
ประจ ำปีงบประมำณ 2565
25 เมษำยน 2565

ผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดรำชบุรี



1. นโยบายอธบิดี
2. ตัวชี้วัดค ารบัรอง
3. ตัวชี้วัดยทุธศาสตร์
4. ผลการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณ

กรอบกำรน ำเสนอ



นโยบำยอธิบดี
- ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
- ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดค ำรับรองปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำน



KPI เป้าหมาย
รอบ 4 เดือน

ผลงานรอบ 7 เดือน ความกา้วหนา้
การด าเนนิงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. การควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ในโรงเรยีน 
กพด.

ไม่ก าหนด
(วัดผลทัง้ปี)

เดือนเมษายน 2565 (ยังไมม่ขีอ้มลูการด าเนนิงานเพ่ิมเตมิ)

- ศตม 5.1 ปรับรปูแบบเป็นการเยีย่มเสรมิพลงัฯผา่นระบบออนไลน ์จ านวน 3 โรงเรยีน (รร.
ตชด.บา้นเรดาร ์, รร.ตชด.สหธนาคาร และ รร.ตชด.สนุทรเวช) 

- ศตม5.2 การสนบัสนนุเครอืขา่ย โดยการสนบัสนนุบคุลากรในการตรวจหาเชือ้หนอนพยาธ ิ
ร่วมกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพชรบรุ ีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจ าต าบลใน
พ้ืนที ่และโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนทัง้ 3 แห่ง

- ศตม 5.3 จัดกระบวนการเรยีนรูเ้พ่ือปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพในการป้องกนัควบคมุโรค
หนอนพยาธิ ในนกัเรยีน และสือ่สารความเสีย่งในการเฝ้าระวงั ควบคมุป้องกนัโรคหนอนพยาธิ
ในชมุชน  ทั้งหมด  8 โรงเรยีน ชุมชน 9 ชุมชน

- ศตม 5.4 จัดกจิกรรมการสรา้งความรอบรูใ้นการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคหนอนพยาธิ
และส ารวจพฤติกรรมเสีย่งตอ่โรคหนอนพยาธิ ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนตะโก  
ปิดทอง จังหวดัราชบรุ ี

ศตม 5.1-5.4

สรุปความกา้วหนา้การด าเนนิงานโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

ได้ตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ตามเป้าหมาย



KPI เป้าหมาย
รอบ 4
เดือน

ผลงานรอบ 7 เดือน ความกา้วหนา้
การด าเนนิงาน

ผู้รับผดิชอบ

2. การเฝ้า
ระวงั
ป้องกนั
ควบคมุโรค
พิษสนุขับา้

ไม่ก าหนด
(วัดผลทัง้ปี)

• ปี พ.ศ. 2565 ยังไมพ่บโรคพิษสนุขับา้ในสตัว์

• กรณีพบสตัวต์ิดเชือ้ประสานหนว่ยงานเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในพ้ืนทีเ่ขตสขุภาพที ่5 มีการด าเนนิ
ตามมาตราการ 1-2-3

• ประสานส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ค้นหา ติดตามผูส้มัผสัสตัวท์ีม่เีชือ้พิษสนุขับา้มารบัวคัซนี
ป้องกนัตามแนวเวชปฏบิตัใิหค้รบชดุ 

• ติดตามอ าเภอเสีย่งในพ้ืนทีเ่ขตสขุภาพที ่5 ให้มีการด าเนนิการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคพิษ
สุนัขบา้

• จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคพิษสนุขับา้
วันที ่13 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชมุงามยิง่ยวด ชั้น 3 ส านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่5
จังหวดัราชบรุ ีมีผู้เขา้รว่มประชมุ  25 คน และผา่นระบบออนไลน ์92 คน

• ติดตามการด าเนนิงานโรคพิษสนุขับา้จากพ้ืนที ่โดยมกีารด าเนนิงานใน 32 อ าเภอเสีย่ง ในไตร
มาส 2 และตดิตามอ าเภอเสีย่งทีก่ าลงัด าเนนิการอยูเ่พ่ิมเตมิ  ในไตรมาส 3

กลุ่ม
โรคตดิตอ่

ได้ตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้ตามเป้าหมาย

สรุปความกา้วหนา้การด าเนนิงานโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565



ผลการด าเนินงานตวัชีว้ดัสรปุภาพรวมตวัชีว้ัด
ค ารับรองปฏบิตัริาชการ กรมควบคมุโรค



สรุปภาพรวมตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ 
กรมควบคุมโรค

สามารถด าเนินการได้ตามเป้า อยู่ระหว่างการด าเนนิงานไม่สามารถด าเนนิการไดต้ามเป้าหมายเหตุ :

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

องค์ประกอบ จ านวน
ผลการด าเนินงานไดต้าม
เป้าหมายรอบ 7 เดือน 

(จ านวน)

ด าเนินงานไมไ่ดต้ามเป้าหมาย
รอบ 7 เดือน
(จ านวน)

อยู่ระหวา่งการด าเนนิงาน
(จ านวน)

1. Functional Base 2 2 - -

2. Agenda Base 4 1 - 3

3. Area Base 3 3 - -

4. Innovation Base 1 1 - -

5. Potential Base 1 1 - -

รวม 11 8 - 3



ผลการด าเนินงานตวัชีว้ดั ด้านการป้องกนัควบคมุโรคและ    
ภัยสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค



สรุปภาพรวมตัวช้ีวัด ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค

= สามารถด าเนนิการได้ตามเป้า = แผนการด าเนินงานวดัผลทีร่อบ 9 เดือน , 12 เดือน= ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายเหตุ :

ตัวชี้วัด จ านวน
ผลการด าเนนิงานไดต้าม
เป้าหมายรอบ 9 เดือน 

(จ านวน)

ด าเนนิงานไมไ่ด้ตาม
เป้าหมายรอบ 9 เดือน

(จ านวน)

อยู่ระหวา่งการด าเนนิงาน
(จ านวน)

ยุทธศาสตร์ (SM) 3 1 - 2

ส านักงบประมาณ (SDA,ACT) 22 - - 22

จุดเน้น กรมควบคมุโรค (HL) 8 - - 8

รวม 33 1 - 32

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 เดือน
ผลการ

ด าเนนิงาน
ผู้รับผดิชอบ

1 SM202 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการดแูลรกัษาผู้ป่วย
โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และภัยสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนท่ี 3
(ส.บ าราศเป็นผู้ด าเนินการ)

กลุ่ม
โรคติดต่อ

2 SM203 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบส่ือสารความเส่ียงเพ่ือสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพระดับ
หน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005)

วัดผลท้ังปี
กลุ่มส่ือสารฯ

3 SM302 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข          
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Public Health Laboratory)

ข้ันตอนท่ี 3
กลุ่ม

ห้องปฏิบัติการ

4 SDA0101,ACT0101 จ านวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

วัดผลท้ังปี

กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรม 
วิจัยและ
ดิจิทัล

5 SDA0102 ร้อยละของผลิตภณัฑด์้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพได้มาตรฐานทางวิชาการ

6 SDA0103 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ด าเนินการแลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 เดือน
ผลการ

ด าเนนิงาน
ผู้รับผดิชอบ

7 SDA0201,ACT0202 จ านวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 
เสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วัดผลท้ังปี กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

8 SDA0202 ร้อยละของเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุน               
เสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

วัดผลท้ังปี

9 SDA0301,ACT0301 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ

วัดผลท้ังปี
ศตม. 

5.1 – 5.4

10 SDA0302 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ        
การบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ

วัดผลท้ังปี

11 ACT0302 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรูเ้รื่องโรคและ       
ภัยสุขภาพที่ส าคัญของกรมควบคุมโรค

วัดผลท้ังปี
กลุ่มส่ือสารฯ

12 SDA0603 ร้อยละความพึงพอใจในการน ามาตรฐานสถานท่ีท างานไปใช้เพ่ือ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการป้องกันโรคและภยัสุขภาพ และการมีสุข
ภาวะท่ีดี

วัดผลท้ังปี
กลุ่มโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 เดือน
ผลการ

ด าเนนิงาน
ผู้รับผดิชอบ

13 SDA0604 ร้อยละของโครงการพัฒนาจัดระบบบริการอาชีวอนามัยและ
อนามัยส่ิงแวดล้อมด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด วัดผลท้ังปี

กลุ่มโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ

14 ACT0611 จ านวนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีเส่ียงปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมมีข้อมูลด้าน
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประเด็นส าคัญ วัดผลท้ังปี

กลุ่มโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ

15 ACT0612 ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ./รพท รพช m2) มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมส่ิงแวดล้อมได้ตามมาตรฐานท่ีกรมควบคมุโรคก าหนด

วัดผลท้ังปี
กลุ่มโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ

16 ACT0613 ร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพ.สต.) มี  การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อมได้ตามมาตรฐานท่ีกรมควบคมุโรคก าหนด

วัดผลท้ังปี
กลุ่มโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ

17 SDA0701,ACT0701 ร้อยละของอ าเภอเส่ียงท่ีด าเนินการตามมาตรการ  
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน

วัดผลท้ังปี
กลุ่ม

โรคติดต่อ

18 SDA0702 ร้อยละของผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าท่ีได้รบัวัคซีนตามแนวทาง  
เวชปฏิบัติ

วัดผลท้ังปี

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 เดือน
ผลการ

ด าเนนิงาน
ผู้รับผดิชอบ

19 ACT0731 จ านวนโรงเรียนท่ีมีการด าเนินการตรวจค้นหา รักษา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโรคหนอนพยาธิในนักเรยีน

วัดผลท้ังปี
ศตม. 

5.1 – 5.4

20 ACT0732 อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อพันประชากรนักเรียน
วัดผลท้ังปี

21 ACT0704 จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรค 
ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วัดผลท้ังปี
กลุ่มโรคเอดส์ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 เดือน
ผลการ

ด าเนนิงาน
ผู้รับผดิชอบ

22 ACT0831 จ านวนช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2548 (International Health 
Regulations - Joint External 
Evaluation Tool : IHR – JEE)

ด าเนินการตรวจตราควบคุมก ากับด้านส่ิงแวดล้อมภายในช่องทางฯ 
(น า้ อาหาร ขยะ น า้เสีย อากาศ ฯลฯ) การควบคุมพาหะน าโรค        
การเฝ้าระวังโรคหรอืภยัสุขภาพภายในช่องทางฯ รวมท้ัง              

การตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ

กลุ่มครฉ.

23 ACT0833 ร้อยละของช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาสมรรถนะ
ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2548  (International Health 
Regulations - Joint External 
Evaluation Tool : IHR – JEE)

1. ติดตาม สนับสนุนฯ การพัฒนาสมรรถนะหลกัช่องทางฯ ท่ี
รับผิดชอบ (Internal audit) โดยใช้คู่มือ CCAT

2. ประชุมคณะท างานประจ าช่องทางเข้าออก/คณะท างานพัฒนา
สมรรถนะช่องทางฯ ครั้งท่ี 2

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 เดือน
ผลการ

ด าเนนิงาน
ผู้รับผดิชอบ

24 SDA0902,ACT0904 ร้อยละชุมชนผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน“ชุมชนวิถีใหม่ 
ห่างไกล NCDs”

- ร่วมด าเนินการ/สนับสนุนให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้าร
ด าเนินงาน “ชุมชน  วิถีใหม่ 

ห่างไกล NCDs”

กลุ่มโรค    
ไม่ติดต่อ

25 SDA0903 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 
แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด

วัดผลท้ังปี

26 HL102 ร้อยละของจังหวัดมีการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ          
ที่สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนท่ี 

วัดผลท้ังปี

27 HL103 ร้อยละประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไป ท่ีเข้ารับบริการได้รับการคัดกรอง
การดื่มสุรา ในสถานพยาบาล 

วัดผลท้ังปี

28 HL201 จ านวนการตายของเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุทางถนน (RTI) ในพ้ืนที่
ด าเนินการ

วัดผลท้ังปี

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายรอบ 9 เดือน
ผลการ

ด าเนนิงาน
ผู้รับผดิชอบ

29 HL202 จ านวนจังหวัดเป้าหมายมีข้อมูลเฝ้าระวังและน าไปใช้วางแผนการ
ด าเนินงาน(ลดการบริโภคเกลือและโซเดียม)

สนับสนุนและติดตามการจัดท า
รายงานผลการส ารวจฯ และ
แผนปฏิบัติการลดการบรโิภค
เกลือและโซเดียมจังหวัด

กลุ่มโรค    
ไม่ติดต่อ

30 HL203 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคดักรอง HCV 
ร้อยละ 70

กลุ่มโรคเอดส์ฯ

31 HL402 ระดับความส าเร็จของการเฝ้าระวังสถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
ท่ีเก่ียวข้องกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ข้ันตอนท่ี 3

กลุ่มโรคจาก
การประกอบ
อาชีพฯ

32 HL403 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ า้ 

วัดผลท้ังปี
กลุ่มโรคเอดส์ฯ

33 HL501 ร้อยละของอ าเภอ/เขต มีผลลัพธ์การด าเนินงานในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค ปัจจัยเส่ียงและภัยสุขภาพ          
ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดบัพ้ืนท่ี

วัดผลท้ังปี
กลุ่ม

ยุทธศาสตร์ฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ



มาตรการเร่งรัดใช้จา่ยงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

กำรเร่งรัดกำรเบกิค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำร
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ให้สำมำรถ
เบิกจ่ำยงบประมำณดังกล่ำวได้ในไตรมำส
ที่ 1 ของปีงบประมำณ 2565 ให้ได้มำกที่สุด
หรือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของวงเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร

รำยไตรมำส

(%)ภำพรวม

(%)รำยจ่ำยประจ ำ*

(%)รำยจ่ำยลงทุน

1

32

36

20

2

54

57

45

3

77

80

65

4

100

100

100

เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถ
สนับสนุนกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภำยหลังจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นำ 2019  กองบริหำรกำรคลังได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณปี 
พ.ศ.2565 ดังนี้

* งบรำยจ่ำยประจ ำ ได้แก่ งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน



ผลการการเบกิจา่ย งบด าเนนิงาน(โครงการ)ของหนว่ยงานในสงักดั
กรมควบคมุโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือน เม.ย. (ข้อมลู ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565) (Reportความกา้วหนา้ เบอร ์5)

ที่มา ระบบ GF และ Estimate SM 



ที่ ประเภท
รายจา่ย

ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เป้าหมาย แผน ผล เป้าหมาย แผน ผล เป้าหมาย แผน ผล เป้าหมาย แผน ผล

1 รายจา่ย
ประจ า

34 50.61 36.46 54 71.83 60.68 77 87.88 67.59 100 100 -

2 รายจา่ย
ลงทุน

20 100 5.36 45 100 100.00 65 100 100.00 100 100 -

3 ภาพรวม 34 53.73 34.49 54 73.61 63.02 77 88.65 69.53 100 100 -

* งบรายจา่ยประจ า ได้แก ่งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบอดุหนนุ และงบรายจา่ยอืน่ (ไมร่วมยอด PO)

ภาพรวม + PO 

(69.53%)

รายจ่ายประจ า + PO

(67.59%)
รายจ่ายลงทนุ + PO

(100.00%)

สรุป แผน และผลการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 เม.ย. 65)

ที่มา ระบบ GFMIS และ Estimate SM 



ร้อยละการเบกิจา่ยงบประมาณ เทียบแผนทัง้ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ (22 เม.ย. 65)

ร้อยละ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เป้าหมาย กรม.คร. 34 54 77 100

แผน สคร.5 53.00 73.61 88.65 100

ผล 34.49 63.02 69.53 -

ที่มา ระบบ GFMIS



ร้อยละการเบกิจา่ยงบประมาณ จากระบบ GFMIS
ปีงบประมาณ 2565 (ณ วันที่ (22 เม.ย. 65)

ร้อยละ

ที่มา ระบบ GFMIS



ร้อยละการเบกิจา่ยงบประมาณงบด าเนนิงาน 
แยกตามผลผลติ(งบจดัสรร) ณ วันที่ (22 เม.ย. 65)

ผลผลิต

ที่มา ระบบ GFMIS

ร้อยละ



ร้อยละการเบกิจา่ยงบ รายจ่ายอืน่ อุดหนนุ ยา/เวชภณัฑ์ 
และคา่จา้งเหมา ปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ (22 เม.ย. 65)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ที่มา ระบบ GFMIS , ESM และ BDM 

น ำส่งคืนงบประมำณ (ค่ำยำ/เวชภัณฑ)์ สธ 0422/634 ลว 11 ม.ีค.2565 จ ำนวน 345,566.45 บำท (คืน)  



ไตรมาส ผลการด าเนนิงาน
(จ านวนครัง้)

ผลการเบกิจา่ย
(บาท)

หมายเหตุ

แผน ผล แผน ผล ร้อยละ

ไตรมาส 1 13 13 552,629 552,629 100.00

ไตรมาส 2 4 3 156,800 126,190 80.48 -ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาศักยภาพบคุลากร (LDC MDC 
EDC PSO) 

ไตรมาส 3 2 1 156,854 6,600 4.21 -ประชมุเชงิปฏบิตักิารซอ้มแผนเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉนิ
-ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาสมรรถนะการวจิยั ติดตามและ
ประเมนิผล

ไตรมาส 4 1 - 150,000 - - ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาศักยภาพบคุคลทกุระดบั และ
เสรมิสรา้งความสมัพันธใ์หเ้กดิการท างานเป็นทมี 

รวม 1,016,283 685,419 67.44

สรุปความกา้วหนา้การด าเนนิงานประชุมเชิงปฏิบตักิาร 
ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565



รายงานผลการเบกิจา่ยเวชภณัฑย์า มิใชย่า วัสดุวทิยาศาสตร์
และสารเคม ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมลู ณ วันที ่21 เม.ย. 2565)

ล าดับ รายการ งบประมาณ เบิกจา่ย

total 10,644,533.55 10,644,533.55

1 เวชภณัฑย์า (ยาในบญัชยีาหลกัแหง่ชาต)ิ 74,035.00 74,035.00

2 เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า 307,918.25 307,918.25

3 วัสดุวทิยาศาสตร์ 6,566,568.55 6,566,568.55

4 สารเคมคีวบคมุโรคไขเ้ลือดออก 950,011.75 950,011.75

5 สารเคมคีวบคมุไขม้าลาเรยี 2,746,000.00 2,746,000.00



รายการ งบประมาณ เบิกจา่ย PO คงเหลอื ด าเนนิการจดัซือ้ใหม่
ร้อยละ

การเบกิจา่ย

Total 2,087,304.00 2,087,304.00 - - - 100.00

ครุภัณฑ์การแพทย์ 35,400.00 35,400.00 - - - 100.00

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 78,000.00 78,000.00 - - - 100.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,388,004.00 1,388,004.00 - - - 100.00

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,900.00 10,900.00 - - - 100.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 575,000.00 575,000.00 - - - 100.00

หมายเหต ุ: ด าเนินการขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย (จ านวน 233,696 บาท) ตามหนังสือ สธ 0422/636 ลว 14 มี.ค. 65 พร้อมกับ
ขอสนับสนุนงบประมาณงบลงทุนเพ่ิมเตมิระหว่างปี จ านวน 547,044.92 บาท เพ่ือใช้ ซ่อมแซมและตกแต่งภายใน (จ านวน 201,601.08 บาท)
และ ซ่อมเปล่ียนระบบไฟฟา้ภายใน (จ านวน 345,443.84 บาท) ห้องระบาดวิทยา ศตม.5.1 จ.กาญจนบุรี

รายงานผลการเบกิจา่ยงบลงทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมลู ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565)



3.2.2 ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบกลำง



รายงานเงนิงบกลาง COVID - 19
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 65)

ล าดับ
รายการ แผน ได้รับจดัสรร

ผลการเบกิจา่ย
ผูกพัน คงเหลอื

จ านวน ร้อยละ

งบกลาง COVID-19

1 ค่าใช้จ่ายบรรเทาฯ 2,947,760 2,947,760 1,837,260 62.33 - 1,110,500

งบกลาง (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)

2
ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ

1,920,000 1,920,000 320,000 16.67 - 1,600,000

3.
ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ
(เงินสมทบประกันสงัคม)

37,920 37,920 5,250 13.87 - 32,670

ที่มา ระบบ GFMIS



3.2.3 ผลกำรด ำเนินงำนและผลเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ



รายงานเงนินอกงบประมาณ
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 65)

ล าดับ ชื่อโครงการ ใหม่ ต่อ
เนื่อง

ระยะเวลาตาม
สัญญา

งบประมาณ 
ตามสญัญา

เงินจดัสรรและ
ดอกเบีย้ 64

เบิกจา่ย 64 ยอดคงเหลอื
ตามบญัช ี

หมาย
เหตุ

1
โครงการ TB/HIV RRTTPR-TB STAR 
2021-2023

✓
1 ม.ค. 64 –
31 ธ.ค. 64

2,345,399.65 862,364.05 618,134.85 244,229.20

2
โครงการ TB/HIV RRTTPR-AIDS  
STAR 2021-2023

✓
1 ม.ค. 64 -
31 ธ.ค. 64

50,550.00 123,537.64 103,826.10 19,711.54

3

โครงการก าจดัเชือ้มาลาเรยีทีด่ือ้ยาใน
ภูมิภาคลุม่แมน่ ้าโขง (Regional 
Artemisinin Initiative to 
Elimination: RAI3E)

✓
1 ม.ค. 64 –
31 ธ.ค. 64

8,642,235.00 6,278,362.20 5,477,767.40 800,594.80

4
โครงการขบัเคลือ่นกลไกการป้องกนัการ
บาดเจบ็จากการจราจรในระดบัจงัหวดั 
สคร.5 จังหวดัราชบรุี

✓
1 ธ.ค. 62 –
28 ก.พ. 65

1,070,000.00 66,163.09 19,120.00 47,043.09 (ขยาย
เวลา)

5

โครงการพัฒนารปูแบบและกลไกการ
ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพอยา่งมี
ส่วนรว่มส าหรบัหมูบ่้านจดัสรรในพ้ืนทีเ่ขต
เมือง

✓
ต.ค.63 –
ก.ย.65 100,000.00 100,300.14 0.00 100,300.14 (ขยาย

เวลา)



กิจกรรม แผน ผล

เพ่ิมการเข้าถึงโดยปรับปรุงการเข้าถึงหรือวิธีการ
เสมือนการเชื่อมโยง และระบบสนับสนุนส าหรับกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย

โปรแกรมวัณโรคประเทศไทย : 
NTIP Program

พ้ืนท่ี สคร.5 ใช้โปรแกรม 
NTIP ทุกโรงพยาบาล

ให้บริการ ART แก่แรงงานข้ามชาติ/ผู้ล้ีภัยท่ีติดเชื้อ 
HIV

199 ราย 159 ราย 

การเข้าถึงการป้องกันวัณโรค และการรักษาอย่าง
ครอบคลุมในกลุ่ม ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน

2,056 ราย 63 ราย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดจน
ชุมชุนในการตรวจวินิจฉัย การดูแลและการป้องกัน
วัณโรค

7,998 ราย
(คาดประมาณการ WHO 150/

แสน ปชก.)

2,369 ราย 

โครงการ TB/HIV RRTTPR-TB STAR 2021-2023



กิจกรรม แผน ผล

เพ่ิมขีดความสามารถและการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและ
การรักษาวัณโรคดื้อยา

2,549 ราย 1,765 ราย 

เพ่ิมการดูแลและป้องกันวัณโรคในเด็ก
-เด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี รักษา TPT ทุกราย
-อายุ 5 – 18 ปี ส่งตรวจวัณโรคแฝง igra ทุกราย

ทุกราย ท่ีเป็นผู้สัมผัส
วัณโรค

41 ราย (รักษา TPT) 

เสริมสร้างกลยุทธ์และระบบการติดตามประเมินผลเอชไอวี
และวัณโรค

- นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานวัณโรค ระดับ
จังหวัด และ ระดับโรงพยาบาล

2,396 ราย 2,023 ราย 

โครงการ TB/HIV RRTTPR-TB STAR 2021-2023 (ต่อ)



โครงการ TB/HIV RRTTPR-AIDS  STAR 2021-2023

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานถัดไป

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมการตรวจสอบ

คุณภาพข้อมูล RDQA ระดับจังหวัด

แผนด าเนินงานอยู่ในไตรมาส 4 รอการประสานการจัดประชุมกับพ้ืนท่ี
(จังหวัดนครปฐม)

กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านเอดส์ 

สนับสนุนงบประมาณด าเนินงาน
เดือน ม.ค. – มี.ค. 2565 จ านวน 
9,000 บาท

สนับสนุนการด าเนินงานทุกเดือน

กิจกรรมท่ี 3 สนับสนุนการด าเนินงาน

ให้ค าปรึกษาและตรวจหาการติดเช้ือ

เอชไอวีในเรือนจ า

รอการเบิกค่าตรวจจากเรือนจ า
จังหวัดกาญจนบุรี และสมุทรสาคร

ติดตามการตรวจคัดกรองและการเบิกค่า
ตรวจ



โครงการก าจัดเช้ือมาลาเรียท่ีด้ือยาในภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
(Regional Artemisinin Initiative to Elimination: RAI3E)

กิจกรรม แผน ผล

การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก กรณีพบผู้ป่วยในพ้ืนท่ี A1 A2 และ B1 480  กลุ่มบ้าน 78 กลุ่มบ้าน

การสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อเพ่ือยืนยันแหล่งเชื้อและตอบโต้ 118 กลุ่มบ้านแพร่เช้ือ 29 กลุ่มบ้านแพร่เช้ือ

การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน ท่ีมีรายงานผู้ป่วย
ติดต่อกัน อย่างน้อย 4 สัปดาห์

12 กลุ่มบ้าน 0

การสอบสวนและตอบโต้แหล่งแพร่เชื้อมาลาเรียฟลัซิปารัม (PF) 26 กลุ่มบ้าน 6 กลุ่มบ้าน

ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยชนิด Pf  (วันท่ี 3,7,28,42) 37 ราย Day3 = 8 ราย
Day7 = 9 ราย
Day28 = 8 ราย
Day42 = 8 ราย

ติดตามผลการรักษาผู้ป่วย PV  (วันท่ี 14,28,60,90) 350 ราย Day14 = 76 ราย
Day28 = 74 ราย
Day60 = 72 ราย
Day90 = 50 ราย



โครงการขับเคล่ือนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรใน

ระดับจังหวัด พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสคร. 5 จังหวัดราชบุรี

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานถัดไป

ก . 1  ส นั บส นุนงบปร ะ ม าณ ให้ กั บ
ส า นักงานสาธารณสุขจังหวัด เ พ่ือ
ด าเนินงานขับเคลื่อนกลไกการป้องกัน
การบาดเจ็บจากการจราจรในระดับ
จังหวัด

-โอนเงินครบ ท้ัง 3 งวด จ านวน 550,000 บาท
-จังหวัดสุพรรณ กาญจนบุรี สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการส่งให้ สคร. เรียบร้อย

-ติดตามการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และ
ราชบุรี เพ่ือสรุปภาพรวมกิจกรรม

ก.2 ประชุมราชการ ช้ีแจงถ่ายทอด
น โยบ าย / ตั ว ช้ี วั ด เ ป้ า ห ม า ยก า ร
ด า เ นิ น ง า นป้ อ ง กั น ก า ร บ า ด เ จ็ บ
การจราจร

-ด าเนินการเสร็จส้ิน โดยจัดประชุมในวันท่ี 23 
ธันวาคม 2562 ผู้เข้าประชุมจ านวน 68 คน 
ประกอบด้วยจ านวน 8 หน่วยงาน 

ไม่มี

ก.3 นิเทศ ติดตาม การด าเ นินงาน
เครือข่ายขับเคลื่อนกลไกการป้องกัน
การบาดเจ็บจากการจราจรในระดับ
จังหวัด และประเมินคุณภาพงาน D-RTI

-ด าเนินการ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานจ านวน
17 ครั้ง ครอบคุลมพ้ืนท่ีทุกจังหวัดท่ีเข้าร่วม
โครงการ

ไม่มี

ก.4 ประชุมราชการ Coaching 
การสอบสวน case ของจังหวัด

ด าเนินการเสร็จส้ิน โดยจัดประชุมวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าประชุมจ านวน 44  คน

ไม่มี

*อยู่ระหว่างด าเนินงานสรุปปิดโครงการคืนกองป้องกันการบาดเจ็บ เพ่ือส่งสรุปส่งต่อ สสส.



โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ส าหรับหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนท่ีเขตเมือง

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานถัดไป

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมราชการเพ่ือช้ีแจงและ
ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
uvilleCare ให้แก่ผู้เก่ียวข้องและเครือข่าย
ในพ้ืนท่ีสุขภาพมุ่งเป้าท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(ผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง/ 8 จังหวัด)

จัดประชุมช้ีแจงถ่ายทอดแนวทางการ
ด าเนินงาน 8 จังหวัด (ผ่านระบบออนไลน์)

ติดตามการเลือกพ้ืนท่ีสุขภาพมุ่งเป้า ปี 2565
ในพ้ืนท่ี จ.ประจวบคีรีขันธ,์ จ.สมุทรสาคร และ 
จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมท่ี 2 ส ารวจข้อมูลข้อมูลสุขภาพและ

ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนใน

พ้ืนท่ีสุขภาพมุ่งเป้า (HEZ)

จัดส่งแบบส ารวจข้อมูลสุขภาพฯ ให้
หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายผา่นระบบออนไลน์
(google form)                  

จัดส่งชุดเอกสารส ารวจข้อมูลสุขภาพฯ 
ให้พ้ืนท่ีสุขภาพมุ่งเป้า ปี 2565

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมราชการเพ่ือสรปุและ

ถอดบทเรียนผลการด าเนินงาน (8 จังหวัด)

แผนการด าเนินงานอยู่ในไตรมาส 4 -

กิจกรรมท่ี 4 ติดตามและคืนข้อมูลด้าน
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี HEZ ท่ีเข้าร่วม
โครงการ uVilleCare เพ่ือจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน (8 จังหวัด)

ประสานจังหวัดเรือ่ง การท าแบบส ารวจ 
และวางแผนลงพ้ืนท่ีจัดท ามาตรการ
แก้ปัญหาสุขภาพ

ประสาน สสจ. ท่ีมีพ้ืนท่ีสุขภาพมุ่งเป้า เพ่ือ
ด าเนินการในข้ันตอนลงพ้ืนท่ี



โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและ

เยาวชน ท่ีใช้รถจักรยานยนต์ เขตสุขภาพท่ี 5 (งบ สสส.)

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานถัดไป

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมราชการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์การตายและการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน
และจัดท าข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

จั ด ป ร ะ ชุ ม วั น ท่ี 8 
มี.ค.65 เครือข่ายเข้า
ร่วมประชุม 22 คน 

ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณคงเหลือในกิจกรรม  
ท่ี 1 จ านวน 4,180 บาท ไปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 2 
เน่ืองจากวางแผนเพ่ิมผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีม
วิทยากร/ครู “ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดภัยบน
ท้องถนน” เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดและการ
จัดการเรียนรู้การขับข่ีท่ีมีประสิทธิภาพแก่เด็ก
และเยาวชน

- ก า ห น ด แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานวันท่ี 10-12 
พ.ค. 2565

สรุปรายงานการด าเนินงาน

*ได้รับงบประมาณ 50,000 โดยทางกองป้องกันการบาดเจ็บได้โอนงบประมาณงวดท่ี 1 และงวดท่ี 2 เรียบร้อย



กิจกรรม แผน ผล

มาตรการท่ี 1 ขับเคล่ือนกลไกการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของจังหวัดในเขต

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการควบคุมการบริโภค
ยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เขตสุขภาพท่ี 5 

2 ครั้ง
(เม.ย. 65 – ก.ย. 66)

-

2. ประชุมติดตามการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 

2 ครั้ง
(คร้ังที่ 1 : พ.ค. – มิ.ย. 65) 
(คร้ังที่ 2 : ม.ิย.- ก.ค. 66)

อยู่ระหว่างวางแผนการ
จัดประชุมครั้งท่ี 1

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานควบคุมการบริโภค
ยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของจังหวัด 

2 ครั้ง/จังหวัด
(คร้ังที่ 1 : ก.ค. – ส.ค. 65) 
(คร้ังที่ 2 : ม.ค - มี.ค. 66)

--

4. ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการด าเนินงานควบคุม
ยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5

1 ครั้ง
(ก.ค. 66)

--

โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์เขตสุขภาพท่ี 5  ปี 2565 - 2566

งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน 500,000 บาท
งวดท่ี 1 ได้รับจัดสรร 200,000 บาท



กิจกรรม แผน ผล

มาตรการท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับ
จังหวัด

5. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ
และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด

1 ครั้ง
(ส.ค. – ก.ย. 65)

-

6. อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

1 ครั้ง
(มิ.ย. – ก.ค. 65)

-

มาตรการท่ี 3 การบังคับใช้กฎหมาย และการด าเนินการสร้างส่ิงแวดล้อมปลอดบุหรี่สุรา

7. เฝ้าระวัง ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และให้ถ้อยค าเพ่ือด าเนินคดี
เก่ียวกับกฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

200 ร้าน/แห่ง
ด าเนินคดี 20 คดี
(เม.ย. 65 – ก.ย. 66)

112 ร้าน/แห่ง
ด าเนินคดี 0 คดี

การบริหารจัดการโครงการ

8. บริหารจัดการโครงการ (วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน/ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/ค่าเดินทางไป
ราชการเพ่ือปฏิบัติงานฯ/ค่าตรวจสอบรับรองเงินงวด 2 ครั้ง)

อยู่ระหว่างประสานผู้
ตรวจสอบบัญชี

โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์เขตสุขภาพท่ี 5     ปี 2565 – 2566 (ต่อ)

งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน 500,000 บาท
งวดท่ี 1 ได้รับจัดสรร 200,000 บาท



ผลกำรเบิกจ่ำยเงินบ ำรุง



รายละเอียดเบิกจ่ายเงินบ ารงุ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่5
จังหวัดราชบุรี

ยอดเบิกจ่าย ณ วันที่  20 เมษายน 2565

ล าดับ ประมาณการรายจา่ย แผน ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ

ยอดประมาณการรายรบั 
37,000,000.00

1 ค่าจ้าง 3,609,907.00 1,915,330.00 1,694,577.00

2 ค่าตอบแทน 748,700.00 262,820.00 485,880.00

3 ค่าใช้สอย 3,301,403.00 1,296,702.01 1,899,700.99

4 ค่าวัสดุ 24,190,870.00 2,199,840.97 21,991,029.03

5 ค่าสาธารณูปโภค 2,700,000.00 1,204,494.44 1,495,505.56

6 ค่าครุภัณฑ์ 1,186,922.00 584,178.95 602,743.05

7 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 418,600.00 275,000.00 143,600.00

8 รายจ่ายอ่ืน ๆ - - -

รวมรายจ่าย 36,156,402.00 7,738,366.37 28,313,035.63

ยอดคงเหลือจากการประมาณการรายรบั ปี 2565 36,226,163.63



รายงานความก้าวหน้าสถานบริการสาธารณสุข 
ข้อมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2656

สถานบริการสาธารณสุข – ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี
รายงานการรับ – จ่ายเงินบ ารุง

ประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการ ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ.65 มี.ค.65
เม.ย.65

(20 เม.ย. 65)

ยอดยกมา 144,119,703.93 147,437,509.93 148,646,898.43 154,361,793.52 160,969,980.75 160,691,247.18 161,432,471.43

รายรับ 3,676,650.00 2,213,050.00 6,929,000.00 7,345,817.00 2,171,760.00 2,219,000.00 51,201,866.00

รายได้ค้างรบั 
(ลูกหน้ีค้างช าระ)

6,261,260.00 6,615,860.00 6,930,960.00 7,221,560.00 7,429,450.00 7,733,650.00 6,782,450.00

รายจ่าย 358,844.00 1,003,661.50 1,214,104.91 737,629.77 2,450,493.57 1,477,775.75 147,223.07

เงินบ ารุงคงเหลือ
(สุทธิ)

147,437,509.93 148,646,898.43 154,361,793.52 160,969,980.75 160,691,247.18 161,432,471.43 212,487,114.36



ผลกำรด ำเนินงำนจำกระบบ ESM



ผลการการด าเนนิงาน งบด าเนนิงาน(โครงการ) หน่วยงานในสงักดั
กรมควบคมุโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ข้อมลูจากระบบ ESM ณ วันที่ 21 เม.ย. 2565) (Reportความกา้วหนา้ เบอร ์5)
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หน่วยงาน

แผน ผลการการด าเนินงาน งบด าเนินงาน(โครงการ)




