
การประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมนิผล

คร ั�งที�  12/2562

วนัพธุที� 25 ธนัวาคม 2562
เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชุม ช ั�น 5
สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์



ระเบยีบวาระกอ่นการประชมุ

1. มอบพระพทุธรปูใหอํ้าเภอเพื�อความเป็นสริมิงคล

2. พธิลีงนามคํารับรองการปฏบิตัริาชการ ( MOU ) ระหวา่ง
นายแพทยส์าธารณสขุจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์และ
ผูบ้รหิารสาธารณสขุระดบัจังหวัดและอําเภอ



ระเบยีบวาระที�  1

 เรื�องประธานแจง้ที�ประชมุทราบ

1.1 เปิดการใหบ้รกิารคลนิกิแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
     ทางเลอืก

1.2 การสมัครรับรางวัลเลศิรัฐ ประจําปี พ.ศ.2563





แนวทางการสมคัรและหลกัเกณฑก์ารพจิารณา 
รางวลัเลศิรฐั ประจําปี พ.ศ. 2563

 กลุม่งานพฒันาคุณภาพฯ สสจ.ปข.

1. ประเภทรางวลัเลศิรฐั : ม ี3 ประเภทไดแ้ก่
1) รางวลับรกิารภาครฐั
2) รางวลัการบรหิารราชการแบบมสีว่นรว่ม ประจาํปี 2563 
3) รางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ( PMQA) ประจาํปี 2563 

โดยรางวลัท ั�ง 3 ประเภท : มอบใหก้บัหน่วยงานของรฐัที�มผีลการพฒันา
คุณภาพการใหบ้รกิาร เพื�อประชาชนไดร้บับรกิารที�สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม และเป็นที�พงึพอใจ

2. เงื�อนไขการไดร้บัรางวลั
1) รางวลัเลศิรฐัยอดเยี�ยม มอบใหก้บัหน่วยงานที�ไดร้บัรางวลัระดบั

ดเีดน่ครบท ั�ง 3 สาขาในปีเดยีวกนั
2) รางวลัเลศิรฐั ประเภทสาขา มอบใหก้บัหน่วยงานที�มผีลงานโดด

เดน่ในสาขาน ั�น



กลุม่งานพฒันาคุณภาพฯ สสจ.ปข.

ขั �นตอน รางวลับรกิาร

ภาครัฐ

รางวลับรหิารราชการ

แบบมสีว่นรว่ม

PMQA

-ประเมนิตนเอง - - √

-ประเมนิเอกสาร √ √

-จัดทํา 

Application
- - √

-Site Visit √ √ √

4.ข ั�นตอนการประเมนิ

3. การสมคัรขอรบัรางวลัเลศิรฐั ประจาํปี พ.ศ. 2563  
สมคัรผา่นระบบออนไลนข์องสาํนกังาน ก.พ.ร. : 
http://awards.opdc.go.th/awardsregister/



5. ปฏทินิการประเมนิรางวลั ประจาํปี 2563

ประเภท

รางวลั

ลําดบัข ั�นตอน

เปิด

ระบบ

สมคัร

สง่เอกสาร

สมคัรรอบที� 

1

สง่เอกสาร

สมคัรรอบที� 2 
(Application 

Report)

Site 

Visit

ประกาศ

ผล

พธิมีอบ

รางวลัเลศิ

รฐั

รางวลับรกิาร

ภาครฐั

4 ธ.ค. 

62

4 ธ.ค. 62

-14 ก.พ. 63
-

พ.ค. –

ม.ิย.63
ส.ค. 63 ก.ย. 63

รางวลัการ

บรหิาร

ราชการแบบ

มสีว่นรว่ม

4 ธ.ค. 

62

4 ธ.ค. 62

-14 ก.พ. 63
-

พ.ค. –

ม.ิย. 63
ส.ค. 63 ก.ย. 63

รางวลั

คณุภาพการ

บรหิาร

จดัการ

ภาครฐั

4 ธ.ค. 

62

ธ.ค. 62 –

ม.ค. 63
ก.พ.-ม.ีค. 63

พ.ค. –

ก.ค. 63
ส.ค. 63 ก.ย. 63

กลุม่งานพฒันาคุณภาพฯ สสจ.ปข.



ระเบยีบวาระที�  2 

เร ื�องรบัรองรายงานการประชุมคร ั�ง 11/2562 

เมื�อวนัองัคารที� 26 พฤศจกิายน 2562

นําเสนอโดย…….กลุม่งานพฒันายทุธศาสตร ์ฯ



ระเบยีบวาระที�  3 เร ื�องแจง้เพื�อทราบ

3.1 ติดตามความกาวหนาการบริหารงบลงทุน
- งบลงทนุผกูพันขา้มปี ( ปี 2560 - ปี 2562 ) 

นําเสนอโดย…….รองคมสนั ไชยวรรณ์

        - งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ี�เบกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ

           ปี 2561 และ ปี 2562

         นําเสนอโดย…….รองจนัทนา  ศิริโยธิพนัธุ์



งบคาบริการทางการแพทย
ที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน 

ขอมูล ณ 23 ธ.ค.62



รายงานความกาวหนาการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
ป 2561 วงเงินท้ังสิ้น 53,379,107.27 บาท

ขอมูล ณ 23 ธ.ค.62

อยูระหวางดําเนินการ 3 รายการ
รพ.บางสะพาน 3 รายการ 4,860,000.-

ระดับหนวยบริการ –เตียงผาตัดพรอมรีโมทคอนโทรล 1,760,000

ระดับเขต - โคมไฟผาตัดใหญโคมคู วงเงิน 1,340,000.-/ เตียงผาตัด   

พรอมรีโมทคอนโทรล 1,760,000

ขั้นตอน:  แจงผูขายมาทําสัญญา(ครบกําหนด 7 ม.ค.63)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

อยูระหวางดําเนินการ ทําสัญญาแลว เบิกจายเงินแลว

ทําสัญญาแลว 3 รายการ 
รพ.หัวหิน  1 รายการ(ระดับหนวยบริการ)

–ปรับปรุงหองพิเศษ22หอง วงเงินตามสัญญา 2,890,000 จํานวน 4 งวด
งาน สิ้นสุด 24 ก.พ.63 
ขั้นตอน:  อยูระหวางกอสรางงวด 4 เบิกจายแลว 2,023,000 คงเหลือ 
867,000.-

รพ.บางสะพาน 2 รายการ(ระดับหนวยบริการ)
– ปรับปรุงทางเช่ือมฯ 1,800,000 จํานวน 2 งวดงาน  สิ้นสุด 28 ธ.ค.62
ขั้นตอน: คาดวาจะสงมอบงานงวด 2(สุดทาย)  26 ธ.ค.62 เบิกจายแลว 
900,000   คงเหลือ 900,000.-
-ชุดอุปกรณชวยชีวิตทารกแรกคลอด งบคาเสื่อม 300,000.-
ขั้นตอน: รอสงมอบ (ผูขายนัดสงมอบ 2 ม.ค.63)

1 
รายการ

2
รายการ

3
รายการ



รายงานความกาวหนาการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน
ป 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

หัวหิน ปราณบุรี สามรอยยอด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอย

เบิกจายเงินแลว

ทําสัญญาแลว

อยูระหวางดําเนินการ

1 
รายการ

ขอมูล ณ 23 ธ.ค.62

1 
รายการ

2 
รายการ

8 
รายการ

2 
รายการ 1 

รายการ

3 
รายการ

8 
รายการ



อยูระหวางดําเนินการ 12 รายการ
รพ.สต.บานแพรกตะครอ  อ.หัวหิน ระดับเขต   1 รายการ 
รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ  957,000.-
ขั้นตอน :  ยกเลิกและดําเนินการจัดซื้อใหม เนื่องจากมีการอุทธรณและเกินระยะเวลายืนราคาในการเสนอราคา
รพ.ทับสะแก ระดับหนวยบริการ   2 รายการ
ตูปลอดเชื้อ 400,000  เครื่อง AED 130,000  
ขั้นตอน :  อยูระหวางเวนระยะอทุธรณ  สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม 2563
รพ.บางสะพาน ระดับหนวยบริการ/จังหวัด/เขต   8 รายการ
ครุภัณฑการแพทย 4 รายการ (ระดับหนวยบริการ/จังหวัด) (UC 2,190,301.27)
ขั้นตอน :  อยูระหวางลงนามในสัญญา คาดวาจะลงนามสัญญา มกราคม 2563  
ครุภัณฑการแพทย 2 รายการ (ระดับหนวยบริการ/จังหวัด) (UC 2,250,000)
ขั้นตอน :  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหมเนื่องจาก e-bidding รวมแลวไมมีผูยื่นเสนอราคา(โคมไฟผาตัดใหญโคมคูขนาดไม
นอยกวา 130000 ลักซหลอดแอลอีดี 1,450,000/เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดัน 800,000)
ปรับปรุงระบบไฟฟาสนับสนุนอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ (ระดับเขต) (UC1,276,700) 
ขั้นตอน : ขอเปลี่ยนแปลงรายการเปนสิ่งกอสราง 9 รายการ 

 เสนอเขาประชุมคณะกรรมการเขต 28 พ.ย.62  เสนอ อปสข.อนุมัติ(ประชุม 29 มกราคม 2563) 
ซอมแซมปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร ระหวางอาคารเกาและอาคารใหม (ระดับหนวยบริการ)(UC1,705,869.90)
ขั้นตอน : ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เปนสิ่งกอสราง 5 รายการ
รพ.บางสะพานนอย  1 รายการ
ปรับปรุงซอมแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช UC 1,276,700.-
ขั้นตอน :  ขอความเห็นชอบราคากลาง คาดวาจะกอหนี้ มีนาคม 2563



ทําสัญญาแลว

รพ.หัวหิน
ครุภัณฑการแพทย 2 รายการ UC 2,350,000 รอเบิกจาย 
รพ.ทับสะแก 
ครุภัณฑการแพทย 8 รายการ UC 2,802,361.85  รอสงมอบ 3  รายการ รอเบิกจาย 
5 รายการ 
รพ.บางสะพานนอย
ครุภัณฑการแพทย 3  รายการ UC 990,000  นัดสงมอบ 26 ธ.ค.62
รพ.สามรอยยอด
ปรับปรุงรั้วและปายโรงพยาบาล วงเงินตามสัญญา  UC1,480,000  จํานวน 2 งวด
งานสิ้นสุด 5 ม.ิย. 63

ขั้นตอน :  อยูระหวางดําเนินการงวด 1 



ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
งบคาเสื่อม



รพ.บางสะพาน ป 2562 ระดับหนวยบริการ 

รายการแผนเดิม 

รายการแผนใหม 

เหตุผล 

ซอมแซมปรับปรุงทางเชื่อมอาคารระหวางอาคารเกาและอาคารใหม
วงเงินคาเสื่อม 1,705,869.90

1. งานซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 5 KW 1 งาน วงเงินUC 342,400.-
2. ปรับปรุงลานจอดรถภายในรพ.                      วงเงินUC 500,000.-
3. ปรับปรุงระบบรางน้าํภายในรพ.                     วงเงินUC 354,000.-
4. ปรับปรุงรั้วลวดตาขายภายในรพ.                   วงเงินUC  230,000.-
5. ปรับปรุงทางเชื่อมภายในรพ.                         วงเงิน 280,000.- (UC 279,469.90สมทบ 530.10)

รวมวงเงิน 1,706,400.- ( คาเสื่อม 1,705,869.90 สมทบ 530.10)

อาคารที่จะปรับปรุงทางเชื่อมเพื่อสงตอผูปวยยังกอสรางไมแลวเสร็จ 
ทําใหไมสามารถเขาพ้ืนที่กอสรางได

เสนออปสข.
อนุมัติ



รพ.ประจวบฯ ป 2563 ระดับหนวยบริการ

รายการแผนเดิม 

รายการแผนใหม 

เหตุผล 

รถยนตตรวจการปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา2,000ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
100 กิโลวัตต เครื่องยนตเบนซิน แบบขับเคลื่อน 2  ลอ
วงเงินคาเสื่อม 1,280,000  บาท

รถยนตตรวจการปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา2,000ซีซีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา
110 กิโลวัตต เครื่องยนตดีเซล แบบขับเคลื่อน 2  ลอ
วงเงินรวม 1,290,000  บาท(คาเสื่อม 1,280,000.- สมทบเงินบํารุง 10,000.-

รพ.ไดกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ และสืบราคาจากทองตลาดแลว ปรากฏวา 
เครื่องยนตตามรายการเดิมที่ขอบริษัทผูจําหนายชั้นนําของประเทศไทย
ไดยกเลิกการผลิตเครื่องยนตเบนซินดังกลาวแลว

งปม.ยังไมไดรับโอน เสนออปสข.
  อนุมัติหลังจากไดรับโอนงปม.



รพ.หัวหิน  ป 2563 ระดับหนวยบริการ

รายการแผนเดิม 

1. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาณและความดัน 2 เครื่อง  วงเงินUC 1,500,000.-
2. ชุดสวานเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน    วงเงินUC  750,000.-
3. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตรและความดันสําหรับเด็กแรกเกิดถึงผูใหญ

วงเงินUC 1,500,000.-
4. เครื่องฟอกไตเทียมแบบวัดคาโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ 2  เครื่อง วงเงินUC  1,160,000.-
5. ชุดอุปกรณตรวจหู คอ จมูก และรักษาโรคหู คอ จมูก วงเงิน UC 800,000.-
6. หัวตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูงผานทางชองคลอด
   วงเงิน UC 190951.70 สมทบ 89,048.30 รวม 280,000.-
รวมวงเงิน 5,990,000.- (คาเสื่อม 5,900,951.70 เงินบํารุงสมทบ 89,048.30) 



รพ.หัวหิน  ป 2563 ระดับหนวยบริการ

รายการแผนใหม 

เหตุผล 

1. เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาณและความดัน 10 เครื่อง วงเงินUC 3,999,000.-
2. เครื่องวิเคราะหเครือ่งใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา วงเงินUC  460,000.-
3. เครื่องวัดแรงดันอากาศ วงเงินUC 90,000.-
4. ชุดตุมน้ําหนักสําหรับเครื่องชั่งเด็ก และ ผูใหญ วงเงินUC  50,000.-
5. เครื่องมือตรวจคัดกรงการไดยินในเด็กแรกเกิด วงเงิน UC 350,000.-
6. เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก 8 เครื่อง
 วงเงิน 680,000.-

7. หัวตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูงผานทางชองคลอด
   วงเงิน UC 271,951.70 สมทบ 8,048.30 รวม 280,000.-
รวมวงเงิน 5,909,000.- (คาเสื่อม 5,900,951.70  เงินสมทบ 8,048.30)

เนื่องจากมีการทบทวนความจําเปนในการใชครุภัณฑที่เรงดวนและครุภัณฑชํารุด

งปม.ยังไมไดรับโอน เสนออปสข.
  อนุมัติหลังจากไดรับโอนงปม.



แจงจัดสรรคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข ฉ.11 ฉ.12
อําเภอ

คาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข ป 2563
รพ.สต. รพ. รวม

ประจวบคีรีขนัธ์          2,536,800          2,345,605          4,882,405 

หวัหิน          1,586,900          3,161,868          4,748,768 

กยุบรีุ          1,583,726            409,700          1,993,426 

ทบัสะแก          1,576,900            608,800          2,185,700 

บางสะพาน          2,126,800          1,100,260          3,227,060 

บางสะพานน้อย          1,552,700            349,100          1,901,800 

ปราณบรีุ          1,234,000            726,400          1,960,400 

สามร้อยยอด          1,038,100            769,600          1,807,700 

รวมเงนิ        13,235,926          9,471,333        22,707,259 



อําเภอ
จัดสรรงวดที่ 1

รพ.สต. รพ. 
ประจวบคีรีขันธ          1,268,400.00          1,172,802.50 
หัวหิน            793,450.00          1,580,934.00 
กุยบุรี            791,863.00            204,850.00 
ทับสะแก            788,450.00            304,400.00 
บางสะพาน          1,063,400.00            550,130.00 
บางสะพานนอย            776,350.00            174,550.00 
ปราณบุรี            617,000.00            363,200.00 
สามรอยยอด            519,050.00            384,800.00 

รวมเงิน          6,617,963.00          4,735,666.50 



งบลงทนุ NON UC



งบประมาณผกูพนัรายการคา่ครภุณัฑท์ี�ดนิ
และสิ�งกอ่สรา้ง

ปี จาํนวน(รายการ)

ปี 2560 1 

ปี 2561 1

ปี 2562 9

ปี 2562 ที�ไดร้บัโอนเปลี�ยนแปลง งปม. 9

รวม 20

วงเงนิงบประมาณผกูพนั
71,980,339.49 บาท



งวด
งาน

กําหนดวัน
แลวเสร็จ

กําหนด
สงมอบ

1-5 250 3 เม.ย.61

6-8 140 21 ส.ค.61

9 50 10 ต.ค.61

10 50 29 พ.ย.61

11 50 18 ม.ค.62

12 50 9 มี.ค.62

13-16 210 5 ต.ค.62

ปี 2560
รพ.บางสะพาน – อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  

ระยะเวลากอสราง 800 วัน  16 งวดงานเริ่ม 28 ก.ค.60 วงเงิน 165,700,000 บาท

รายการ รับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 2560 15,926,400 15,926,400 0

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 2561 41,306,800 11,977,480 29,329,320

งบประมาณรายจาย ป 2562** 2,018,516 - 2,018,516

งบประมาณรายจายป 2563(จัดสรรพลางกอน) 8,152,500 - 8,152,500

 เบิกจายเงินแลว งวด 1-5

การเบิกจายเงิน

-หยุดงานกอสรางตามมติคณะกรรมการตรวจ
การจางเมื่อ 13 ม.ีค.62  เนื่องจาก มีการแกไข
รูปแบบรายการ
-มติที่ประชุม 18 ธ.ค.62 คณะกรรมการมีมติให
ผูรับจางทําแผนงาน สงใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ(กองแบบ) เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาตอไป



ปี 2561
รพ.บางสะพาน   อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96 หอง 

ระยะเวลากอสราง 580 วัน  15 งวดงานเริ่ม 16 ม.ีค.61 วงเงิน 61,700,000 บาท

-ตรวจรับงานงวดที่ 14-15(งวดสุดทาย) 
เมื่อ 30 ก.ย.62
รอรับโอนงบประมาณ งวด 12-15 วงเงิน 
25,297,000 บาท
-- พ.ย.62 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ไดจัดทําหนังสือติดตาม งปม.แลว

รายการ รับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 2561 13,146,400 13,146,400 0

งบประมาณรายจาย ป 2562 23,256,600 23,256,600 0

 เบิกจายเงินแลว

การบริหารสัญญา

งวด
งาน

กําหนดวัน
แลวเสร็จ

กําหนด
สงมอบ

1-8 320 8 ก.พ.62

9 35 15 มี.ค.62

10 35 19 เม.ย.62

11 35 24 พ.ค.62

12 35 28 มิ.ย.62

13-15 110 16 ต.ค.62



ป 2562  จํานวน  9 รายการ 1. อาคารซักฟอก จายกลาง โรงพยาบาลสามรอยยอด
วงเงิน 10,200,000.-
ระยะเวลากอสราง 320 วัน 6 งวดงาน เริ่ม 27 มีนาคม 62 สิ้นสุด 10 

ก.พ.63
   -เบิกจายงวด 1-2 แลว วงเงิน 1,632,000 บาท อยูระหวางกอสรางงวด

ที่ 4
2. อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บานทุงเคล็ด 
วงเงิน 2,932,600.-  ระยะเวลากอสราง 300 วัน  5  งวดงาน  
เริ่ม 30 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 25 พ.ค.63
   - คกก.ตรวจการจาง ไดจัดทําหนังสือใหผูรับจางเขาดาํเนินการ โดย
ผูรับจางเขาพื้นที่เพื่อดาํเนินการกอสราง งวดที่ 1 เมื่อเดือนพ.ย. การ
กอสรางไมเปนไปตามงวดงาน



3. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 จํานวน 7 หลัง
ระยะเวลากอสราง 180 วัน  5  งวดงาน  

สถานที่ วงเงิน วันเริ่มตน วันสิ้นสุด ความกาวหนา 

สสอ.หัวหิน 980,000   16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  เบิกจายเงินแลว 980,00.-

รพ.สต.ไรเกา      1,045,000   16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  **แจงคาปรับ สงมอบงานงวดที่ 1-5
(งวดสุดทาย)แลว รอเอกสาร 

รพ.สต.ปากน้ําปราณ      1,140,000   16 พ.ค.62 12 พ.ย.62  **แจงคาปรับ สงมอบงานงวดที่ 1 แลว อยู
ระหวางกอสรางงวดที่ 2 ไมเปนไปตามงวดงาน

รพ.สต.ดานสิงขร      1,157,800   9 ส.ค. 62 5 ก.พ.63 รอเอกสารแกไขแนบทายสญัญา      ดําเนินการ
กอสราง งวดที่ 1การกอสรางไมเปนไปตามงวด
งาน

รพ.สต.หนองตาจา      1,157,800   27 ส.ค.62 23 ก.พ.63 สงมอบงานงวดที่ 1 แลว อยูระหวางกอสราง
งวดที่ 2-3 เปนไปตามงวดงาน

 รพ.สต.หนองหอย  1,155,203.49   27 ส.ค.62 23 ก.พ.63 อยูระหวางกอสรางวดที่ 2 เปนไปตามงวดงาน

รพ.สต.ชางแรก      1,157,800   27 ส.ค.62 23 ก.พ.63 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวด
งาน



ปี 2562   ที�ไดร้บัโอนเปลี�ยนแปลงงบประมาณ  จาํนวน  9 รายการ 

1. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,140,000 บาท
       ระยะเวลากอสราง 180 วัน  5  งวดงาน  เร่ิมตน 28 ส.ค.62   สิ้นสุด  23 ก.พ.63
 - อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงาน

2.    รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บานทุงข้ีตาย  วงเงิน 669,100 บาท
       ระยะเวลากอสราง 90 วัน  2  งวดงาน  เร่ิมตน 31 ส.ค.62    สิ้นสุด 28 พ.ย.62
 - เบิกจายเงินแลว 669,100.-

3. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 295 เมตร พรอมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 230 เมตร
รพ.สต.บานศรีนคร  วงเงิน 1,923,500 บาท
       ระยะเวลากอสราง 150 วัน  3  งวดงาน  เร่ิมตน 31ส.ค.62     สิ้นสุด 27 ม.ค. 63
 - อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงาน เบิกจายงวด 1 แลว 769,400.- 



4.  กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนกลาง   วงเงิน 1,784,300 บาท 
     ระยะเวลากอสราง 116 วัน  2 งวดงาน  เร่ิมตน 14 ก.ย..62     สิ้นสุด 7 ม.ค. 63
 - เบิกจายงวดที่ 1 แลว วงเงิน 624,505.- อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงานที่กําหนด

5.  กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนซอ   วงเงิน 3,629,000 บาท 
     ระยะเวลากอสราง 145 วัน  2 งวดงาน  เร่ิมตน 14 ก.ย..62     สิ้นสุด 5 ก.พ. 63
 - อยูระหวางกอสรางงวด 1-2 

6. ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 264,888 บาท
7. กําแพงกั้นน้ํา วงเงิน 3,495,960 บาท
8. ถังเก็บน้ําผิวดิน 100 ลูกบาศก จํานวน 1 ถัง และหอสูง วงเงิน 5,599,152  บาท
   ระยะเวลากอสราง 190 วัน  3 งวดงาน  เร่ิมตน 27 ก.ย..62     สิ้นสุด 3 เม.ย. 63
 - อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1 เปนไปตามงวดงานที่กําหนด(ทําเสาเข็มเจาะ)

ปี 2562   ที�ไดร้บัโอนเปลี�ยนแปลงงบประมาณ  จาํนวน  9 รายการ 

รพ.กุยบุรี



9. ถมดิน จํานวน 7,136 ลูกบาศกเมตร สูงเฉลี่ย 1.40-0.40 เมตร รพ.กุยบุรี   วงเงิน 1,200,000 บาท 
    ระยะเวลากอสราง 50 วัน  1 งวดงาน  เร่ิมตน 21 ก.ย..62     สิ้นสุด 9 พ.ย.62 
 - เบิกจายเงินแลว 1,200,000.-

ปี 2562   ที�ไดร้บัโอนเปลี�ยนแปลงงบประมาณ  จาํนวน  9 รายการ 



3.2 การเฝ้าระวงัการเงนิการคลงัโรงพยาบาล 8 แหง่ 

      และ รพ.สต. เป็นราย อาํเภอ

นําเสนอโดย…รองจนัทนา  ศริโิยธพินัธุ ์

ระเบยีบวาระที�  3 เร ื�องสบืเนื�อง



      สถานการณ์การเงนิการคลงั ณ เดอืน พฤศจิกายน 2562 

หน่วยบริการ CR > 1.5 QR > 1.0 Cash > 0.8 NWC NI+Depreciation
Risk 

Scoring

รพ.ประจวบครีีขนัธ์ 1.58 1.48 1.05 103,240,724.15 17,044,112.07 0

รพ.กุยบุรี 1.40 1.31 1.10 9,884,786.46 4,744,100.68 1

รพ.ทบัสะแก 1.36 1.25 0.87 10,542,987.42 9,420,646.58 1

รพ.บางสะพาน 1.15 0.93 0.43 16,216,290.89 35,357,182.58 3

รพ.บางสะพานน้อย 1.75 1.63 1.45 17,376,604.79 6,632,403.63 0

รพ.ปราณบุรี 1.48 1.38 1.10 19,776,999.19 17,452,509.70 1

รพ.หัวหิน 0.95 0.74 0.42 -17,596,060.07 90,474,132.82 4

รพ.สามร้อยยอด 4.64 4.49 3.97 98,823,071.63  15,173,426.22 0

ณ 16 ธ.ค. 2562



ระเบยีบวาระที� 4 เร ื�องเพื�อทราบ 

4.1  แนวทางการตรวจราชการกรณีปกต ิ
       รอบที� 1/2563





ประเด็นการตรวจราชการ 

1. Agenda base
- โครงการพระราชดาํร ิ(โครงการราชทณัฑป์นัสขุ ทาํ
ความดเีพื�อชาต ิศาสน ์กษตัรยิ)์ - กญัชาทาง
การแพทยแ์ละสมนุไพรเพื�อเศรษฐกจิ 

2. Function base 
- สขุภาพกลุม่วยั 
- ลดแออดั ลดรอคอย 

3. Area base เขตสขุภาพที� 5
- STEMI 
- CA 

4. Management
 - ดา้นบคุลากร 

- ดา้นการเงนิการคลงั 
- การบรหิารงบประมาณ 



5. Area base ของแตละจังหวัด
- จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 2 ประเด็น ไดแก RTI และ NCD 
- จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 2 ประเด็น ไดแก TB และ NCD 
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 3 ประเด็น ไดแก NCD, TB และ Teenage Pregnancy 
- จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 2 ประเด็น ไดแก สุขภาพผูสูงอายุ และ NCD 
- จังหวัดราชบุรี จํานวน 2 ประเด็น ไดแก DM/HT และ Stroke 
- จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 3 ประเด็น ไดแก Stroke, STEMI และ มะเร็งเตานม 
- จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 ประเด็น ไดแก NCD และไขเลือดออก 
- จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 ประเด็น ไดแก อาหารปลอดภัย และไขเลือดออก 



คณะตรวจราชการและนเิทศงานเขตสขุภาพที� 5 แบง่
ออกเป็น 3 คณะ ดงันี� 

1. คณะตรวจราชการและนิเทศงานดานระบบบริการ จะตรวจติดตามใน
ประเด็น 
- โครงการพระราชดําริ (โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน 
กษัตริย) 
- กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
- ลดแออัด และลดรอคอย 
- Area base ของเขต ซึ่งไดแก STEMI และ CA 

2. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นสุขภาพกลุมวัย และ Area base 
ของจังหวัด 

3. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็นการบริหารจัดการ 
- ดานบุคลากร 
- ดานการเงินการคลัง 
- การบริหารงบประมาณของจังหวัด 



กําหนดการการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รายจังหวัด 

วันกอนกําหนดการตรวจราชการ
09.00-16.30 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ลงพื้นท่ีเก็บขอมูล 

วันแรกของกําหนดการตรวจราชการ 
08.30 – 9.00 น. ผูตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศ, ชวยผูตรวจราชการกระทรวงเขต

สุขภาพท่ี 5 พรอมผูตรวจราชการและนิเทศงาน ท้ัง 3 คณะ พบคณะผูบริหาร
สาธารณสุขในจังหวัด เพื่อหารือประเด็นสําคัญและวางแผนการตรวจเยี่ยมพื้นที่
รวมกัน

09.00 – 12.00 น. ผูตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศ, ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงเขต
สุขภาพท่ี 5 พรอมผูตรวจราชการและนิเทศงาน ท้ัง 3 คณะ ลงพื้นท่ีตรวจราชการตาม
ประเด็นสําคัญ และตามพื้นท่ีท่ีกําหนด โดยแบงออกเปน 2 ทีม 

13.00 – 16.30 น. ผูตรวจราชการกระทรวง,  สาธารณสุขนิเทศ, ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงเขต
สุขภาพท่ี 5 พรอมผูตรวจราชการและนิเทศงาน ท้ัง 3 คณะ ลงพื้นท่ีตรวจราชการตาม
ประเด็นสําคัญ และตามพื้นท่ีท่ีกําหนด โดยแบงออกเปน 2 ทีม (ตอจากภาคเชา) 



วันที่สองของกําหนดการตรวจราชการ 
08.30 – 9.00 น. ผูตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศ, ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง

เขตสุขภาพท่ี 5 พรอมผูตรวจราชการและนิเทศงาน ท้ัง 3 คณะ ประชุมเพื่อหารือ
เตรียมการสรุปผลการตรวจราชการ 

09.00 – 10.30 น. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล นําเสนอแผนและผลการดําเนินงานตาม
ประเด็นการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

10.30 – 14.00 น. คณะผูตรวจราชการและนิเทศงาน นําเสนอสรุปผลการตรวจราชการ 
โดย ผูตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศ, ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงเขต
สุขภาพท่ี 5 ใหขอเสนอแนะ ขอสั่งการ สําหรับจังหวัด และเขต เพื่อนําไปแกไข และ
พัฒนาตอไป 



ระเบยีบวาระที� 4 เร ื�องเพื�อทราบ 

4.2  ผลงาน OKR แยกอําเภอ/ จังหวัด



ลาํดบัที� O KRs

1 มแีผน LOI - รพ./ รพ.สต.ทกุแหง่มแีผน LOI
*** มเีป้าหมาย คอื เพิ�มรายได ้ ลดรายจา่ย  สรา้งนวตักรรม

2 มกีารบรหิารจัดการงบลงทนุ 
ปีงบประมาณ 2563 ทันเวลา

- รายการครภุัณฑ ์และสิ�งกอ่สรา้ง (เฉพาะงบลงทนุ กสธ.) 
ทกุรายการตอ้งไดผู้รั้บจา้งหรอืผูข้าย ภายใน 30 ธ.ค. 2562

3 คัดกรองสขุภาพ
กลุม่เป้าหมายที�ทํา
ครั �งเดยีวตอ่ปีใหค้รอบคลมุ
กลุม่เป้าหมาย 

- คัดกรองสขุภาพกลุม่เป้าหมายที�ทําครั �งเดยีวตอ่ปีให ้
  ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายตามเกณฑท์ี�กําหนด ภายใน 
  30 ธ.ค.2562  ไดแ้ก่
  1) CXR ใน TB high risk  (100%)
2) NCD กลุม่อาย ุ35 ปี ขึ�นไป

      - HT ≥ 90%
- DM (Complication): ตา ≥ 90% , CKD ≥ 90%

      - คัดกรองภาวะอว้น ≥ 90%
  4) ผูส้งูอาย ุ(60ปี ขึ�นไป) : คัดกรองตามเกณฑ ์และเพิ�ม
      การคัดกรองภาวะซมึเศรา้ และตาตอ้กระจก ≥ 90%
  5) มะเร็ง : 

- Pap Smear ≥ 90% 
- Breast ≥ 90% 
- Fit Test ≥ 50%

ประกาศ OKRs ของนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ประจาํปีงบประมาณ 2563

Q1/2563  (ภายในวนัที� 30 ธนัวาคม 2562)



ลาํดบัที� O KRs

4 ลดการใชท้รัพยากร - คา่ใชจ้า่ยดา้นไฟฟ้า, นํ�าประปา, นํ�ามันเชื�อเพลงิ, 
กระดาษ, หมกึพมิพ ์และระยะเวลาการรอคอย
ลดลง ≥ 10%  เมื�อเทยีบกบัปี 2562

5 - Smart Office 
  (สสจ. และ สสอ.)
- Smart Hospital 
  (รพ. และ รพ.สต.)

- สสจ. : ม ีe-Slip ใหใ้ชท้ั �งจังหวดั (ยกเวน้ รพ.ปข/รพ.หห.), มรีะบบ
จองรถและจองหอ้งประชมุออนไลน,์ มรีะบบลงทะเบยีนออนไลน ์และ
มแีผนพัฒนา e-Saraban & e-Meeting

- รพท./รพช.: มรีะบบ Smart Hospital 
  1) Smart Tools : มหีนา้จอแสดงลําดับควิในจดุที�เหมาะสมและหนา้
หอ้งตรวจ, มชีอ่งทางออนไลนห์รอืชอ่งทางแจง้เตอืนควิรับบรกิาร 
อยา่งนอ้ย 1 จดุ
  2) Smart Services: ยกเลกิการเรยีกรับสําเนาบัตรประชาชน/เอกสาร
ที�ออกโดยราชการจากผูรั้บบรกิาร, มรีะบบจัดเก็บขอ้มลูเวชระเบยีน
ผูป่้วยดว้ยรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์( EMR ), ใชใ้บสั�งยาในรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิส์
- รพ.สต.: ระบบนัดออนไลนใ์นคลนิกิทันตกรรม/แพทยแ์ผนไทย 
(เฉพาะ รพ.สต.ที�มบีรกิารดา้นนี�)

ประกาศ OKRs ของนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ประจาํปีงบประมาณ 2563

Q1/2563  (ภายในวนัที� 30 ธนัวาคม 2563)



ที�  OKRs เป้า
หมาย

หวัหนิ ปราณ 300 
ยอด

กยุบรุี เมอืง ทับ
สะแก

บาง’
พาน

บาง’พาน
นอ้ย

1 มแีผน LOI มแีผน     

2 มกีารบรหิารจัดการ
งบลงทนุ ปีงบ 63 
ไดท้ันเวลา

รายการ
ครภุัณฑ ์และ
สิ�งกอ่สรา้ง 
(เฉพาะงบ

ลงทนุ กสธ.) 
ทกุรายการ
ตอ้งไดผู้ ้

รับจา้งหรอื
ผูข้าย 



3 ลดการใชท้รัพยากร
(ไฟฟ้า/นํ�าประปา/นํ�ามัน/
กระดาษ/

ลดลง
10%

 - ปี 62 เฉลี�ยเดอืนละ 14,750 7,090 7,134 6,812 3,815 n/a 38,304 3,514 

 - ปี 63 เฉลี�ยเดอืนละ
   (ต.ค.62 – ธ.ค.62) 

12,676 5,483 8,982 4,612 3,309 n/a 36,326 3,550 

% ที�ลด 14.06 22.67 + 25.9 32.3 13.26 5.16 + 1.01

รายงานผลการปฏบิตังิานตาม OKRs ของ นพ.สสจ.

ประจาํปีงบประมาณ 2563 : 
Q1/2563



สรปุแบบรายงานผลการปฏบิตังิานตามOKRs ของนายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

โรงพยาบาลทกุแหง่  ประจําปีงบประมาณ 2563 : Q1/2563

ลําดบัที�  หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ย
ยอด

กยุบรุี เมอืง ทับสะแก บาง
สะพาน

บางสะพาน
นอ้ย

1 มแีผน LOI

2 มกีารบรหิารจัดการงบ
ลงทนุ ปีงบประมาณ 
2563 ทันเวลา

สํานกังาน

สาธารณสขุ
ประจวบครีขีนัธ์
ดําเนนิการ

ไมไ่ดรั้บจัดสรร

4

 ลดการใชท้รัพยากร
ปีงบประมาณ 2562 เฉลี�ย
เดอืนละ 

484,170.70 402,060
336,300.13 

ต.ค.62 –
ธ.ค.62 เฉลี�ยเดอืนละ 455,788.38 389,372 257,126.27  

ระยะเวลาการรอคอยที� 
OPD  ปี 2562 (นาท)ี          97.04 40 107 88

ระยะเวลาการรอคอยที� 
OPD  ปี 2562 (นาท)ี 119.21 37 110 73

สแีดง ยังไมไ่ดดํ้าเนนิการ

สเีหลอืง กําลังดําเนนิการ

สเีขยีว ดําเนนิการเสร็จสิ�น



ที� OKRs
หวัหนิ ปราณบรุ ี สามรอ้ย

ยอด
กยุบรุ ี เมอืง ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพาน

นอ้ย
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Smart Hospital  รพ.         

1) Smart Tools :     

  - มหีนา้จอแสดงลําดบัควิในจดุที�
เหมาะสมและหนา้หอ้งตรวจ

n/a  ×     n/a  n/a    n/a
 

  

   -มชีอ่งทางออนไลนห์รอืชอ่งทาง
แจง้เตอืนควิรับบรกิาร อยา่งนอ้ย 1 
จดุ

 n/a   ×    n/a
 

n/a
 

   n/a
 

  

2) Smart Services:         

     - ยกเลกิการเรยีกรับสําเนาบตัร
ประชาชน/เอกสารที�ออกโดย
ราชการจากผูร้ับบรกิาร

 n/a      n/a  n/a    n/a  

     -มรีะบบจัดเก็บขอ้มลูเวชระเบยีน
ผูป่้วยดว้ยรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์
( EMR )

n/a
 

 
 

n/a
 

n/a
 

 
n/a
 

 

     -ใชใ้บสั�งยาในรปูแบบ
อเิล็กทรอนกิส์  n/a

 
 

  n/a   n/a
 

  n/a  

5.2 สสอ. (ประเมนิผลงานของ 
รพ.สต.ในพื�นที�) : 

 
       

     - รพ.สต.มรีะบบนัดออนไลนใ์น
คลนิกิทันตกรรม/แพทยแ์ผนไทย 
(เป้าหมาย : เฉพาะ รพ.สต.ที�มี
บรกิารทันตกรรม/แพทยแ์ผนไทย)

    

 ม ี1/8 
แหง่

   

รายงานผลการปฏบิตังิานตาม OKRs ของ นพ.สสจ.

ประจาํปีงบประมาณ 2563 : 
Q1/2563



รายงานผลการปฏบิตังิานตาม OKRs ของ นพ.สสจ.

ประจาํปีงบประมาณ 2563 : 
Q1/2563



ลํา
ดบั
ที�

OKRs เป้าหมาย หวัหนิ ปราณบรุี สาม
รอ้ย
ยอด

กยุบรุี เมอืง ทับ
สะแก

บาง
สะพาน

บาง
สะพาน
นอ้ย

รวม

2) NCD กลุม่อายุ 35 ปี ขึ�นไป

- HT ≥ 90% 50.97 69.87 86.22 74.69 61.02 94.97 88.14 71.92 71.91

   - Dm ≥ 90% 51.07 68.94 87.19 75.16 61.27 94.63 88.49 72.94 72.32

- DM (Complication): ตา ≥ 90% 54.84 8.45 5.65 22.39 19.16 4.79 1.26 22.14 18.68

CKD ≥ 90% 25 14.49 17.75 31.04 18.05 31.67 29.85 54.27 27.15

- คัดกรองภาวะอว้น 90% 57 63.1 85 80 58.4 76.5 71.4 70.5 68

4) ผูส้งูอาย ุ(60ปี ขึ�นไป) :
คัดกรองตามเกณฑ์

  - ตาตอ้กระจก
≥ 90% 16.5 1 96.1 6.5 70.8 51.8 49.2 50 44.2

-ภาวะ  ซมึเศรา้ 
≥ 90% 30.6 31.6 88.2 71.2 52.3 80.5 81.2 56 58.5

5) มะเร็ง

- Pap Smear ≥ 90% 2.26 2.96 3.73 3.09 8.36 6.14 3.68 6.88 4.58

- Breast ≥ 90% 30.27 59.17 86.05 67.02 59.64 83.41 77.75 47.48 60.95

- Fit Test ≥ 50% 0.26 0.11 4.12 0.43 0 7.55 4.27 0.86 2.05



OKRs เป้าหมาย หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ย
ยอด

กยุบรุี เมอืง ทับสะแก บาง
สะพาน

บาง
สะพาน
นอ้ย

1. LOI แผนเพิ�มรายไดฯ้ มแีผน 1 1 1 1 1

2. บรหิารจัดการ

    งบลงทนุทันเวลา

ไดผู้ซ้ ื�อ/ผูรั้บ
จา้ง

1

3. ลดการใชท้รัพยากรฯ รอ้ยละ 10 1 1 1 1

4. คดักรองสขุภาพ
กลุม่เป้าหมาย

- HT /Dm รอ้ยละ 90 1

- DM (Complication): ตา รอ้ยละ 90

CKD รอ้ยละ 90

- คัดกรองภาวะอว้น รอ้ยละ 90

  - ตาตอ้กระจก รอ้ยละ 90

- ภาวะ ซมึเศรา้ (ผสูงูอาย)ุ 
รอ้ยละ 90

- Pap Smear รอ้ยละ 90

- Breast รอ้ยละ 90

- Fit Test รอ้ยละ 50

- TB  high risk รอ้ยละ 100

5. Smart Hos. มรีะบบนัด 0.07

รวมคะแนน 14 1 2 0 1 2.07 2 2 1

สรปุภาพรวมผลงาน



4.3 เบกิจา่ยตรงขา้ราชการ สทิธ ิอปท.จ.ประจวบครีขีนัธ์

อําเภอ จํานวน รพ.สต. (แหง)

หัวหิน 9

ปราณบุรี 7

สามรอยยอด 7

กุยบุรี 11

เมืองฯ 15

ทับสะแก 10

บางสะพาน 14

บางสะพานนอย 8

รวม 81

รพ.สต. ขึ �นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเบกิจ่ายตรงฯ  81  แห่ง (เป้าหมาย 100%)

กลุมเปาหมาย
1. ผูรับผิดชอบงาน IT จาก สสอ. แหงละ 1 คน
2. เจาหนาที่จาก รพ.สต. แหงละ 1 คน
3. ผูรับผิดชอบงาน IT สสจ.  1 คน

สิ่งที่ตองเตรียมมาประชุม
1. Note Book
2. ปลั๊กไฟ (สายพวง)
3. เอกสารรายการยาที่ใชใน รพ.สต.
4. Username และ Password ที่ไดรับจาก 
สปสช. (ใหตรวจสอบจาก E-mail ที่แจง 
สปสช.)

ขอมูล ณ  19  ธันวาคม 2562

** จะจัดประชุมชี้แจงหนวยบริการ
ที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยเบิกจายตรงสิทธิ อปท. 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม  2562 
ณ หองประชุมคีรีขันธ ชั้น 5 
อาคารผูปวยนอก รพ.ประจวบคีรีขันธ

ระเบยีบวาระที� 4 เร ื�องเพื�อทราบ 



UC ที�ลงทะเบยีน
ในจงัหวดั

สทิธปิระกนั
สขุภาพกองทนุอื�น

บคุคลที�มปีญัหา
สถานะและสทิธิ

คา่วา่ง
% UC

Coverage

414,418 131,456 5,819 516 99.865

ขอ้มลูจากหนา้เว็บ สปสช.  ณ เดอืน ตลุาคม 2562

            รายงานความครอบคลมุการลงทะเบยีนสทิธณิ ตลุาคม 2562

ลําดบัระดบัเขต  จ.ประจวบครีขีนัธ ์ อยูลํ่าดับที� 7  

              1.สมทุรสงคราม 99.956         5.สมทุรสาคร        99.900 
              2.ราชบรุ ี          99.942       6. นครปฐม          99.899 
              3. สพุรรณบรุ ี    99.940         7.ประจวบครีขีนัธ์   99.865 
              4.เพชรบรุ ี        99.917         8.กาญจนบรุี 99.852

ลําดบัระดบัประเทศ จ.ประจวบครีขีนัธ ์อยูลํ่าดับที� 68 รอ้ยละ 99.86 (516 คน)
10 ลําดับแรก คอื 1.ลําพนู            99.962     6.อํานาจเจรญิ     99.954
                          2.สตลู              99.960  7.มหาสารคาม     99.954 

3.สมทุรสงคราม  99.956      8.เลย   99.954
4.ตรัง           99.955      9.นราธวิาส         99.953 
5.พัทลงุ            99.955      10.ศรสีะเกษ       99.953

ระเบยีบวาระที� 4 เร ื�องเพื�อทราบ 

4.4  สทิธวิา่ง



UC ที�ลงทะเบยีน
ในจงัหวดั

สทิธปิระกนั
สขุภาพกองทนุอื�น

บคุคลที�มปีญัหา
สถานะและสทิธิ

คา่วา่ง
% UC

Coverage

415,103 131,610 5,822 370 99.911

ขอ้มลูจากหนา้เว็บ สปสช.  ณ เดอืน พฤศจกิายน  2562

รายงานความครอบคลมุการลงทะเบยีนสทิธิ
ณ พฤศจกิายน 2562

ลําดบัระดบัเขต  จ.ประจวบครีขีนัธ ์ อยูลํ่าดับที� 6  

                1.สมทุรสงคราม 99.969    5.นครปฐม            99.913 
                2.ราชบรุ ี          99.951   6 .ประจวบครีขีนัธ์   99.911 
                3.สพุรรณบรุ ี     99.951    7.สมทุรสาคร        99.901 
                4.เพชรบรุ ี        99.940 8.กาญจนบรุี         99.864 

 

ลําดบัระดบัประเทศ จ.ประจวบครีขีนัธ ์อยูลํ่าดับที� 63 รอ้ยละ 99.911 (370 
คน)
10 ลําดับแรก คอื 1.พัทลงุ           99.969      6.ตรัง           99.959
                          2.สมทุรสงคราม  99.969      7.อตุรดติถ ์          99.959          
                          3.สตลู              99.966      8.เลย                 99.959 
                          4.ศรสีะเกษ        99.964      9.อํานาจเจรญิ      99.959 

   5.ลําพนู            99.962      10.มหาสารคาม    99.956



ระเบยีบวาระที� 4 เร ื�องเพื�อทราบ 

4.5. การเตรยีมพรอ้มงบลงทนุ ปี 63



รายการครภุณัฑ์

ลาํดับ รายการ สถานที� จาํนวน หน่วย
วงเงนิ

งบประมาณ 
Spec
(1)

รายชื�อคกก.
กาํหนดราคา

กลาง(2)

วิธีการ
จัดซื �อ

หมายเหตุ

1
เครื�องดมยาสลบพรอ้มเครื�องชว่ยหายใจ และ
เครื�องตรวจวดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละยาดม
สลบในลมหายใจออก สําหรับการผา่ตัดทั�วไป 

รพ.บางสะพาน 2 เครื�อง      3,400,000  /  /

E-bidding 
แยกยื�น

ครุภณัฑ์การแพทย์

2
เตยีงผา่ตัดทั�วไประบบไฟฟ้าพรอ้มรโีมทคอน
โทล 

รพ.บางสะพาน 1 เตียง      1,760,000  /  /

3
โคมไฟผา่ตัดใหญโ่คมคูข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 
130,000 ลักซห์ลอดแอลอดีี

รพ.บางสะพาน 1 เครื�อง      1,450,000  /  /

4
เครื�องลา้งสายยางอัตโนมัตพิรอ้มอบแหง้ ขนาด
ความจไุมน่อ้ยกวา่ 800 ลติร

รพ.ปราณบรีุ 1 เครื�อง      1,070,000  /  /

5
เครื�องนึ�งฆา่เชื�อจลุนิทรยีด์ว้ยไอนํ�าระบบ
อัตโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่ 850ลติร(Pre-Post 
Vac) หอ้งนึ�งทรงสี�เหลี�ยม ชนดิ 1 ประต ู

รพ.สามร้อยยอด 1 เครื�อง      2,500,000  /  /

6
เครื�องนึ�งฆา่เชื�อจลุนิทรยีด์ว้ยไอนํ�าระบบ
อัตโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่700 ลติร(Pre-Post 
Vac) หอ้งนึ�งทรงกระบอก ชนดิ 1 ประต ู

รพ.กยุบรีุ 1 เครื�อง         840,000  /  /

7
เครื�องนึ�งฆา่เชื�อจลุนิทรยีด์ว้ยไอนํ�าระบบ
อัตโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร 

รพ.สต.บ้านหนองแก/
รพ.สต.หนองยาย

เอม/รพ.สต.ดอนซอ
2 เครื�อง         285,000  /  /

8
เครื�องกระตกุไฟฟ้าหัวใจชนดิอัตโนมัต(ิAED) 
พรอ้มตูต้ั �งพื�นจอแสดงผล และระบบสญัญาณ
เตอืน 

รพ.สต.หนองยายเอม 1 เครื�อง          90,000  /  /

9
ยนูติทําฟัน (Dental Master Unit) รุน่ 
Platinum II 

รพ.กยุบรีุ/รพ.ทบั
สะแก

2 เครื�อง         856,000  /  / บญัชีนวตักรรม ครุภณัฑ์การแพทย์



รายการครภุณัฑ์
ลาํดับ รายการ สถานที� จาํนว

น
หน่วย วงเงนิ

งบประมาณ 
Spec
(1)

รายชื�อคกก.
กาํหนดราคา

กลาง(2)

วิธีการ
จัดซื �อ

หมายเหตุ

10
เครื�องกําเนดิไฟฟ้า ขนาด 300 
กโิลวตัต์

รพ.ปราณบรุี 1 เครื�อง      1,700,000  /  / E-bidding
ครุภณัฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ

11 รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจุลชพี 
รพ.สามรอ้ย
ยอด

1 คนั      2,100,000  /  /
บญัชี

นวตักรรม

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ

12
เครื�องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล 
(ขาว-ดํา ส)ี ความเร็วในการถา่ยไม่
ตํ�ากวา่ 20 แผน่ตอ่นาท ี

สสจ.ปข/
สสอ.บาง
สะพาน

3 เครื�อง         360,000  /  / เฉพาะเจาะจง
ครุภณัฑ์

สํานกังาน

13
เครื�องมัลตมิเีดยีโปรเจคเตอรร์ะดับ 
XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 

สสจ.ปข 3 เครื�อง         187,500  /  / เฉพาะเจาะจง
ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

14
เครื�องคอมพวิเตอร ์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที� 1 (จอขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 19 นิ�ว) 

สสจ.ปข 10 เครื�อง         220,000  /  /
เฉพาะเจาะจง

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

15
เครื�องคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ สําหรับ
งานประมวลผล 

สสจ.ปข 5 เครื�อง         105,000  /  /



รายการกอ่สรา้ง
ลาํดับ รายการ สถานที� จาํนวน ราคาต่อหน่วย วงเงนิ

งบประมาณ ปี 
2563

แบบรูป
(1)

รายชื�อคกก.
กาํหนดราคา

กลาง(2)

สถานที�
(3)

EIA(4) หมายเหตุ

1 บา้นพักขา้ราชการ 
ระดับ 5-6 (1 
ครอบครัว) เป็น
อาคาร คสล.2 ชั �น 
พื�นที�ใชส้อย
ประมาณ 88.08 
ตารางเมตร

รพ.สต.บางเจรญิ อ.
บางสะพานนอ้ย/รพ.
สต.นคิมสรา้งตนเอง 
กม.12 อ.เมอืง
ประจวบครีขีนัธ/์
โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพตําบลบา้นหว้ย
แสลงพันธ ์อ.ปราณ
บรุ/ีรพ.สต.เขาลา้น อ.
ทับสะแก/รพ.สต.ศลิา
ลอย อ.สามรอ้ยยอด/
สสอ.บางสะพานนอ้ย/
สสอ.ทับสะแก/สถานี
อนามยัเฉลมิพระ
เกยีรตฯิกม.5 อ.เมอืง
ประจวบครีขีนัธ์

8
        

1,159,400 
        

9,275,200 
 /  /  /  -

E-bidding แยก
ยื�น



รายการกอ่สรา้ง
ลาํดับ รายการ สถานที� จาํนวน ราคาต่อหน่วย วงเงนิ

งบประมาณ ปี 
2563

แบบรูป
(1)

รายชื�อคกก.
กาํหนดราคา

กลาง(2)

สถานที�
(3)

EIA(4) หมายเหตุ

2 อาคารผูป่้วยใน 5 
ชั �น เป็นอาคาร 
คสล.5 ชั �น พื�นที�ใช ้
สอยประมาณ 4,797 
ตารางเมตร

รพ.บางสะพาน

1
     

115,439,200 
 23,087,800  
(92,351,400) 

 /  /  / 29.2
ต้องทํารายงาน

EIA

3 บา้นพักขา้ราชการ 
ระดับ 7-8 (1 
ครอบครัว) เป็น
อาคาร คสล.2 ชั �น 
พื�นที�ใชส้อย
ประมาณ 92 ตาราง
เมตร

สสอ.สามรอ้ยยอด/
สสอ.ปราณบรุ/ีสสอ.
เมอืง
ประจวบครีขีันธ/์
สสอ.ทับสะแก/
สสอ.หวัหนิ

5
        

1,218,700 
        

6,093,500 
 /  /  /  -

E-bidding แยก
ยื�น

4 ระบบบําบัดนํ�าเสยี รพ.บางสะพาน
1

       
23,000,800 

 4,600,200 
(18,400,600) 

 /  /  /  - E-bidding



แผนพฒันาหนว่ยบรกิารปฐมภมูจิงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

โดย กลุ่มงานพฒันาคุณภาพแลรูปแบบบริการ
 สสจ.ประจวบครีีขันธ์

ระเบยีบวาระที� 4 เร ื�องเพื�อทราบ 

4.5 การวางแผนจัดตั �ง PCC (คลนิกิหมอครอบครัว 10 ปี 
     2563-2572)



พรบ.สขุภาพปฐมภมู ิพ.ศ.2562

บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึง บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มุงหมายดูแล
สุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองครวม

หนวยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หนวยบริการที่ไดขึ้นทะเบียนเพื่อใหบริการสุขภาพปฐมภูมิตาม พรบ.

เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หนวยบริการปฐมภูมิหรือหนวยบริการที่รวมตัวกันและขึ้น

ทะเบียนเปนเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

ลักษณะของหนวยบริการปฐมภูม/ิเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ที่จะขึ้นทะเบียน 
       1. มีอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการใหบริการ
        2. สถานที่ต้ังอยูในพื้นท่ีตอการเขารับบริการ
        3. มีบุคลากรจํานวนเพียงพอและมีศักยภาพ
        4. มีเวลาทําการไมนอยกวา 8ชม/วัน เปนเวลา 5วันทําการ/สัปดาห
        5. มีระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมlitation) ตนแบบของเขตสุขภาพ
        6. มีแพทยFM อยางนอย 1 คน  ,พยาบาล 2 คน ,นวก./จพสธ 2 คน



แบบสรปุเป้าหมายขยายหนว่ยบรกิารปฐมภมูแิละเครอืขา่ยหนว่ยบรกิาร
ปฐมภมู ิเพื�อใหค้รอบคลมุประชากร 40% จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ประชากรทั้งหมด จํานวน 402,526 คน

ครอบคลุม ปชก.ทั้งจังหวัด 236,106 คน รอยละ58.65

อําเภอ จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายฯ จํานวนประชากร หมายเหตุ

ทีมเดิม(59-62) ทีมใหม (63) ทีมเดิม(59-62) ทีมใหม 
(63)

หัวหิน 2 3 24,122 34,438

ปราณบุรี 0 1 0 10,354

สามรอยยอด 0 2 0 20,344

กุบบุรี 0 1 0 16,323

เมือง 5 1 49,236 7166
ทับสะแก 0 2 0 24,676
บางสะพาน 1 2 13,386 21,932
บางสะพานนอย 0 1 0 14,129
รวม 8 13 86,744 149,362



แผนจดัต ั�ง PCC จาํแนกรายอําเภอ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 
  ปี 2560-2573 

ลําดับ อําเภอ เป้าหมาย
PCC

ท ั�งหมด 
(ทมี)

ดําเนนิการ
ปี60 (ทมี)

ปี 61
(ทมี)

ปี 62
(ทมี)

ปี 63
(ทมี)

ปี 64
(ทมี)

ปี 65
(ทมี)

ปี 66
(ทมี)

ปี 67
(ทมี)

ปี 68
(ทมี)

ปี 69-73
(ทมี)

1 เมือง 8 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0

2 กุยบุรี 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

3 ทับสะแก 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0

4 บางสะพาน 6 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0

5 บางสะพานนอย 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

6 ปราณบุรี 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

7 หัวหิน 7 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0

8 สามรอยยอด 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0

 รวม 38 3 1 4 13 8 7 2 0 0 0

รวมสะสม 3
(7.89%)

4
(10.53%)

8
(20.05%)

21
(55.26%)

29
(76.32%)

36
(94.74%)

38
(100%)

38
(100%)

38
(100%)

38
(100%)



แผนจดัตั�งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 

อําเภอ รพ.แมข่า่ย จํานวน

ทมี

รายชื�อทมี 

หัวหิน รพท. หัวหิน 7 ป 60  1. รพ.หัวหิน2(บอฝาย) 2. รพ.หัวหิน3 (เขาสนามชัย)

ป 63  3. รพ.สต.หินเหล็กไฟ   4. รพ.สต.หนองพลับ   5. รพ.สต.ทับใต 
ป 64  6. ศูนยบริการแนบเคหาสน  + สถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ
ป 65  7. รพ.สต.หวยสัตวใหญ+รพ.สต.หวยผึ้ง+รพ.สต.บึงนคร+รพ.สต.แพรก
ตระครอ

ปราณบุรี รพช.ปราณบุรี 4 ป 63  1.รพ.สต.ปากน้ําปราณ
ป 64  2. รพ.สต.วังกพง
ป 65  3. รพ.สต.หวยแสลงพันธ+รพ.สต.หนองตาเมือง+รพ.สต.เขาจาว
ป 66  4. รพ.สต.บานโรงสูบ+รพ.สต.ปราณบุรี

สามร้อย

ยอด

รพช.สามรอยยอด 4 ป 63 1. รพ.สต.สามรอยยอด+รพ.สต.ศิลาลอย

ป 63  2. รพ.สต.ไรเกา
ป 64  3. รพ.สามรอยยอด+รพ.สต.หนองแก+รพ.สต.หนองจิก
ป 65  4. รพ.สต.ทุงเคล็ด+รพ.สต.หนองหญาปลอง 61



แผนจดัตั�งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 

อําเภอ รพ.แมข่า่ย จํานวน

ทมี

รายชื�อทมี 

กุยบุรี รพช.กุยบุรี 3 ป 63  1. รพ.กุยบุร+ีรพ.สต.หนองมะซาง+รพ.สต.โปงกะสัง+รพ.สต.รวมไทย+

            รพ.สต.บานไรบน
ป 64   2. รพ.สต.ดอนกลาง+รพ.สต.ปาถลม
ป 65   3. รพ.สต.หนองเตาปูน+รพ.สต.ดอนยายหน+ูรพ.สต.พระครูฯ+รพ.สต.กุยบุร+ี
             รพ.สต. เขาแดง

เมือง รพท. ประจวบฯ 8 ป 61  1. ศสม.รพ.ประจวบคีรีขันธ
ป 62  2. รพ.สต.คลองวาฬ  3. รพ.สต.ทุงเคล็ด+รพ.สต.ดานสิงขร 4. ศบส.เทศบาลฯ
         5. รพ.สต.หวยน้ําพุ+รพ.สต.หวยทราย+รพ.สต.เกาะหลัก
ป 63.  6. รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ 
ป 64.  7. รพ.สต.หนองยายเอม+รพ.สต.กม.12+รพ.สต.ยานซื่อ
ป 65   8. รพ.สต.บานทุงโก+รพ.สต.ดอนซอ+รพ.สต.บอนอก+รพ.สต.หนองปุหลก

ทับสะแก รพช.ทับสะแก 3 ป 63  1. รพ.ทับสะแก+รพ.สต.ทุงประดู+รพ.สต.นาหูกวาง+รพ.สต.อางทอง+

            รพ.สต.หนองหอย

ป 63   2. รพ.สต.หวยยาง+รพ.สต.เนินดินแดง+รพ.สต.หินเทิน
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แผนจดัตั�งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 

อําเภอ รพ.แมข่า่ย จํานวน

ทมี

รายชื�อทมี 

บางสะพาน รพช.บางสะพาน 6 ป 60   1. รพ.สต.รอนทอง+รพ.สต.วังนํ้าเขียว+รพ.สต.คลองลอย

ป 63   2. รพ.บางสะพาน+รพ.สต.ทุงข้ีตาย+รพ.สต.หนองตาจา

          3. รพ.สต.พงศประศาสน+รพ.สต.แมรําพึง
ป 64    4. รพ.สต.ธงชัย+รพ.สต.บานถ้ําคีรีวงศ+รพ.สต.หนองมงคล
ป 65    5. รพ.สต.ชัยเกษม+รพ.สต.หวยไกตอ
ป 66    6. รพ.สต.ทองมงคล+รพ.สต.บานทองมงคล

บางสะพานนอย รพช.บางสะพานนอย 3 ป 63  1. รพ.สต.ดอนจวง+รพ.สต.บางเบิด+รพ.สต.ทรายทอง+ รพ.สต.            
            บางสะพาน
ป 64   2. รพ.สต.ศรีนคร+รพ.สต.ชางแรก
ป 65   3. รพ.สต.ไชยราช+รพ.สต.บางเจริญ

รวมทั้งสิ้น 38 ทีม

63



ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ

  หว่งใย ใสใ่จดแูลกนั

  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์



ประชาชนสขุภาพด ีเจา้หนา้ที�มคีวามสขุ ระบบสขุภาพย ั�งยนื

  หว่งใย ใสใ่จดแูลกนั

  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์



ระเบยีบวาระที� 4 เร ื�องเพื�อทราบ 

4.6 สถานการณ์ไขเ้ลอืดออก
***รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระแนบทาย



ระเบยีบวาระที� 5

เร ื�องเพื�อพจิารณา



ระเบยีบวาระที� 6

เร ื�องจากอาํเภอ

6.1 แนวทางการดําเนนิงาน คลนิกิการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก 

 

โดย...สสอ.เมอืงฯ



การศกึษาดงูาน : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุคลากรเพื�อ
พฒันางานแพทยแ์ผนไทยใหส้อดรบักบัแผนยทุธศาสตร ์

กระทรวงสาธารณสขุ 
ปีงบประมาณ 2563 

วนัที� 16 ธนัวาคม 2563

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์



โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพตาํบลวดับางขนั

แตก 
จงัหวดัสมทุรสงคราม

ณ สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรตฯิ
บางขนัแตก 

จงัหวดัสมทุรสงคราม



วตัถปุระสงคโ์ครงการ

1. เพื�อใหเ้กดิแนวคดิในการพฒันาบรกิารแพทยแ์ผนไทย
ของอําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธใ์หไ้ดม้าตรฐาน และเป็น
ที�นา่เชื�อถอืของผูม้ารบับรกิาร

2. เพื�อเพิ�มชอ่งทางในการเพิ�มรายไดใ้หก้บัหนว่ยบรกิาร

3. เพื�อนํารปูแบบการบรกิารที�ดมีาพฒันาตอ่ยอดปรบัเป็น
แนวทางของอําเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ ์



เป้าหมายและผลที�จะไดร้บัจากการศกึษาดู
งานตามโครงการฯ

รพ.สต.วดับางขนัแตก  / สถานอีนามยัเฉลมิพระ
เกยีรตฯิบางขนัแตก จงัหวดัสมทุรสงคราม

จดุเดน่

1. ดา้นอาคารสถานที�

2. ดา้นผลติภณัฑบ์รกิาร

3. วธิกีารสื�อสารกบัประชากรกลุม่เป้าหมาย

4. แนวคดิดา้น Service Mind

5. ชอ่งทางในการบรหิารรายรบัรายจา่ย



รพ.สต.วดับางขนัแตก จงัหวดัสมทุรสงคราม



สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรตฯิบางขนัแตก 
จงัหวดัสมทุรสงคราม



สรปุผลการถอดบทเรยีนจากการศกึษาดงูาน

1. สรปุขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ในการจดับรกิารท ั�ง 2 หนว่ยบรกิาร1. สรปุขอ้ด ีขอ้ดอ้ย ในการจดับรกิารท ั�ง 2 หนว่ยบรกิาร
2. นําขอ้ดเีดน่ท ั�ง 2 แหง่มาเป็นแนวทางในการพฒันาของอําเภอ

เมอืงฯ
3. สรปุความพรอ้มของ รพ.สต. ที�จะพฒันาในดา้นการแพทย์

แผนไทย ของอําเภอเมอืงฯ จํานวน 8 แหง่ 
1.รพ.สต บา้นทุง่โก   
2.สอน.เฉลมิฯ นคิม กม. 5    
3.รพ.สต.เกาะหลกั
4.รพ.สต.คลองวาฬ 
5.รพ.สต.บา้นทุง่เคล็ด
6.รพ.สต.ดา่นสงิขร
7.รพ.สต.หว้ยนํ �าพุ
8.รพ.สต หว้ยทราย



สรปุแนวคดิการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
 อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ์

1. กาํหนดผลติภณัฑบ์รกิาร และราคาบรกิารให้1. กาํหนดผลติภณัฑบ์รกิาร และราคาบรกิารให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ท ั�งในเวลาและนอก
เวลาราชการ และชอ่งทางการหารายรบัเป็น
มาตรฐานเดยีวกนัท ั�งอาํเภอ
(1) บรกิารนวดรกัษา
(2) บรกิารนวดประคบสมนุไพร
(3) อบสมนุไพร
(4) พอกยาสมนุไพร
(5) เผายาสมนุไพร
(6) ดแูลมารดาหลงัคลอด



สรปุแนวคดิการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
 อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ ์( ตอ่ )

2. กาํหนดเป้าหมายการใหบ้รกิารแพทยแ์ผนไทยในเวลา
ราชการ

3. เพิ�มกลุม่เป้าหมายของผูม้ารบับรกิารนอกเหนอืจากกลุม่ 
UC เชน่ ประกนัสงัคม / เบกิได ้

3. เพิ�มชอ่งทางการประชาสมัพนัธ ์ในกลุม่เป้าหมายที�เพ ิ�ม
รายได้

3. ต ั�งเป้าหมายรายไดต้อ่เดอืน

4. ประเมนิผลงานและปญัหาอปุสรรค เดอืนละ 1 คร ั�ง



Time Line การจดับรกิาร 
ปีงบประมาณ 2563

ระยะเวลา กจิกรรม

20 ธ.ค.62 – 15 ม.ค.63 เตรยีมสถานที� / วสัด ุอปุกรณ์ ครภุณัฑ ์
บคุลากร ใหพ้รอ้มในการใหบ้รกิาร และใหเ้กดิ
ความสวยงามและสรา้งความประทบัใจใหผู้ม้า
รบับรกิาร

6 ม.ค.63 เป็นตน้ไป - เปิดใหบ้รกิารใน รพ.สต.ท ั�ง 8 แหง่ ดว้ยรปู
โฉมใหม่

- สื�อสาร ประชาสมัพนัธ ์ผา่นทกุชอ่งทาง

26 ของทกุเดอืน ประชุม สรปุผลงานและปญัหาอปุสรรค เพื�อ
รว่มกนัถอดบทเรยีน



ระเบยีบวาระที� 7  เร ื�องอื�นๆ 

7.1 การขอรบั/ยกเลกิเงนิเพิ�มพเิศษ 

โดย...กลุม่งานบรหิาร



รายชื่อแพทยท่ีขอรับรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการฯ

ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผลตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๓

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงานที่ปฏิบัติงาน

๑. นางสาววันดี สําเร็จ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒. นางสาวมณฑิรา สูสวัสดิ์ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๓. นางสาวพุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

๔. นางสาวนพพร สมจิต เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

๕. นายมนูญ ทองมี เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

๖. นางสิริกัญญา นิรมิตรานนท เภสัชกรชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางสะพานนอย

๗. นางจารุรัตน พัฒนทอง เภสัชกรชํานาญการ กลุมงานคุมครองฯ สสจ.ปข.



รายชื่อแพทยที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย 
ทันตแพทย และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการฯ

ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงานที่ปฏิบัติงาน

๑. นางสาวสุชาตา พรหมออน นายแพทยชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน

๒. นางสาววิรดา โรจนเมฆา ทันตแพทยปฏิบัติการ กลุมงานทันตสาธารณสุข สสสจ.ปข. 



ระเบยีบวาระที� 7  เร ื�องอื�นๆ 

























ปิดการประชุม


