
แบบรายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563(ไตรมาส 2 พ.ศ.2563) 
โรงพยาบาลปากพนัง 

 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ทั้งปี 
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน
(emergency medical 
responder) 

 

60,000 60,000   0 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย 

มุกดา โสภาผล 

2. โครงการให้ความรู้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ประจ าปี 
2563 

 

31,250     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เกวลี เส้งเสน 

3. โครงการอาหารปลอดภัย 40,700     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ภญ.ศรีสุดา ศิลาโชต 
ภญ.บวรรัตน ์
 อังศุวัฒนากุล 
นายกรณัฐ ชูเนตร 

 
 



แบบรายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563(ไตรมาส 2 พ.ศ.2563) 
โรงพยาบาลปากพนัง 

 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ทั้งปี 
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 6,750 6,750   0 ด าเนินการเสร็จ
แล้ว อยู่ระหว่าง
การเบิกจาย 

มุกดา โสภ่าผล 

5. โครงการพชต.บวร.ร.สร้างสุข
ที่บางตะพง 

147,698     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ภญ.ศรีสุดา ศิลาโชต 
 

6 โครงการอบรมอาสากู้ชีพ
เครือข่ายอ าเภอปากพนัง 

8,000     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มุกดา โสภ่าผล 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล โรงพยาบาลปาก
พนัง 

1,750     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มุกดา โสภ่าผล 

 
 

                                  
 

 

 



แบบรายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563(ไตรมาส 2 พ.ศ.2563) 
โรงพยาบาลปากพนัง 

 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ทั้งปี 
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการฝากครรภ์คุณภาพ 29,650     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้
คลอด 

9 กิจกรรมที่1ประชุมวิชาการ 
เรื่องการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 

กิจกรรมที่2ประชุมวิชาการ 
เรื่องโรคไข้เลือดออก 

กิจกรรมที่3ประชุมวิชาการ 
เรื่องเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง 

กิจกรรมที่4ประชุมพัฒนา
คุณภาพบริการตามมาตรฐาน 

 

2,500 

 

3,750 

 

3,500 

 

12,500 

 

    อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

พิณวดี พานทอง 

 

ยินดี  เพ็ชรหนองชุม 

 

เกวลี  เส้งเสน 

 

นางพิณวดี พานทอง 

 

 

 



แบบรายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563(ไตรมาส 2 พ.ศ.2563) 
โรงพยาบาลปากพนัง 

 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ทั้งปี 
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่5ประชุมฟ้ืนฟู
ความรู้และทักษะการช่วยฟื้น
คืนชีพ(Advance CPR) 
จ านวน 2 รุ่นๆละ 40 คน 

กิจกรรมที่6ประชุมฟ้ืนฟู
ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด
(NCPR)จ านวน 2 รุ่น 

กิจกรรมที่7ประชุมฟ้ืนฟู
ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพเด็กโต
(CCPR)จ านวน 2 รุ่น 

 

10,100 

 

 

10,100 

 

 

 

10,100 

    อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
 
 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
 
 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

นางพิณวดี พานทอง 

 

 

ทิพรัตน์ ห่อหุ้ม 

 

 

 

ยินดี  เพ็ชรหนองชุม 

 

 



แบบรายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563(ไตรมาส 2 พ.ศ.2563) 
โรงพยาบาลปากพนัง 

 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ทั้งปี 
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่8ประชุมฟ้ืนฟู
ความรู้และทักษะด้านการ
ป้องกันและควบคุมการติด
เชื้อเครือข่ายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลปากพนัง จ านวน 
2 รุ่น 

กิจกรรมที่9การพัฒนาระบบ
การดูแลแบประคับประคอง
(Paliative Care) 

8,000 

 

 

 

 

2,500 

    อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ธนกฤตา หอยแก้ว 

 

 

 

 

เกษร รกัษาวงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563(ไตรมาส 2 พ.ศ.2563) 
โรงพยาบาลปากพนัง 

 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ทั้งปี 
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนงาน/
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุ 
(Care giver) 

63,800     อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

สีฟ้า มงคลการุณย์ 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรศูนย์พ่ึงได้ (OSCC) 
การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่
ถูกกระท าความรุนแรง ราย
กรณี  โรงพยาบาลปากพนัง ปี 
๒๕๖3 

 

10,000     อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

สีฟ้า มงคลการุณย์ 

 


