
 บนัทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหาร   สาํนักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน   โทร.0 7549 1192                                         

ที่           - วันท่ี     30    สิงหาคม   2564 

เรื่อง   ขอรายงานความกาวหนาของแผนงาน/โครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดทําแผนติดตาม ความกาวหนาและผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการตามแผนการใชงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ/แผนการใชเงินบํารุงประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือติดตามความกาวหนาและผลการดําเนินงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจายงบประมาณ นั้น 

 ในการนี้  ก ลุ ม งานสนับส นุน วิชาการและบ ริการ จึงขอรายงานความก าวหน าของ 
แผนงาน/โครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังรายละเอียดที่แนบ 
มาพรอมนี้                                                    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนญุาตเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานตอไป 
 
 
 

 
 (นายวีระศกัด์ิ  ประดาศักด์ิ)  

 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

 
 
 
               
      
 
    

   
                  
 
 
  
                                                                

ทราบ 
 



แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

ผลการใชจาย 
งบประมาณของ 

กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ
ยังไมได

ดําเนินการ 
กําลัง

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
ยังไมได
เบิกจาย 

เบิกจายจริง 
 

1 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคน
ไทยทุกกลุมวัย แผนพัฒนาระบบเฝาระวงั
ปองกันภาวะโภชนาการไนเด็ก 

4,760.- นายอนันต รอดสั้น 1 เม.ย.64 
ถึง 

30 มิ.ย.64 

  /  4,760.- งบ CUP 

2 โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพท่ีพึง
ประสงคของผูสูงอายุ 

8,880.- นายวีระศักดิ์ ประดาศักดิ์ 1 ม.ค.64 
ถึง 

30 มิ.ย.64 

  /  8,880.- งบ CUP 

3 โครงการพัฒนาดูแลผูสูงอายุระยะยาว 1,620.- นายวีระศักด์ิ ประดาศักดิ์ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  1,620.- เงินบํารุง 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 60,000.- นายวีระศักด์ิ ประดาศักดิ์ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  30,000.- งบดาํเนินงาน 

5 โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ
ของประชากร 

4,000.- นายจักรินทร ปริมานนท ก.พ.64   /  4,000.- งบ CUP 

6 โครงการนาบอนเดงก่ีโมเดล 139,240.- นายจักรินทร ปริมานนท 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  139,240.- กองทุน
หลักประกันฯ 

7 โครงการอําเภอนาบอนชุมชนวิถีใหม
หางไกล NCDs 

80,000.- นายจักรินทร ปริมานนท 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  80,000.- กองทุน
หลักประกันฯ 

8 โครงการพัฒนาหนวยปฏิบัติการควบคุม
โรคติดตอ  อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง 
 

10,000.- นายจักรินทร ปริมานนท 1 ม.ค.64 
ถึง 

31 มี.ค.64 

  /  10,000.- เงินบํารุง 

 



แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

ผลการใชจาย 
งบประมาณของ 

กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ
ยังไมได

ดําเนินการ 
กําลัง

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
ยังไมได
เบิกจาย 

เบิกจายจริง 
 

9. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ  แผนการ
ตรวจรานชํา มินิมารท ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 

ไมใช
งบประมาณ 

นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  ไมใช
งบประมาณ 

 

10 โครงการ TO BE NUMBER ONE  15,000.- นายจักรินทร ปริมานนท 1 ม.ค.64 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  15,000.- กองทุน
หลักประกันฯ 

11 โครงการพัฒนาเครอืขายกําลังคนดาน
สุขภาพ และ อสม. 

ไมใช
งบประมาณ 

นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  ไมใช
งบประมาณ 

 

12 โครงการชุมชนสรางสุข โดยตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

10,000.- นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  10,000.- เงินบํารุง 

13 โครงการ อสม.หมอประจําบาน 6,120.- นายสุทธพิันธ  ล่ิมพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  6,120.- งบกรม สบส. 

14 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดตอ 
โรคอุบัติ และโรคอุบัติชํ้า 
 - แผนงานปองกันควบคุมโรค 
เลปโตสไปโรซีส 
 - แผนงานควบคุมปองกันวัณโรค 
 - แผนงานปองกันควบคุมโรคโควิด-19   

ไมใช
งบประมาณ 

นายวชิระ  ขนานชี 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /   
 
- 
 
- 

10,000.- 

 

 



แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

ผลการใชจาย 
งบประมาณของ 

กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
กําลัง

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
ยังไมได
เบิกจาย 

เบิกจายจริง 
 

15 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

22,400.- นายนายวีระศักด์ิ  ประดาศักด์ิ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

/   /  ยกเลิกการ
จัดอบรม
เน่ืองจาก
การแพร

ระบาดของ
โรคติดเชือ้
ไวรัสโคนา
2019 

16 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

5,0000.- นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

/   /  

17 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมการทํางาน 

10,000.- นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

/   /  

18 โครงการพัฒนาตามเกณฑคณุภาพ 
ปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว/Module) 

3,240.- นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

  /  3,240 เงินบํารุง 

19 โครงการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไมใช
งบประมาณ 

นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.6 

    ไมใช
งบประมาณ 

 

20  โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุข 

30,000.- นายวีระศักดิ์  ประดาศักดิ์ ส.ค.64    /  ยกเลิกการ
จัดอบรม
เน่ืองจาก
การแพร

ระบาดของ
โรคติดเชือ้
ไวรัสโคนา
2019 

21  โครงการสรางเสริมสุขภาพนักเรียนโดย
กิจกรรมแกนนํานักเรียน และ อย.นอย 

25,000.- นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.6 

   /  

 



แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

ผลการใชจาย 
งบประมาณของ 

กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
กําลัง

ดําเนินการ 
ดําเนินการ

แลว 
ยังไมได
เบิกจาย 

เบิกจายจริง 
 

21 โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ
และเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ 

 นายสุทธพิันธ  ล่ิมพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

      

 - คานํ้ามันเช้ือเพลงิ 45,000.-   /  45,000.-  
 - คาวัสดุสํานักงาน 16,000.-   /  16,000.-  
 - คาวัสดุคอมพิวเตอร 25,000.-   /  25,000.-  
 - คาวัสดุงานบานงานครวั 10,000.-   /  10,000.-  
 - คาวัสดุการวิทยศาสตรและการแพทย 10,000.-   /  10,000.-  
 - คาใชจายเดินทางไปราชการ 24,000-   /  24,000-  

22 โครงการสนับสนุนภารกิจพ้ืนฐานของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 นายสุทธพิันธ  ล่ิมพรรณ 1 ต.ค.63 
ถึง 

30 ก.ย.64 

      

 - คาสาธารณูปโภค        
 - คาไฟฟา 19,880.-   /  18,265.31  
 - คานํ้าประปา 4,060.-   /  3,009.91  
 - คาบริการส่ือสารและ 

โทรคมนาคม 
6,060.-   /  5,133.47  

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสงักัด 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป :  30  สิงหาคม  256๔ 
หัวขอ:  รายงานความกาวหนาของแผนงาน/โครงการและการเบิกจายงบประมาณ  
         ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 1. บันทึกขอความรายงานผูบริหารรับทราบ 
 2. รายงานความกาวหนาของแผนงาน/โครงการและการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
 
Linkภายนอก  www.phonabon.go.th  หวัขอ  ITA  
 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมลู ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสุทธิพันธ  ล่ิมพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รัตนคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                       30  สิงหาคม  256๔ 30  สิงหาคม  256๔ 

 

ผูรับผดิชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
 

(นายอนันต  รอดส้ัน) 
เจาพนักงานสาธารณสขุชาํนาญงาน 

                30  สิงหาคม  256๔ 

 


