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โครงการ ผลการด าเนินงาน
งบประมาณท่ี
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ผู่รับผิดชอบ

19.โครงการพัฒนาและยกระดับแบบ
ก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะท างานและน าเสนอแบบต่อผู้เช่ียวชาญสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (HA) เพ่ือรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เม่ือวันท่ี
 9 มีนาคม 2564

395,025           14,080.00 3.56 นายบดินทร์  
วิบูลย์วัฒน์

20.โครงการสนับสนุนรายการอาคาร
และส่ิงก่อสร้างประกอบการขอ
งบประมาณ

จัดประชุมทางไกล Video conference โครงการสนับสนุนอาคารและ
ส่ิงก่อสร้างประกอบค าของบประมาณเพ่ือสรุป บัญชีรายการแบบอาคาร
และส่ิงก่อสร้าง(Shopping List)ร่วมกับเขตสุขภาพท่ี 2,3,4,5,6,7,8 
รวม 7 เขต (7 คร้ัง)

363,300           29,500.00 8.12 นายชาติ
ศักรินทร์ พาหุกุล

21.โครงการออกแบบอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะ
และเชิงประจักษ์ (ช่วงท่ี 1) งาน
สถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม
โครงสร้าง

จัดท า Schematic Plan 394,390         114,490.00 29.03 นายณัฐสิทธ์ิ   
สมบูรณ์วิทย์

22.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้าน
อาคาร สถานท่ีและส่ิงอ านวยความ
สะดวก

1.ช้ีแจงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านอาคาร สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก ในวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ์
 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ท่ัวประเทศ ให้กับศูนย์ สบส.เขต
1-12 และสถานบริการภาครัฐท่ัวประเทศ
2.วันท่ี22 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมย่อย ให้ทุกหมวดงานด าเนินการ
ทบทวนรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในข้อเกณฑ์ท่ีเพ่ิมเติม
ข้ึนมา ตามประกาศของกรมฯ 
3.เตรียมลงพ้ืนท่ีน าเสนอมาตรฐาน จ านวน 4 แห่ง ห้วงระหว่างวันท่ี 24 
มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2564

211,005           24,165.00 11.45 นายสุทธิพร  
ปรีชา

ผลการติดตามการด าเนินงานรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 (ข้อมูล ณ  15 มีนาคม 2564)
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ผลการติดตามการด าเนินงานรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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23.โครงการสนับสนุนก ากับคุณภาพ
มาตรฐานการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

กิจกรรมจัดท าแผนแม่บท 
1. วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมโครงการจัดท าแผนแม่บท 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ร่วมกับกลุ่มวิจัยส่ิงแวดล้อม
สรรค์สร้างเพ่ือสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. ด าเนินการลงพ้ืนท่ีส ารวจ-เก็บข้อมูล ณ โรงพยาบาลเป้าหมาย 
จ านวน 3 แห่ง  ได้แก่  1) รพ.มหาสารคาม  2) รพ.กาฬสินธ์ุ  3) รพร.
กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธ์ุ 

466,440           64,448.00 13.82 นายพรกฤษณ์   
แท่นแก้ว

24.โครงการสร้างความร่วมมือและ
พัฒนาขีดความสามารถของภาคี
เครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ.
2564

อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกโครงการ 3,835              3,835.00 100.00 นายปฏิภาณ  
อินทร์ทอง

25.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เบิกจ่ายส าหรับซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ

2,566,870.00         382,992.89 14.92

26.งบสนับสนุนนโยบายและการ
ด าเนินงานในภาวะวิกฤต

เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการกองแบบแผน และ
เจ้าหน้าท่ีในกรณีเร่งด่วน/เฉพาะกิจ

101,040.00           73,648.00 72.89

1.ค่าจ้างเหมาบุคลากร 18 คน 1,557,100.00       1,231,760.00 79.11

2.ค่าเช่าบ้าน 5 คน 
(เบิกแล้ว 4 คน)

131,000.00         107,000.00 81.68

3.ค่าประกันสังคม 7 คน 29,250.00           18,600.00 63.59

4.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้ ยังไม่มีการเบิก 30,000.00                         -   0.00

5.งบบริหารจัดการ เบิกจ่ายช่วงต้นงบประมาณก่อนได้รับการอนุมัติโครงการต่างๆ 200,000.00         199,995.75 100.00

6,449,255.00           2,264,514.64 35.11รวม
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