
ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย อําเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 2564 178,700.00                168,601.00                94.35 10,099.00                 5.65

1.1 ให้บริการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน ธ.ค.63 67,450.00                  PP 63,900.00                 94.74 3,550.00                   5.26 √ √ √

งานอนามัยแม่และเด็ก 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพพยาบาล ม.ค. 3,900.00                   บํารุง 3,851.00                   98.74 49.00                       1.26 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกดิ เล่ือนไป มีค

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ธ.ค.63, 3,000.00                   บํารุง 1,500.00                   50.00 1,500.00                   50.00 √ √ √ 1,500.00        ยกเลิกคร้ังที่ 1

ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ม.ีค.64 รน 0032.301.009/018    ลงวันที่  22/1/64

อําเภอกระบุรี และฝึกประสบการณ์

ผู้รับผิดชอบงานใหม่

1.4 ให้บริการตรวจพัฒนาการกระตุ้น ธ.ค.63 75,000.00                  pp 75,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

พัฒนาการล่าช้า/ส่งต่อ ประเมินภาวะ

โภชนาการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรค

จา่ยยาเสริมธาตุเหล็ก เด็ก 0-5 ปี

1.5 ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนรอบรู้ มค.64 23,600.00                  pp 23,600.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

สุขภาพดี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการ ม.ค.64 750.00                      เงินบํารุง 750.00                      100.00 -                          0.00 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/018 ลว.11/1/64

ดําเนินงานปูองกนัการจมน้ําอําเภอกระบุรี เล่ือนไป มีค

ทีมผู้กอ่การดี  7 ตําบล  

1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ ม.ค.64 5,000.00                   กองทุนผู้สูงอายุ 0.00 5,000.00                   100.00 √ ยกเลิก 5,000.00        รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

ผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุ

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อําเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 2564 60,000.00                  3,500.00                   5.83 56,500.00                 94.17

2.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ธ.ค. 63, 27,200.00                  สสส 3,500.00                   12.87 23,700.00                 87.13 √ √ สสจ.ขอขยายเวลา โครงการของสสจ.

ชีวิตระดับอําเภอ  (พชอ.) ม.ีค.64, การเบิกจา่ย

อําเภอกระบุรี จงัหวัดระนอง พ.ค.64,

ก.ค.64

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน พ.ย.-63 15,900.00                  สสส 0.00 15,900.00                 100.00 √ สสจ.ขอขยายเวลา โครงการของสสจ.ได้รับงบมาระยะเวลา

วิเคราะห์ปัญหา/ประเด็น การเบิกจา่ย ไม่สอดคล้องกบัแผน ทางฝุายได้ขอขยายเวลา

กําหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รอหนังสือจากสสจ.

ตามบริบทของพื้นที่ อําเภอกระบุรี

2.3 ติดตามเยีย่มบ้านประชาชนอําเภอ ต.ค.63 - 16,900.00                  สสส 0.00 16,900.00                 100.00 √ สสจ.ขอขยายเวลา โครงการของสสจ.

กลุ่มด้อยโอกาสและเปราะบาง ก.ค.64 การเบิกจา่ย

ที่เจบ็ปุวยด้วยโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง เพื่อปูองกนัโรคติดต่อ

3. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ อําเภอกระบุรี 

ปีงบประมาณ 2564
41,375.00                  3,500.00                   8.46 37,875.00                 91.54

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคปสอ. ม.ค.64 500.00                      บํารุง 500.00                      100.00 -                          0.00 √ √ √

บุคคลกรตามโครงสร้างระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ (ICS) ระดับหัวหน้ากล่องภารกจิ

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการในระบบ ม.ค.64- 5,800.00                   บํารุง 3,000.00                   51.72 2,800.00                   48.28 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/197  ลว.24 กมุภาพันธ์ 2564

บัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ในการ ก.พ.64

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชือ้ เล่ือนไปจดัเมย

โคโรนา2019 (COVID- 19)

แบบ TTX ( Top table Excercise)

 4.1ฝึกปฏัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

                                                          สรุปผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ตามแผนงาน /โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                         

หน่วยงาน  คปสอ.กระบุรี
       (ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย



ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

กรณีโรคติดเชือ้โคโรนา2019

และสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว (SSRT)

เหตุการณ์เสมือนจริง

3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ต.ค. 63- 9,875.00                   บํารุง 0.00 9,875.00                   100.00 √

การเฝูาระวัง ปูองกนั ควบคุมโรค ก.ย.64

ที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา

และโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่

กรณีเกดิการระบาดของโรคติดต่อ

(war room)

3.4 เฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ต.ค. 63- 25,200.00                  บํารุง 0.00 25,200.00                 100.00 √

ก.ย.64

4. โครงการการป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาระบบงานระบาดวิทยา อ าเภอกระบุรี

 ประจ าปีงบประมาณ 2564
418,810.00                271,785.00                64.89 147,025.00               35.11

4.1 จดัซ้ือวัสดุเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์งาน ม.ค.- 228,435.00                pp 188,295.00                82.43 40,140.00                 17.57 √ √ √

ปูองกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก, ม.ีค.64

มาลาเรีย, ไข้หวัดใหญ,่ ไวรัสซิกา,

โรคโคโรนาไวรัส 2019

4.2 ควบคุมโรคนําโดยแมลงในกรณี ต.ค.63- 10,000.00                  pp 0.00 10,000.00                 100.00 √

เกดิโรคระบาด ก.ย.64

4.3 เฝูาระวังปูองกนัและควบคุมโรคไข้เลือด ต.ค.63 114,975.00                บํารุง 83,490.00                 72.62 31,485.00                 27.38 √ √ √

ออกและโรคติดต่อในพื้นที่ -ก.ย.64

4.4 อบรมฟื้นฟูการพ่นสารเคมี ก.พ.64 6,900.00                   pp 0.00 6,900.00                   100.00 √ ยกเลิก 6,900.00        รน.0232/551 ลวท. 2 กค 64

กําจดัยุงตัวแก่ ขยายถึง กย. ขยายเวลา รน 0232/160 ลว 22 กพ 64

4.5 จดัทําส่ือประชาสัมพันธ์โรคที่เป็นปัญหาใน ต.ค.63- 58,500.00                  pp 0.00 58,500.00                 100.00 √

พื้นที่อําเภอกระบุรี ก.ย.64

5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  

อําเภอกระบุรี  จงัหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2564
52,050.60                  10,380.00                 19.94 41,670.60                 80.06

5.1 สุ่มตรวจร้านค้าร้านชําในชุมชน ธ.ค.63- 5,760.00                   บํารุง 720.00                      12.50 5,040.00                   √ √ √ ขยาย รน.0032.301.(รพช.1)/783 ลว18 พค 64

และในครัวเรือนผู้บริโภคเปูาหมาย พ.ค.-64

สมุนไพรกลุ่มเส่ียง ขยาย กค

5.2 เฝูาระวังอาหารปลอดภัย สุ่มเกบ็ ธ.ค.63- 9,720.00                   รวมเงิน 4,860.00                   50.00 4,860.00                   50.00 √ √ √

ตัวอย่างอาหาร Aflatoxin ในพริกปุน/ ม.ีค.64 720.00                      บํารุง 360.00                      50.00 360.00                     ยกเลิกคร้ังที่ 2 4,860.00        รน.0032.301.(รพช.1)/783 ลว18 พค 64

ถัว่ปุน ร้านจําหน่ายอาหารประเภท 9,000.00                   pp 4,500.00                   50.00 4,500.00                   

กว๋ยเต๋ียว, น้ํามันทอดซํ้า, เนือ้หมู 

 เนือ้สัตว์แปรรูป ผัก ผลไม้

5.3 ออกปฏิบัติงานสุ่มเกบ็ตัวอย่าง พ.ค.-64 360.00                      บํารุง 0.00 360.00                     √ ยกเลิก 360.00          รน.0032.301.(รพช.1)/2305 ลว 27 กค.64

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเปูาหมาย เล่ือน กค ขยาย รน.0032.301.(รพช.1)/783 ลว18 พค 64

เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด

5.4 ตรวจประเมินและเฝูาระวังสถาน เม.ย.-64 2,160.00                   บํารุง 360.00                      16.67 1,800.00                   √ √ √ ขยาย รน.0032.301.(รพช.1)/831 ลวท 21 เมษายน  2564

ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ ขยายถึง พค ขยาย รน.0032.301.(รพช.1)/783 ลว18 พค 64

กลุ่มเปูาหมายเพื่อให้มีคุณภาพ เล่ือน กค

ตามเกณฑ์ที่กําหนด

5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร ธ.ค.63- 23,610.60                  pp 0.00 23,610.60                 √ ยกเลิก 23,610.60      รน.0032.301.(รพช.1)/2307 ลว 27 กค. 64

ในโรงเรียน/โรงพยาบาล/ร้านชํา/ตลาดนัด ก.ย.64

/ตลาดสด มาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข

5.6 ตรวจประเมินและเฝูาระวังสถาน- ม.ีค.64 3,360.00                   บํารุง 3,360.00                   100.00 -                          √ √ √

ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
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บริการสุขภาพกลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

5.7 อบรมฟื้นฟูกจิกรรม อย. น้อย ม.ิย.-64 6,000.00                   บํารุง 0.00 6,000.00                   √ ยกเลิก 6,000.00        รน.0032.301.(รพช.1)/2305 ลว 27 กค.64

ในโรงเรียน เล่ือนไป กค เล่ือน รน.0032.301.(รพช.1)/1089 ลว 21 มิย. 64

5.8 สํารวจสถานที่คัดบรรจผัุก ก.พ.-64 360.00                      บํารุง 360.00                      100.00 -                          √ √ √

5.9 ตรวจเยีย่มและให้คําแนะนําในการพัฒนา ก.พ.-64 720.00                      บํารุง 720.00                      100.00 -                          √ √ √

สถานที่ผลิตขนมจนี

6 โครงการพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมด้านมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital คป

สอ.กระบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564
130,600.00                119,834.00                91.76 10,766.00                 8.24

6.1 จดัการเฝูาระวังคุณภาพน้ําด่ืม ณ จดุ ม.ค 64- 9,750.00                   pp 9,630.00                   98.77 120.00                     √ √ √

ให้บริการน้ําด่ืมในหน่วยบริการ ม.ีค 64

6.2 จดัการเฝูาระวังคุณภาพน้ําบริโภค / ม.ค 64- 2,600.00                   บํารุง 2,086.50                   80.25 513.50                     √ √ √

น้ําเสีย/น้ําทิ้ง ม.ีค 64

6.3 จดัการคุณภาพน้ําอุปโภค/น้ําทิ้ง/ ม.ค 64- 45,000.00                  บํารุง 41,730.00                 92.73 3,270.00                   √ √ √

น้ําเสีย ม.ีค 64

6.4 จดัการเฝูาระวังโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ม.ค 64- 33,000.00                  pp 29,692.50                 89.98 3,307.50                   √ √ √

ที่ปนเปื้อนในภาชนะ/มือ ที่สัมผัสอาหาร ม.ีค 64

สําหรับร้านอาหาร/แผงลอย/ตลอดนัด/

เทศกาลต่างๆ

6.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมใน ธ.ค.63, 5,000.00                   บํารุง 2,375.00                   47.50 2,625.00                   √ √ √

โรงพยาบาล ม.ค.-ม.ีค.64,

เม.ย.-ม.ิย.64,

ก.ค.-ส.ค.64

6.6 เฝูาระวังตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างใน ม.ค 64. - 34,000.00                  pp 33,070.00                 97.26 930.00                     √ √ √

ประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไปที่ทําอาชีพ ม.ีค.64

เกษตร

6.7 เฝูาระวังตรวจเยีย่มให้ความรู้ผู้ประกอบการ ม.ค 64. - 1,250.00                   pp 1,250.00                   100.00 -                          √ √ √

เร่ืองการทํางานในพื้นที่อับอากาศ ม.ีค.64

7. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  อําเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 2564 29,300.00                  -                           0.00 29,300.00                 100.00

7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ม.ิย.-64 1,500.00                   บํารุง 0.00 1,500.00                   100.00 √ ยกเลิก 1,500.00        รน.0232/533 ลวท 28 มิถุนายน 2564

หน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์มาตรฐาน

รพ.สต.ติดดาว และการขึน้ทะเบียนหน่วย

บริการ 

7.2 ตรวจประเมินมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว ก.พ.-64 19,800.00                  บํารุง 0.00 19,800.00                 100.00 √ ยกเลิก 19,800.00      รน.0232/533 ลวท 28 มิถุนายน 2564

โดยทีม QRT ระดับอําเภอ เล่ือนไป มึค เล่ือน รน 0232/158 ลวท.22/02/64

7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ม.ิย.-64 8,000.00                   บํารุง 0.00 8,000.00                   100.00 √ ยกเลิก 8,000.00        รน.0232/533 ลวท 28 มิถุนายน 2564

มาตรฐานรพ.สต.ติดดาวโดย

QRT ระดับจงัหวัด

8 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่้าน อําเภอกระบุรี 

ปีงบประมาณ 2564
66,850.00                  42,850.00                 64.10 24,000.00                 35.90

8.1 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ม.ค. - ม.ีค.64 22,750.00                  pp 22,750.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

สาธารณสุขประจําหมูบ่้าน (อสม.)

(รายใหม:่หลักสูตรมาตรฐาน อสม.พ.ศ.2550)

43 ชม.

8.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการประกวดอสม.ดีเด่น ต.ค.-ธ.ค.63 26,100.00                  pp 20,100.00                 77.01 6,000.00                   22.99 √ √ √

ระดับอําเภอ 12 สาขา ขยายไป เมย.

8.3 พัฒนาศักยภาพ อสม.และเชิดชูเกยีรติ ม.ีค.- เม.ย.64 18,000.00                  pp 0.00 18,000.00                 100.00 √ ยกเลิก 18,000.00      

อสม.ดีเด่น เนือ่งในวัน อสม.แห่งชาติ



ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

9  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทํางาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

และภัยสุขภาพ ปี 2564
1,177,151.66             943,338.00                80.14 233,813.66               19.86

9.1 จดัซ้ืออุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต.ค. 63- 999,051.66                กองทุน HT/DM 767,638.00                76.84 231,413.66               23.16 √ √ √ ขยายเวลา รน.0032.301(รพช.1)/003 ลวท.4/1/64

Lab ชุดประจําปีสําหรับผู้ปุวยโรคไม่ติด ธ.ค. 63

ต่อเร้ือรัง (DM,HT) ขยายไป มีค

9.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรม ธ.ค.63, 6,000.00                   บํารุง 4,000.00                   66.67 2,000.00                   33.33 √ √ √ ยกเลิกคร้ังที่ 3 2,000.00        รน.0032.301(รพช.1)/2209 ลวท.20 กค 64

การดําเนินงานโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ม.ีค. 64,

อําเภอกระบุรี (NCD board) ก.ค. 64

9.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระบบฐาน ธ.ค. 63, 4,000.00                   บํารุง 4,000.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ม.ีค.

9.4 พัฒนา คลินิก CKD คุณภาพ ต.ค. 63- 15,000.00                  กองทุน HT/DM 15,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

ธ.ค. 63

9.5 พัฒนา คลินิก NCD คุณภาพ ต.ค. 63- 65,000.00                  กองทุน HT/DM 65,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

ธ.ค. 63

9.10 คัดกรองเบาหวานขึน้จอประสาทตา ต.ค. 63- 35,000.00                  กองทุน HT/DM 35,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

และส่งต่อกรณีพบความผิดปกติ ธ.ค. 63

9.11 ประชุมเชิงปฏิบัติปรับเปล่ียน ม.ีค. 64 53,100.00                  กองทุน HT/DM 52,700.00                 99.25 400.00                     0.75 √ √ √

พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ปุวยเบาหวาน

ที่ควบคุมระดับนําตาลในเลือดไม่ได้และ

กลุ่มผู้ปุวยความดันโลหิตสูงที่

ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้

ผู้ปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ที่มีค่า CVD Risk ≥ 20%

10 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ อําเภอกระบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564 40,250.00               39,246.88               97.51 1,003.12                 2.49

10.1 การตรวจเสมหะค้นหาผู้ปุวยวัณโรค ม.ค.- 14,500.00                  pp 14,000.00                 96.55 500.00                     3.45 √ √ √

ม.ีค. 64

10.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา ธ.ค.63, 1,000.00                   บํารุง 500.00                      50.00 500.00                     50.00 √ √ √ ยกเลิกคร้ัง 1 500.00          รน 0032.301(รพช.1)/038 ลว.15 มค 64

ระบบงานปูองกนัและควบคุมวัณโรค ม.ค-ม.ีค.64

10.3 ปูองกนั ค้นหา การตรวจรักษาเอชไอวี ม.ค.- 21,000.00                  สปสช 20,997.60                 99.99 2.40                         0.01 √ √ √  

ตามหลัก RRTTR  ในกลุ่มประชากรหลัก ม.ีค.64

   - สํารวจแหล่งสถานบริการในอําเภอกระบุรี

   - บริการให้คําปรึกษา

  - การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ

10.4 ตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยัน ม.ค.- 3,750.00                   pp 3,749.28                   99.98 0.72                         0.02 √ √ √

ไวรัสตับอักเสบซี ม.ีค. 64

11 โครงการการพัฒนาระบบบริหารจดัการยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล อําเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 2564
2,250.00                 375.00                   16.67 1,875.00                 83.33

11.1 อบรมความรู้ด้านการใช้ยา ม.ค. 64, 2,250.00                   บํารุง 375.00                      16.67 1,875.00                   83.33 √ √ √ ยกเลิกคร้ัง 2 1,125.00        รน.0032.301(รพช.1)/1059 ลวท.14/6/2564

และเคร่ืองมือที่จําเป็นสําหรับเจา้หน้าที่ เล่ือนไป มีค เล่ือนคร้ัง 1 รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

ผู้รับผิดชอบงานยา ใน รพ.สต.เครือข่าย พ.ค. 64

โรงพยาบาลกระบุรี ปีละ 2 คร้ัง

12 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยประคับประคอง (Palliative  care) 

โรงพยาบาลกระบุรี ปีงบประมาณ 2564
4,300.00                 4,300.00                 100 -                        0.00

12.1 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแล Palliative care ม.ีค. 64 3,800.00                   บํารุง 3,800.00                   100 -                          0.00 √ √ √

ผู้ปุวยระยะท้ายแบบประคับประคอง

12.2 ประชุมติดตามการดําเนินงาน ต.ค. 63 - 500.00                      บํารุง 500.00                      100 -                          0.00 √ √ √

Palliative care ธ.ค.63

13 โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อําเภอกระบุรี 

ปีงบประมาณ 2564
63,745.00                  55,815.00                 87.56 7,930.00                   12.44

13.1 จดับริการแพทย์แผนไทยเคล่ือนที่ใน ต.ค.63- -                           บํารุง -                           #DIV/0! -                          #DIV/0! ดําเนินงานโดยไม่ใช้งบประมาณ
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เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

รพ.สต.ที่ไม่มีแทย์แผนไทยปฏิบัติงาน ก.ย.64

13.2 การดูแลหญิงหลังคลอดในอําเภอกระบุรี มีค.64 6,500.00                   pp 6,500.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

13.3 อบรมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ ม.ีค.64 1,950.00                   pp 1,950.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

การแพทย์แผนไทยในอําเภอกระบุรี

(ดุลยภาพ แช่เท้าสมุนไพร)

13.4 ดูแลผู้ปุวยโรคเข่าเส่ือมด้วยศาสตร์ ม.ีค.64- 5,000.00                   pp 4,990.00                   99.80 10.00                       0.20 √ √ √ ขยาย รน.0032.301(รพช.1)/139 ลวท.10/2/64

การแพทย์แผนไทย(พอกเข่าด้วยยาสมุนไพร) ก.ย.

13.5 ประชุมผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ม.ค.64 375.00                      บํารุง 375.00                      100.00 -                          0.00 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

ใน คปสอ.กระบุรี เล่ือนไป มีค

13.6 จดับริการยาปรุงเฉพาะราย ม.ีค.64 16,000.00                  pp 16,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

13.7 พัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา ม.ีค.-ม.ิย.64 26,000.00                  บํารุง 26,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √ เปล่ียนแปลงเวลา รน.0032.301(รพช.1)/138 ลวท.10/2/64

ศักยภาพในการทํางาน เดิม พค-กค

(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

13.8 นิเทศงานแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ม.ค.-ม.ีค.64, 7,920.00                   บํารุง 0.00 7,920.00                   100.00 √ ยกเลิกคร้ัง 1 7,920.00        รน.0032.301.รพช.1/1019 ลว 27/พค/64

ก.ค.-ส.ค.64 ยกเลิกคร้ัง 2 รน.0032.301.รพช.1/2056 ลว 14/กค/2564

14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจติและจติเวช ปีงบประมาณ  

2564
195,114.88                176,903.88                90.67 18,211.00                 9.33

14.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนิน ม.ค.64, 4,000.00                   บํารุง 2,000.00                   50.00 2,000.00                   50.00 √ √ √ ยกเลิกคร้ังที่ 2 2,000.00        รน.0032.301.(รพช.1)/972   ลงวันที่  14  พค 64

งานและการประเมินตามเกณฑ์ เล่ือนไป มีค เล่ือนคร้ัง 1,2 รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

คุณภาพบริการสุขภาพจติ  ม.ีค. 64

ฟื้นฟูการใช้เคร่ืองมือต่างๆในการ เล่ือนไป พค

คัดกรอง

14.2 อบรมให้ความรู้ผู้ปุวยซึมเศร้านําร่องในพื้นที่เส่ียง  ม.ีค.64, 22,200.00                  pp 11,100.00                 50.00 11,100.00                 50.00 √ √ √ ยกเลิกคร้ัง 2 11,100.00      รน.0032.301.(รพช.1)/972   ลงวันที่  14  พค 64

2 พ.ค.64 เล่ือน คร้ัง 1 รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

14.3 จดัอบรมพัฒนาศักยภาพทีม MCATT ม.ค. 64 - 13,400.00                  pp 13,400.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

 และสร้างเครือข่ายจติ จติอาสาใน ม.ีค. 64

การดูแลผู้ปุวยจติเวช

14.4 ให้ความรู้และเสริมสร้างพลังให้กบั ม.ค. 64 - 18,450.00                  pp 17,971.00                 97.40 479.00                     2.60 √ √ √

ผู้ดูแลผู้ปุวยจติเวชและซึมเศร้า ม.ีค. 64

กา้วร้าวรุนแรง

14.5 ส่งเสริมกจิกรรมเยีย่มผู้ปุวยจติเวช/ ม.ค. 64  - 36,000.00                  งบจติเวช 36,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

ซึมเศร้าเพื่อดูแลผู้ปุวยที่ปุวยซํ้า ส.ค. 64

บ่อยและขาดผู้ดูแล และมีแนวโน้ม

ที่จะมีพฤติกรรมรุนแรง

14.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ปุวย ม.ค. 64 - 22,235.76                  pp 22,165.76                 99.69 70.00                       0.31 √ √ √

กา้วร้าวรุนแรง ม.ีค. 64

14.7 สร้างสุขด้วยรอยยิม้ในบุคลากร ม.ค.- 63,829.12                  บํารุง 59,311.12                 92.92 4,518.00                   7.08 √ √ √

ม.ีค.64

14.8 ให้ความรู้นักเรียน ในโรงเรียน ม.ค. 64 - 7,500.00                   pp 7,500.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

เร่ืองบริการช่วยเหลือเด็กและสตรี ม.ีค. 64

ที่ถูกกระทํารุนแรง (OSCC)    

14.9 ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์เหลือเด็ก ม.ค-มีค.64 7,500.00                   pp 7,456.00                   99.41 44.00                       0.59 √ √ √ เล่ือน คร้ัง 2 รน.0032.301(รพช.1)/708  ลวท.30 มีค 64

และสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (OSCC) คร้ัง2 เล่ือนเปน็เมย

15 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก โรงพยาบาลกระบุรี ประจําปี

งบประมาณ 2564
1,525.00                 1,525.00                 100.00 -                        0.00

15.1 ประชุมวิชาการพัฒนาการดูแลผู้ ม.ค.64 1,525.00                   บํารุง 1,525.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

ปุวยติดเชือ้ในกระแสเลือด เล่ือนไป มีค 

16 โครงการปูองกนัควบคุมโรคมะเร็ง อําเภอกระบุรี ประจําปีงบประมาณ 2564 70,135.00               51,955.00               74.08 17,180.00               24.50



ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

16.1 การตรวจคัดกรองและตรวจคนหา ต.ค.63 - 34,500.00                  pp 33,500.00                 97.10 0.00 √ √ √

มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี PAP Smear ก.ย.64

16.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ พ.ค.64 1,955.00                   บํารุง 1,955.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/201 ลวท 1 มีนาคม 2564

ดําเนินงานคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ฯ เล่ือนมาจดัมีค

16.3 การตรวจคัดกรองและตรวจคนหา ม.ิย.64 33,180.00                  pp 16,000.00                 48.22 17,180.00                 51.78 √ √ √

มะเร็งลําไส้ด้วยวิธี Fit test

อายุ 50-70 ปี ทุกสิทธิ์

16.4 ประชุมคณะทํางานตรวจคัดกรองมะเร็ง ม.ีค.64 500.00                      บํารุง 500.00                      100.00 -                          0.00 √ √ √

17 โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด อําเภอกระบุรี 

ปีงบประมาณ 2564
97,850.00               76,200.00               77.87 21,650.00               22.13

17.1 รณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก ป2ี564 31 พ.ค. 64 8,000.00                   สนง.ป้องกนั
ควบคุมการ

0.00 8,000.00                   100.00 √ ยกเลิก 8,000.00        รน.0032.301.(รพช.1)/972   ลงวันที่  14  พค 64

17.2 รณรงค์ให้ความรู้โทษ พิษภัย ยาเสพติด 26 ม.ิย.64 7,200.00                   pp 0.00 7,200.00                   100.00 √ ทําโดยไปร่วมกจิกรรมกบัของอําเภอกระบุรี ไม่ใช้งบประมาณ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ป2ี564

17.3 พัฒนาบริการคลินิกยาเสพติดใน รพ. ม.ค. - 6,000.00                   pp 6,000.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

ม.ีค. 64

17.4 อบรมหลักสูตรครอบครัวบําบัด ม.ค. - 24,800.00                  pp 24,800.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

ม.ีค. 64

17.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา ม.ค. - 20,000.00                  สนง.ป้องกนั
ควบคุมการ

20,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

บุคล/ชุมชน/วัด/โรงเรียน ต้นแบบ ม.ีค. 64

ด้านการปูองกนัและแกไ้ขปัญหา

การสูบบุหร่ี

17.6 พัฒนาศักยภาพผู้บันทึกข้อมูลการ ม.ค. - 2,700.00                   บํารุง 2,700.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

บําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ม.ีค. 64

(บสต.)

17.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ม.ค. - 6,450.00                   pp 0.00 6,450.00                   100.00 √ ยกเลิก 6,450.00        รน.0032.301.(รพช.1)/2020 ลงวันที่  16 กค 64

และคณะทํางานโครงการ TO BE ส.ค.64

 NUMBER ONE อําเภอกระบุรี

17.8 สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์การ ม.ีค. 64 19,700.00                  pp 19,700.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

ดําเนินงาน

17.9 การเฝูาระวังและบังคับใช้กฏหมาย ต.ค 63- 3,000.00                   สนง.ป้องกนั
ควบคุมการ

3,000.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  ก.ย.64

ระดับอําเภอ

18 โครงการการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care) อําเภอกระบุรี 

ปีงบประมาณ 2564
8,640.00                 2,160.00                 25.00 6,480.00                 75.00

18.1 ติดตามผู้ปุวยหลังจากจําหน่าย ต.ค.63- 8,640.00                   บํารุง 2,160.00                   25.00 6,480.00                   75.00 √ √ √

โดยทีม PCC หรือทีมเยีย่มบ้าน ก.ย.64

19 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ อําเภอกระบุรี

 ปีงบประมาณ 2564
37,850.00               23,457.00               61.97 14,393.00               38.03

19.1 อบรมฟื้นฟูทักษะทีมอาสากูช้ีพ ม.ีค. 64 11,725.00                  pp 11,725.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

ทุกหน่วย

19.2 กจิกรรมอบรมพัฒนาทักษะเร่ืองระบบ ก.พ.64- 4,450.00                   บํารุง 0.00 4,450.00                   100.00 √ ยกเลิก 4,450.00        รน.0032.301.(รพช.1)/972   ลงวันที่ 14 พค 64

บริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่ง ม.ีค.64

ต่อแก ่จนท.รพ.สต.ทุกแห่ง

ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้

พื้นฐานและขัน้สูง

19.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ก.พ.64- 9,300.00                   บํารุง 9,271.00                   99.69 29.00                       0.31 √ √ √

ฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ ม.ีค.64

พื้นฐานและขัน้สูง

19.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัการ พ.ค.64 3,875.00                   pp 0.00 3,875.00                   100.00 √ ยกเลิก 3,875.00        รน.0032.301.(รพช.1)/972   ลงวันที่ 14  พค 64



ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

เหตุความความไม่สงบในห้องฉุกเฉิน

ในโรงพยาบาลกระบุรี

19.5 แลกเปล่ียนเรียนรู้และแจง้ ก.พ.64, 2,250.00                   pp 1,462.00                   64.98 788.00                     35.02 √ √ √ ยกเลิกคร้ัง 2 750.00          รน.0032.301.(รพช.1)/2298   ลงวันที่ 22 กค 64

รายชือ่ผู้ปุวย MI/Stroke ก.ค.64

แกอ่าสากูช้ีพ

19.6 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติ ต.ค.-ธ.ค.63, 5,000.00                   บํารุง 999.00                      19.98 4,001.00                   80.02 √ √ √ ยกเลิกคร้ัง 1 4,000.00        รน 0032.301(รพช.1)/241 ลว 8 มีค 64 คร้ัง 1

การความปลอดภัยทางถนนอําเภอ ม.ค.-ม.ีค.64, ยกเลิกคร้ัง 2,3 รน.0032.301.(รพช.1)/972 ลงวันที่ 14  พค 64 คร้ัง 2,3

กระบุรี (ศปถ.อ.กระบุรี) เม.ย.-ม.ิย.64, ยกเลิกคร้ัง 4 รน.0032.301.(รพช.1)/2298   ลงวันที่ 22 กค 64 คร้ังที่ 4

ก.ค.-ก.ย.64

19.5 ประชุมเชิงปฏิบัติรับการประเมิน ม.ิย.64- 1,250.00                   บํารุง 0.00 1,250.00                   100.00 √ ยกเลิก 1,250.00        รน.0032.301.(รพช.1)/2298   ลงวันที่ 22 กค 64

การดําเนินงานปูองกนัการบาดเจบ็ ก.ย.64

จากอุบัติเหตุทางถนน

20 โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ คปสอ.กระบุรี 

ประจําปีงบประมาณ 2564
209,560.00              110,630.00              52.79 98,930.00               47.21

20.1 ตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ต.ค63.-มีค.64 1,200.00                   บํารุง 0.00 1,200.00                   100.00 √ ไม่ดําเนินการเนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

20.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ ต.ค63.-มีค.64 7,300.00                   บํารุง 0.00 7,300.00                   100.00 √ ยกเลิก 7,300.00        

Happynometer

20.3 อบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น มค.-กย.64 99,000.00                  บํารุง 36,250.00                 36.62 62,750.00                 63.38 √ √ √

และระดับกลาง

20.4 อบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่ ม.ค.-ก.ย.64 102,060.00                บํารุง 74,380.00                 72.88 27,680.00                 27.12 √ √ √

ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

           เจา้พนักงานทันตสาธารณสุข

           นักวิชาการคอมพิวเตอร์

21 โครงการให้ความรู้เร่ืองการปูองกนัผลประโยชน์ทับซ้อนแกเ่จา้หน้าที่ และจติ

พอเพียงเพื่อต้านทุจริต อําเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 2564
12,300.00               1,875.00                 15.24 10,425.00               84.76

21.1 ประชุมคณะทํางานดําเนินงาน ธ.ค.63,  2,500.00                   บํารุง 1,875.00                   75.00 625.00                     25.00 √ √ √ ยกเลิกใช้งบคร้ัง 3 625.00          

คุณธรรมและความโปร่งใส และวิเคราะห์ ม.ค.64,เล่ือนไปกพ

ความเส่ียงของหน่วยงาน ITA หน่วย รพ. เม.ย.64,

ก.ค.

21.2 ประชุมและให้ความรู้เร่ือง ม.ค.-มีค 64 8,600.00                   บํารุง 0.00 8,600.00                   100.00 √ ยกเลิกใช้งบ 8,600.00        

ผลประโยชน์ทับซ้อนและจติพอเพียง แต่จดักจิกรรม

และเพื่อต้านทุจริต

21.3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต.ค.63- 600.00                      บํารุง 0.00 600.00                     100.00 √ ไม่ดําเนินการเนือ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

รพ.กระบุรี ก.ย.64

21.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต.ค.63- 600.00                      บํารุง 0.00 600.00                     100.00 √ สสอ ดําเนินการ 600.00          

สสอ.กระบุรี ก.ย.64

22  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ อําเภอกระบุรี 

ปีงบประมาณ 2564
30,650.00               9,850.00                 32.14 20,800.00               67.86

22.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพ เม.ย. 64, 1,250.00                   บํารุง 1,250.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

เจา้หน้าที่ด้านการบันทึกข้อมูลใน HIS ม.ิย. 64

กองทุน QOF/ Fee Schdule และชีแ้จงแนวทาง

การบริหารจดัการงบจา่ยตามเกณฑ์คุณภาพ

ผลงานบริการ

22.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจสอบ ต.ค. 63 - 5,000.00                   บํารุง 2,500.00                   50.00 2,500.00                   50.00 √ √ ยกเลิกคร้ังที่ 2 2,500.00        

คุณภาพข้อมูลเวชระเบียนผู้ปุวยนอก ก.ย. 64

22.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินงาน พย.63-กย 64 24,400.00                  บํารุง 6,100.00                   25.00 18,300.00                 75.00 √ √ √ ยกเลิกคร้ังที่ 1,3 18,300.00      

ข้อมูลสุขภาพและสารสนเทศ ยกลิก 4

(JHCIS : Hospital OS)



ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

23  โครงการลดความเหล่ือมลํ้าของ 3 กองทุน อําเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 2564 8,700.00                 6,900.00                 79.31 1,800.00                 20.69

23.1 อบรมเชิงปฏิบัติการขัน้ตอนการส่ง เม.ย. 4,050.00                   บํารุง 4,050.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/581 ลวท.18 มีค 64

ต่อผู้ปุวยและรู้เท่าทันสิทธิประกนัสุขภาพ

23.2 ประชุมคณะกรรมการศูนย์จดัเกบ็รายได้ ต.ค.63- 2,400.00                   บํารุง 600.00                      25.00 1,800.00                   75.00 √ √

ก.ย.64

23.3 อบรมความรู้การใช้โปรแกรมระบบ ธ.ค.63 2,250.00                   บํารุง 2,250.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

E-hos Accounting 

24 โครงการบริหารจดัการด้านการเงินการคลัง คปสอ.กระบุรี ปีงบประมาณ 2564 37,500.00               10,037.00               26.77 27,463.00               73.23

24.1 ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับ ต.ค. 63 5,250.00                   บํารุง 2,137.00                   40.70 3,113.00                   59.30 √ √ √

อําเภอ - ก.ย. 64

24.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําแผน ต.ค.63-มีค , 15,600.00                  บํารุง 7,900.00                   50.64 7,700.00                   49.36 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/698 ลวท.26 มีค 64

การเงินของหน่วยบริการ (Planfin) กค-กย

และแผนบริหารเงินบํารุง

24.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ พ.ย.-ธ.ค. 4,050.00                   บํารุง 0.00 4,050.00                   100.00 √ 4,050.00        รน.0032.301(รพช.1)/143 ลวท.10 กพ 64

การจดัทําบัญชีเกณฑ์คงค้าง 63

24.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ม.ค.-64 12,600.00                  บํารุง 0.00 12,600.00                 100.00 √ เล่ือน 12,600.00      รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

เจา้หน้าที่การเงิน เล่ือนไป เมย. ยกเลิก รน.0032.301(รพช.1)/982  ลว 18 พค 64

25 โครงการพัฒนางานวิจยั นวัตกรรมทางสาธารณสุขอําเภอกระบุรี ปีงบประมาณ 

2564
50,400.00               -                        0.00 50,400.00               100.00

25.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการผลิตและพัฒนา ธ.ค. 63- 15,000.00                  บํารุง 0.00 15,000.00                 100.00 √ ยกเลิก 15,000.00      รน.0032.301(รพช.1)/982  ลว 18 พค 64

งานวิจยัทางด้านสาธารณสุข เม.ย.64

25.2 ประกวดผลงานวิจยั  R2R พ.ค.-ม.ิย.64 15,900.00                  บํารุง 0.00 15,900.00                 100.00 √ ยกเลิก 15,900.00      รน.0032.301(รพช.1)/982  ลว 18 พค 64

และนวัตกรรม

25.3 เผยแพร่ผลงานวิจยั R2R นวัตกรรม ส.ค.-ก.ย. 64 19,500.00                  บํารุง 0.00 19,500.00                 100.00 √ ยกเลิก 19,500.00      รน.0032.301(รพช.1)/2732  ลว 19 สค 64

26 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก  ปีงบประมาณ 2564 186,995.20              148,481.20              79.40 38,514.00               20.60

26.1 ตรวจสุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์ ต.ค.63 - 13,750.00                  pp 13,750.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

และแนะนําดูแลสุขภาพช่องปากและ ม.ีค. 64

ฝึกปฏิบัติ

26.2 ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 0 - 2 ปี ต.ค.63 - 20,000.00                  pp 20,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

และให้คําแนะนําในการดูแลช่องปาก ม.ีค. 64

แกผู้่ปกครอง

26.3 ทาฟลูออไรด์วานิช ปูองกนัฟันผุ ต.ค.63 - 9,232.00                   pp 9,232.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

เด็ก 9 เดือน - 2 ปี ม.ีค. 64

26.4 ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วานิช ต.ค. 63-ม.ค.64 10,630.00                  pp 10,630.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

ปูองกนัฟันผุเด็กใน ศพด.

26.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพ ก.ค.64 - 5,760.00                   บํารุง 0.00 5,760.00                   100.00 √ ยกเลิก 5,760.00        รน.0032.301.รพช.1/2056 ลว 14/กค/2564

ช่องปากของบุตรหลานแกผู้่ปกครอง ก.ย. 64

26.6 การใช้วัสดุรักษาฟันผุเด็กใน ศพด. ม.ค.-ม.ีค. 64 14,500.00                  pp 13,700.00                 94.48 800.00                     5.52 √ √ √

26.7 ตรวจฟันนักเรียน ป.1-ป.6 ต.ค.63 - 4,800.00                   บํารุง 0.00 4,800.00                   100.00 √ ยกเลิก 4,800.00        รน.0032.301(รพช.1)/67 ลวท.26/1/64

ม.ค. 64

26.8 เคลือบหลุมร่องฟัน ปูองกนัฟันผุ ป.1 ม.ค.-ม.ิย. 64 30,929.20                  pp 28,409.20                 91.85 2,520.00                   8.15 √ √ √

26.9 อบรมครูงานเฝูาระวังทันตสุขภาพ ธ.ค. 63 3,000.00                   บํารุง 1,900.00                   63.33 1,100.00                   36.67 √ √ √

นักเรียนประถมศึกษา  

26.10 ใส่ฟันเทียมในโครงการฟันเทียม ม.ค. 64 - 6,960.00                   pp 6,960.00                   100.00 -                          0.00 √ √ √

พระราชทาน ม.ีค. 64

26.11 ใส่ฟันเทียมในผู้สูงอายุ ต.ค.63 - 30,684.00                  pp 29,400.00                 95.82 1,284.00                   4.18 √ √ √

ม.ีค. 64



ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

26.12 อบรมเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พ.ย. 63, 5,000.00                   บํารุง 4,500.00                   90.00 500.00                     10.00 √ √ √

การคีย์ข้อมูลทางทันตกรรม พ.ค. 64

ระดับอําเภอกระบุรี

 ปีงบประมาณ 2564

26.13 อบรมฟื้นฟูทันตแพทย์และ ม.ค. 64 5,000.00                   บํารุง 1,000.00                   20.00 4,000.00                   80.00 √ √ √ เล่ือน 2,500.00        รน.0032.301(รพช.1)/235 ลวท.5/3/2564

จนท.ทันตาภิบาล เล่ือน  มีค. ยกเลิกคร้ัง 2 รน.0032.301(รพช.1)/846 ลวท.23/4/2564

26.14 จดัทําสมุดตรวจฟันนักเรียนชัน้ ป.1 ต.ค.63 - 18,000.00                  pp 9,000.00                   50.00 9,000.00                   50.00 √ √ √

ม.ีค.64

26.15 แลกเปล่ียนเรียนรู้ภาคีเครือข่ายครู เม.ย.-ม.ิย.64 2,500.00                   บํารุง 0.00 2,500.00                   100.00 √ ยกเลิก 2,500.00        รน.0032.301(รพช.1)/1059 ลวท. 14/6/64

ผู้ปกครอง และเด็กวัยเรียน 

อําเภอกระบุรี

26.16 ประกวดนวัตกรรมใน คปสอ. เม.ย.- 6,250.00                   บํารุง 0.00 6,250.00                   100.00 √ ยกเลิก 6,250.00        รน.0032.301(รพช.1)/1015 ลว 4/6/64

ม.ิย. 64

27 โครงการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพในแรงงานตา่งดา้ว อ าเภอกระบุร ีประจ าปี

งบประมาณ 2564
258,100.00              251,200.00              97.33 6,900.00                 2.67

27.1 จดัซ้ือวัสดุเคมีภณัฑ์ อปุกรณ์ ต.ค.63- 144,000.00                pp ต่างด้าว 144,000.00                100.00 -                          0.00 √ √ √

ปูองกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก, ม.ีค.64
โรคฉี่หนู, มาลาเรีย,อหิวาตกโรค
ในแรงงานต่างด้าว
27.2 อบรมเชิงปฏบิัติการฟื้นฟู ต.ค.63- 6,900.00                   สป 0.00 6,900.00                   100.00 √ ไม่ดําเนินการเนือ่งจากสถานการณ์โควิด 19

อาสาสมัครสาธารณสุข ม.ีค.64
และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ขยายไปถึง กย

อําเภอกระบุรีจงัหวัดระนอง
27.3 คัดกรองโรคไม่ติดต่อเร้ือรังใน ต.ค.63- 107,200.00                pp ต่างด้าว 107,200.00                100.00 -                          0.00 √ √ √

กลุ่มแรงงานต่างด้าว ม.ีค.64
28 โครงการพัฒนาศูนยบ์ริการและงานบริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลกระ 38,595.00               38,595.00               100.00 -                        0.00

28.1 ประชุมชีแ้จงแผนพัฒนาระบบบริการ ม.ค.64 500.00                      สป ต่างด้าว 500.00                      100.00 -                          0.00 √ √ √ เล่ือน รน.0032.301(รพช.1)/018 ลวท.11/1/64

ชาวต่างชาติของโรงพยาบาล เล่ือนไป เมย

28.2 ปูายประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา ม.ค.- 23,095.00                  สป ต่างด้าว 23,095.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

คําแนะนํา ขัน้ตอน สิทธิประโยชน์ ม.ีค.64

รับบริการ

28.3 ส่ือประชาสัมพันธ์คําแนะนําบริการ 3 ภาษา ม.ค.- 15,000.00                  สปต่างด้าว 15,000.00                 100.00 -                          0.00 √ √ √

ม.ีค.64

29 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลกระบุรี 184,900.00              46,810.00               25.32 138,090.00             74.68

29.1 ประชุมเชิงปฏิบัติรับการเยีย่มประเมิน พ.ย.-63 36,750.00                  บํารุง 25,500.00                 69.39 11,250.00                 30.61 √ √ √

จาก สรพ. Servilance

29.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีม ต.ค.63- 64,000.00                  บํารุง 13,625.00                 21.29 50,375.00                 78.71 √ √ √

พัฒนาคุณภาพ/ติดตาม ก.ย. 64

29.3 อบรมให้ความรู้แกจ่นท.รพ.ทุกระดับ พ.ย.63- 21,000.00                  บํารุง 7,685.00                   36.60 13,315.00                 63.40 √ √ √ เล่ือน ถึง พ.ค. รน.0032.301(รพช.1)/340 ลวท.12 มีค 64

เร่ืองงาน HA (การทบทวน 12 กจิกรรม/ ม.ีค.64 ขยายถึง ก.ค. รน.0032.301(รพช.1)/783 ลวท.18 พค 64

IC/RM/แผนยุทธศาสตร์) ขยายไปถึง กค

29.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ม.ค.64- 22,200.00                  บํารุง 0.00 22,200.00                 100.00 √ 22,200.00      รน.0032.301(รพช.1)/1059 ลวท. 14/6/64

สถานบริการโดย ทีม QLN ม.ิย.64

29.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ เม.ย.64- 1,000.00                   บํารุง 0.00 1,000.00                   100.00 √ 1,000.00        รน.0032.301(รพช.1)/1059 ลวท. 14/6/64

บริการพยาบาลให้มีมาตรฐานตาม ม.ิย 64

วิชาชีพ QA (ประเมินภายใน)

29.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการ พ.ย 63 - 6,600.00                   บํารุง 0.00 6,600.00                   100.00 √ 6,600.00        รน.0032.301.(รพช.1)/981 ลว 18 พค 64



ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

ตามความท้าทายขององค์กร ม.ีค. 64

(Sepsis, HI, Stroke , Palliative

หรืออื่นๆ )

29.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย ม.ีค.64 750.00                      บํารุง 0.00 750.00                     100.00 √ 750.00          รน.0032.301(รพช.1)/1059 ลวท. 14/6/64

 เพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นซ้อมจริง
29.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการและ ม.ีค.64 32,600.00                  บํารุง 0.00 32,600.00                 100.00 √ 32,600.00      รน.0032.301(รพช.1)/1059 ลวท. 14/6/64

ซ้อมแผนอัคคีภัย (ซ้อมเสมือนจริง)
30 โครงการบริหารจดัการการด าเนินงานด้านยทุธศาสตร์สาธารณสุข 43,175.00               2,425.00                 5.62 40,750.00               94.38

30.1 ประชุมคณะกรรมการ คปสอ.กระบุรี ต.ค. 63 6,875.00                   บํารุง 2,425.00                   35.27 4,450.00                   64.73 √ √ √

 - ก.ย. 64
30.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.ค.-ก.ย. 64 15,000.00                  บํารุง 0.00 15,000.00                 100.00 √ ดําเนินการในปีงบประมาณ 2565 ใช้งบประมาณ 2565

แลกเปล่ียนเรียนรู้การปฎิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้าน

สาธารณสุข

30.3 ติดตามและนิเทศงานผสมผสาน ม.ีค-พ.ค.64 14,400.00                  บํารุง 0.00 14,400.00                 100.00 √ 14,400.00      รน.0032.301(รพช.1)/982  ลว 18 พค 64

ภายใน คปสอ.กระบุรี

30.4 ประชุมติดตามและขับเคล่ือน ต.ค. 63 6,900.00                   บํารุง 0.00 6,900.00                   100.00 √ ดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

การด าเนินงานด้านสาธารณสุขใน  - ก.ย. 64
ระดับพื้นที่

3,737,372.34           2,622,528.96           70.17 1,114,843.38           29.83 รวมทัง้สิน้ 353,285.60   สามแสนห้าหมืน่สามพันสองรอ้ยแปดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์

2,622,528.96           70.17 761,557.78             20.38 รอ้ยละยกเลิก 9.45            

รวม  30 ชุดโครงการ เป็นเงินทัง้สิน้ ไม่รวมยกเลิกกิจกรรม

ยอดคงเหลือหักจ านวนเงินขอยกเลิกกิจกรรม



ระยะเวลา

ที่ ชือ่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ งบประมาณ แหล่งงบ อยูร่ะหว่าง เสรจ็

(ระบุแหล่งงบ) จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ เบิกจ่ายแล้ว เตรยีมเบิกจ่าย ด าเนินการ ทันเวลา ล่าช้า

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สรปุผลการด าเนินงานโครงการ เปรยีบเทียบกับ หมายเหตุ ยกเลิก เลทีห่นังสือยกเลิก/เลือ่น/ขยาย/เปลีย่นแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ เสรจ็แล้ว แผนการเบิกจ่าย

งบกองทุน ขอใช้ ใช้ เหลือ ยอดเงินยกเลิก

DM/HT 1,167,151.66             935,338.00      231,813.66    DM/HT -               

จติเวช 36,000.00                 36,000.00        -               งบจติเวช -               

สูงอายุ 5,000.00                   -                 5,000.00        งบสูงอายุ 5,000.00        

PP ต่างด้าว 251,200.00               251,200.00      -               pp ต่างด้าว -               

ยาเสพติด 31,000.00                 23,000.00        8,000.00        pp 70,685.60      

aids 21,000.00                 20,997.60        2.40              บํารุง 269,600.00    

รวม 1,511,351.66             1,266,535.60   244,816.06    สป -               

pp 1,090,696.56             852,837.74      237,858.82    ยาเสพติด 8,000.00        

บํารุง 1,029,829.12             461,060.62      568,768.50    เอด -               

สป 105,495.00               42,095.00        63,400.00      รวม 353,285.60   

รวม 3,737,372.34             2,622,528.96   1,114,843.38  

ล าดบั สรปุการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัตกิาร ใช้เงิน ยอดเงิน เบิกแล้ว คงเหลือ % เบิกจา่ย

1 รพ.กระบุรี รับจํานวน 23 โครงการ 23 โครงการ 2,664,102.34             1,942,563.96      721,538.38                72.92

2 สสอ.กระบุรี รับจํานวน 7 โครงการ 7 โครงการ 1,073,270.00             679,965.00        393,305.00                63.35

30 โครงการ 3,737,372.34             2,622,528.96      1,114,843.38             70.17รวม 30 โครงการ 
























