล
48 โครงการซ้อมแผนกรณีกอ่เหตุรุนแรงใน รพ./ห้อง ER 16,100   16,100        16,100        วราภรณ์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วควบคุมโรคไม่ติดต่อ
49 โครงการพัมนาส้วมสาธารณะไทย (HAS) 10,500    10,500        10,500        โสมนันท์ .ส.ค.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วอนามัยส่ิงแวดล้อม

35,000   213,600 0 209,100   588,180    1,045,880    707,300      1,045,880   
67.63

รวม
การเบิกจา่ยงบประมาณได้ร้อยละ (%)

            แผนปฏบิติัการ(โครงการ)  โรงพยาบาลไพรบงึ 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 1,045,880 บาท (หนึง่ล้านส่ีหมืน่ห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถว้น)

ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ
แหล่งงบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

สรปุการด าเนนิงานตาม แผนปฏติัการโรงพยาบาลไพรบงึ  จังหวัดศรสีะเกษ งบประมาณ ป ี2563   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2563 


