
งบประมาณ ยอดจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

2,707,840.00   1,364,820.00   1,068,018.01   296,801.99       ผลการด าเนินงาน ณ 14 มีนาคม 2564

กิจกรรมท่ี 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (P0๑๑) 733,000.00      309,000.00      300,958.00               8,042.00

-          ค่าเช่าบ้าน ช้าราชการ

-          เงินสบทบประกันสังคม

กิจกรรมท่ี 2 ค่าใช้จ่ายประจ า Fixcost 2 654,840.00      327,420.00      272,850.00             54,570.00

-          ค่าจ้างลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)

กิจกรรมท่ี 3  ค่าสาธารณูปโภค Fixcost 3 320,000.00      160,000.00      97,490.18              62,509.82

-          ค่าไฟฟ้า

-          ค่าโทรศัพท์ส านักงาน/โทรสาร

-          ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

-          ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

-          ค่าไปรษณีย์

กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงานตามแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณท่ีโด้รับ

778,600.00      431,600.00      332,579.83             99,020.17

-          ค่าใช้สอย                   -   

-          ค่าวัสดุ                   -   

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (งวดท่ี 1) ต.ค. 2563- มี.ค. 2564 ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
หมายเหตุ



งบประมาณ ยอดจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมประชุมเซิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กร

      153,000.00        68,400.00        32,070.00        36,330.00

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมประชุม ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน 
(ประชุมประจ าเดือน)

68,400.00       68,400.00       32,070.00              36,330.00

2 โครงการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สัญจร) คร้ังท่ี ๒/
๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

      245,500.00 245,500.00      245,500.00                        -    ด าเนินการจัดประชุมกรม(สัญจร) คร้ังท่ี 

2/2564 ณ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สัญจร) คร้ังท่ี ๒/

๒๕๖๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

                  -    ระหว่างวันท่ี 25-26 พ.ย. 2563

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขในสุขศาลา

พระราชทานฯ

75,000.00       75,000.00       64,100.00              10,900.00

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างานสุขศาลาพระราชทานฯ คร้ังท่ี 1                   -                      -   

กิจกรรมท่ี 2  ลงพ้ืนท่ีสุขศาลาพระราชทานฯ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
 พัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้บริการในสุขศาลาพระราชทานฯ 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 6 หมวด จ านวน 3 แห่ง

       75,000.00         75,000.00         64,100.00         10,900.00 ลงพ้ืนท่ีส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สุขศาลาแม่

จันทะและสุขศาลาเลตองคุ

กิจกรรมท่ี 3 ติดตามการด าเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพการ
ให้บริการในสุขศาลาพระราชทาน

                  -                      -   

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมคณะท างานสุขศาลาพระราชทานฯ คร้ังท่ี 2 
และสรุปบทเรียนการด าเนินงาน

                  -                      -   

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน



งบประมาณ ยอดจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

4 โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
(ด้านวิศวกรรมการแพทย์)

333,560.00      139,780.00      116,360.00             23,420.00  ผลการด าเนินงาน ณ 14 มีนาคม 2564

กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านวิศวกรรมการแพทย์

228,800.00      114,400.00      116,360.00       ด าเนินการทดสอบ/สอบเสียบเคร่ืองมือแพทย์

และวิศวกรรมความปลอดภัย จ านวนท้ังส้ิน 27

 โรงพยาบาล

กิจกรรมท่ี 2  ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์เคร่ืองมือแพทย์
ในโรงพยาบาล

50,760.00       25,380.00       ส่งคู่มือ/SOP

-          ฝึกอบรมการพัฒนาศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล

-          ลงพ้ืนท่ีเพ่ือน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติคร้ังท่ี 1

-          ลงพ้ืนท่ีเพ่ือน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติคร้ังท่ี 2

-          ลงพ้ืนท่ีประเมินเบ้ืองต้น

กิจกรรมท่ี 3  เย่ียมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 54,000.00       

-          ฝึกอบรมการเย่ียมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

-          เย่ียมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

-          ประชุมสรุปผลการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

                  -   

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

 การช้ีแจงถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมสนับสนุน

ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

ปีงบประมาณ 2564 วันท่ี 17 – 18 ก.พ 2564



งบประมาณ ยอดจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

5 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ ให้สถานพยาบาล

ภาคเอกขน,สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้มาตรฐาน ตามท่ี

กฎหมายก าหนด เขตสุขภาพท่ี 2

42,000.00       22,500.00       20,480.00                2,020.00

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม 
พัฒนา ควบคุม ก ากับ การด าเนินงาน สถานพยาบาลภาคเอกขน, 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี สสอ. / 
สสจ. เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบูรณาการร่วมกับการ
ประชุมคณะท างานพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและงาน
อนามัยส่ิงแวดล้อม

-                -                -                                  -    จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 

ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ การ 

ด าเนินงานสถานพยาบาลภาคเอกขน สถาน 

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ วันท่ี 6 มกราคม 64 

ผ่านระบบzoom cloud meeting

กิจกรรมท่ี 2   จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ให้แก่ สถานพยาบาลภาคเอกชนและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และประซาชนท่ัวไป

3,000.00         3,000.00         3,000.00                           -    จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

กิจกรรมท่ี 3  ส่งเสริม ดูแล เฝ้าระวัง สถานพยาบาล ภาคเอกชน
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

19,500.00       19,500.00       17,480.00                2,020.00  ด าเนินการส่งเสริม ดูแล เฝ้าระวังสถาน

พยาบาลภาคเอกชนและสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 5 จังหวัด ระหว่างวันท่ี 1-5 

มีนาคม 64กิจกรรมท่ี 4   นิเทศติดตามการด าเนินงาน พัฒนา ควบคุม ก ากับ
สถานพยาบาลเอกขน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนท่ี/ 
การประขุมวิชาการๆ/ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี

19,500.00       -                -                                  -   

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน



งบประมาณ ยอดจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

6 โครงการส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพภาคประซาซน และพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ สู่การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างย่ังยืน

297,500.00      40,000.00       32,370.00                7,630.00

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงการ ด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

40,000.00       40,000.00       32,370.00                7,630.00  ด าเนินการช้ีแจงการด าเนินงานสุขภาพภาค

ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ณ 

ศูนย์การเรียนรู้ดอกปีบ ศูนย์อนามัยท่ี 2 ใน

วันท่ี 30 ธันวาคม 2563

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมติดตาม ความก้าวหน้า เย่ียมเสริม พลัง การ
ด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน

7,480.00                           -   

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมประชุมสัญจร ติดตามความก้าวหน้า เย่ียม
เสริมพลัง การพัฒนาศักยภาพ การ ด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

43,250.00                         -   

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสุขภาพต้นแบบ
ชุมชน รอบรู้ด้านสุขภาพ ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพท่ี 2

84,650.00                         -   

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมคัดเลือกผลงานนวัดกรรมสุขภาพ ตับแบบ
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ดีเด่น ระดับ จังหวัด

110,000.00                        -   

กิจกรรมท่ี 6 ประชุมราชการ สรุป ติดตาม ประเมินผล การด าเมิน
งานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

12,120.00                         -   

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน



งบประมาณ ยอดจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขต

สุขภาพท่ี ๒

1,081,200.00   2,190,180.00   1,558,450.00         631,730.00

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจ า
บ้าน ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด ของเขตสุขภาพท่ี 2

1,081,200.00   1,081,200.00   1,081,200.00                     -    การพัฒนาศักยภาพอสม.เป็นอสม.หมอ

ประจ าบ้าน ยอด 3,929 คน คิดเป็นร้อยละ 80

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมติดตามประเมินผล การด าเนินงาน การ
พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ปี ๒๕๖๔ ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัด
 ของเขตสุขภาพท่ี ๒

-                                  -   

8 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

(อสม.) พ้ืนท่ีชายแดน ในการด าเนินงานป้องกัน และเฝ้าระวังโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 2 

ปีงบประมาณ 2564

500,000.00      646,300.00      311,750.00            334,550.00

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ก. 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พ้ืนท่ีชายแดน ในการ

ด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19)

131,600.00      131,600.00      131,600.00                        -    ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ

ครูก. อสม.พ้ืนท่ีชายแดน ณ อ.แม่สอด จ.ตาก 

ระหว่างวันท่ี 1-2 ธันวาคม 2563

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมอบรมพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน (อสม.) พ้ืนท่ีชายแดน ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้า

ระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 10 รุ่น โดยพ้ืนท่ี

331,080.00      331,080.00      33,900.00             297,180.00  พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) พ้ืนท่ีชายแดน โดยพ้ืนท่ี(อ.อุ้มผาง,

 อ.ท่าสองยาง, อ.แม่ระมาด และ อ.แม่สอด)

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน



งบประมาณ ยอดจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พ้ืนท่ีชายแดน ในการ

ด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

37,320.00       37,320.00       -                       37,320.00

9
โครงการรณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านภัย COVID - 19 ใน
พ้ืนท่ีชายแดน เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564

146,300.00      146,300.00      146,250.00                   50.00

กิจกรรมท่ี 1 รณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านภัย COVID - 19 

พ้ืนท่ีชายแดน ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID – 19)

146,300.00      146,300.00      146,250.00                   50.00  ด าเนินงานกิจกรรมณรงค์อสม.เคาะประตู

บ้านต้านภัย COVID-19พ้ืนท่ีชายแดนในการ

ด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา2019 (COVID-19) ระหว่างวันท่ี 14-15

 ธันวาคม 2563 ณ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัด

ตาก

ล าดับ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน


