
วนัจนัทรท์ี ่ 29 มถินุายน  2563 เวลา 13.30 น.
ณ หอ้งประชุม ช ัน้ 5  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล

คร ัง้ที ่5 / 2563



เร ือ่งประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ
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ประธาน...

ระเบยีบวาระที ่



วาระที ่1.1

รับเสด็จทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนราชกญัญา 

สริวิฒันาพรรณวด ีเสด็จเยีย่มและตดิตามผลการ
ด าเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

จังหวัดประจวบครีขีนัธ์

กลุม่งานควบคมุโรคไมต่ดิตอ่....



รับเสด็จทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี

เสด็จเยีย่มและตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์

วันพธุที ่22 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรยีนหวัหนิ จังหวัดประจวบครีขีนัธ์
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เวลา17.00น. รถยนตพ์ระทีน่ั่งถงึโรงเรยีนหัวหนิ
1. ทรงเปิดป้ายชมรมและศนูยเ์พือ่นใจ 
TO BE NUMBER ONE
2. ตดิตามการด าเนนิงานชมรมและ
ศนูยเ์พือ่นใจฯ รร.หวัหนิ
3. ตดิตามการด าเนนิงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE ทกุ Setting
4. ประทานเข็ม พระนามยอ่ อร 
(เฉพาะ 30,000 บาทขึน้ไป)
5. เยีย่มสมาชกิโครงการใครตดิยายกมอืขึน้
และสมาชกิ TO BE NUMBER ONE จังหวดั
ประจวบครีขีนัธ์
6. ทรง Concert TO BE NUMBER ONE
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กจิกรรมวนัรบัเสด็จ
วนัพธุที ่22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรยีนหวัหนิ

เวลา 07.00 น. - นักเรยีน และคณะท างานมาถงึโรงเรยีนหัวหนิ
เวลา 09.00 น. - ซกัซอ้มเตรยีมความพรอ้มจดุพธิกีาร (โดยบ.เซซแูป)

- ซกัซอ้มเตรยีมความพรอ้มหอ้งศนูยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE ทัง้ 6 กจิกรรม 
(โดยผอ.สนง.โครงการTO BE NUMBER ONE และ บ.เซซแูป)

เวลา 10.00 น. - การแสดงบนเวทมีนิคิอนเสริต์  
- 4 จดุกจิกรรม ทีศ่ลิปินดาราจะมาถ่ายทอดทักษะดา้นตา่งๆเวลา

เวลา 12.15 น. - การแสดงบนเวทมีนิคิอนเสริต์ โดยศลิปินดาราจากGMM แกรมมี่
และTO BE NUMBER ONE IDOL
- ซกัซอ้มสมาชกิใครตดิยายกมอืขึน้(จากสถานพนิจิฯ) 
(โดยผอ.สนง.โครงการ TO BE NUMBER ONE และบ.เซซแูป)เวลา 15.00 น. 
- จบกจิกรรมตา่งๆ เตรยีมความพรอ้มซอ้มพธิกีารรับเสด็จฯ
- ซกัซอ้มผูถ้วายเงนิเขา้โครงการ ฯ เขา้รับเข็มพระนามยอ่
(โดยส านักพระราชวงั)

**ฝึกรอ้งเพลง “เป็นหนึง่ไมพ่ ึง่ยา”  และ  “รกัเมือ่พรอ้ม”
และเพลงทกุเพลงทีอ่งคป์ระธานใชท้รงคอนเสริต์

*** หัวหนา้สว่น/VIP ลงทะเบยีน 13.00 น.
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กจิกรรม หนว่ยงาน รายละเอยีด

พธิกีาร/จดุทรง
งาน/จดุใครตดิ
ยายกมอืขึน้

สสจ.ปข.
รพ.หวัหนิ

- ประสานฝ่ายพธิกีารกบัส านักพระราชวงั
- จัดเตรยีมค ากลา่วถวายรายงาน  
- ตอ้นรับและลงทะเบยีนแขกผูม้เีกยีรต ิ
- เชญิแขกผูม้เีกยีรติ / ผูม้ารว่มงานประจ าจดุทีก่ าหนด 
- จัดเตรยีมรายนามผูถ้วายเงนิสมทบโครงการฯ
- จัดล าดับการเขา้เฝ้าและซกัซอ้มพธิกีารตา่งๆ

จดัเตรยีม
อาหารและดแูล
ผูร้ว่มงาน

สสจ.ปข.
รพ.หวัหนิ

- ประสาน สนจ.ปข. เตรยีมอาหารของคณะท างาน และดแูลแจกจา่ยใหก้บั
คณะท างานทกุคน
- จัดเตรยีมอาหาร เครือ่งดืม่ ดแูลแขกผูม้เีกยีรต ิและผูบ้รจิาค  
- จัดเตรยีมอปุกรณ ์ตา่งๆ 
- ประสานงานกบัฝ่ายสถานที ่เพือ่เตรยีมจดุวางอาหาร

ตกแตง่และดแูล
ความเรยีบรอ้ย
ของสถานที ่

สสจ.ปข.
สสอ.หห.

- ประสานการจัดเตรยีมสถานทีร่ับเสด็จฯ ใหส้มพระเกยีรต ิตามที่
ส านักราชวงัแนะน า

- ประสานการประดับตกแตง่ เสน้ทางเสด็จฯ
- ประสานจัดหาเต็นท ์โต๊ะ เกา้อี ้สนับสนุนการจัดกจิกรรมตา่งๆ
- ประสานจัดเตรยีมรถดับเพลงิ หอ้งสขุา รถสขุาเคลือ่นที่
- ประสานจัดเตรยีมและตกแตง่สถานทีท่กุจดุ 
- ประสานจัดหาเครือ่งก าเนดิไฟฟ้าส ารอง เครือ่งเสยีง พัดลม

มอบหมายภารกจิ



กจิกรรม หนว่ยงาน หมายเหตุ

การรกัษา
ความ
ปลอดภยั และ
การจราจร 

สสจ.ปข.
สสอ.หห.

- ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูลถวายความปลอดภยั 
- จัดเตรยีมสถานทีจ่อดรถ และดแูลอ านวยความสะดวก
- ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจร
- ดแูลความเรยีบรอ้ยของประชาชนทีม่ารอรับเสด็จ

ดแูลดา้น
การแพทย์
และ
สาธารณสขุ 

รพ.หัวหนิ
รพ.ปราณบรุี
สสอ.หห.
สสจ.ปข.

- เตรยีม รพ.ฉุกเฉนิ ประจ าพระองค ์ (รพ.หัวหนิ)
- จัดเตรยีม รพ.ส ารอง ประจ า ณ ทีต่ัง้ (รพ.ปราณบรุ)ี
- จัดรถพยาบาล พรอ้มแพทย ์พยาบาล พรอ้มยา เวชภณัฑ ์ประจ า
พระองค ์ประจ า กอ.รว่ม (รพ.หัวหนิ)
- จัดหน่วยปฐมพยาบาลดแูลประชาชนทีม่าเฝ้ารับเสด็จ 

(รพ.ปราณบรุ)ี
- จัดทมีคัดกรองวัดไข ้/ Alcohol gel 70 % (สสอ.หัวหนิ)
- จัดเตรยีมหนา้กากผา้/หนา้กากอนามยัส าหรับผูรั้บเสด็จ (สสจ.)
หมายเหต ุรถพยาบาลตามขบวนเสด็จ (จ.เพชรบรุ)ี

มอบหมายภารกจิ
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กจิกรรม หนว่ยงาน หมายเหตุ

จดัหาทนุ
สนบัสนนุ
กองทนุชมรม 
TO BE 
NUMBER 
ONE

รพ.สต.
รพ.
สสอ.
สสจ.

- นติยสาร รายปี ๆละ 200 บาท 
(รพ.สต.ทกุแหง่ )
(รวบรวมเป็นอ าเภอ สง่มอบทีก่ารเงนิ สสจ.ปข)

- เงนิทลูเกลา้ ของ สธ. 390,000 บาท
1. สสอ.แหง่ละ 3,750 บาท
2. รพ.แหง่ละ 30,000 บาท
3. สสจ. 120,000 บาท

หมายเหต ุ ขอสนบัสนนุขา้วกลอ่ง 300 กลอ่ง วนัเตรยีมงาน (21กค.63)

มอบหมายภารกจิ

เขา้รบัเข็มพระนามยอ่ อร



เสือ้โครงการ 

TO BE NUMBER 
ONE

ตดิตอ่ส ัง่ซือ้เสือ้ไดต้ามชอ่งทาง 
QR Code

หมดเขตภายในวนัที ่3 ก.ค.63 เทา่น ัน้!
*ส ัง่เส ือ้พรอ้มโอนเงนิและแนบหลกัฐานการโอน
เงนิ 10



วาระที ่1.2

กา้วทา้ใจ
season 2



อ าเภอหวัหนิ 5,200

อ าเภอปราณบุรี 3,900

อ าเภอสามรอ้ยยอด 2,750

อ าเภอกุยบุรี 2,600

อ าเภอเมอืง 4,050

อ าเภอทบัสะแก 3,010

อ าเภอบางสะพาน 3,970

อ าเภอบางสะพานนอ้ย 2,520

รวม 28,000

เป้าหมาย จ.ประจวบครีขีนัธ ์28,000 คน

ระยะเวลาสะสม
1 ก.ค. – 29 ส.ค.63

สะสมแตม้ 1 วนั 100 แคลลอรี ่
60 วนั 6,000 แคลลอรี่

เป้าหมาย
ประเทศ 

1.2 ลา้นคน

สะสมระยะทางและเวลา

สะสมระยะทางและเวลา

สะสมระยะเวลา (แอโรบกิแด๊นซ/์เวทเทรนนิง่ 
โยคะ และคตีะมวยไทย

2 สทิธจิบัฉลาก (Lucky draw) ตามเงือ่นไข 3 ประเภท

รางวลัประเภทที ่1 รางวลัประเภทที ่2 รางวลัประเภทที ่3

สมาชกิทีผ่า่นการยนืยนั
ตวัตนแลว้

สมาชกิทีร่ว่มสนุก ทาง
social media

สมาชกิทีส่ะสมผลไดค้รบ
ตามเงือ่นไข



เร ือ่งรบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ท ี ่4/2563

02

วนัศกุรท์ี ่29 พฤษภาคม 2563

กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ....

ระเบยีบวาระที ่



รบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที ่4/2563

รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 

(กวป.) ครัง้ที ่4/2563 เมือ่วันศกุรท์ี ่29 พฤษภาคม 2563

รายงาน มทีัง้หมด 21 หนา้ ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และสง่ให ้

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแลว้ทางกลุม่ไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ”

จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรองรายงานการประชมุ



เร ือ่งสบืเนือ่งจากการประชุมคร ัง้ที ่4/2563 วนัศกุรท์ ี ่29 พฤษภาคม 2563
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3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารงบลงทนุ
3.2  การเฝ้าระวงัการเงนิการคลงั 

รองคมสนั ไชยวรรณ์ / รองจันทนา ศริโิยธพัินธ.์...

ระเบยีบวาระที ่



วาระที ่3.1

ตดิตามความกา้วหนา้
การบรหิารงบลงทนุ



งบลงทนุผกูพันขา้มปี
(ปี 2560 - ปี 2562) 
งบลงทนุปี 2563



ปี 2560
รพ.บางสะพาน – อาคารผูป่้วยนอกและอบุตัเิหต ุ5 ชัน้ (800วัน 16 งวด)

ขยายระยะเวลากอ่สรา้ง 310 วัน 6-16 งวดงาน เริม่ 21 เม.ย.63-24ก.พ.64 วงเงนิ 
165,700,000 บาท

- ผูรั้บจา้งสง่งานงวดที ่6-7 คกก.ตรวจรับพัสด ุเมือ่ 18 ม.ิย.63 รอเบกิจา่ยตอ่ไป

ปี 2562

อาคารสถานอีนามัย รพ.สต.บา้นทุง่เคล็ด 
วงเงนิ 2,932,600.- ระยะเวลากอ่สรา้ง 300 วนั  5 งวดงาน  
เริม่ 30 กรกฎาคม 2562 สิน้สดุ 25 พ.ค.63

- เบกิจา่ยเงนิแลว้ งวด 4 แลว้
- หนังสอืแจง้คา่ปรับกบัผูรั้บจา้งแลว้



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง(งบผกูพัน) จ านวน  2 รายการ 

1.  อาคารผูป่้วยใน5ชัน้ รพ.บางสะพานจ านวน 1 หลงัวงเงนิ 104,510,000 บาท งบผกูพัน ปี 63-64
- รายงานผลการพจิารณาและเสนอปลดักระทรวงใหค้วามเห็นชอบวงเงนิ (รอผวจ.ลงนาม)
- รายงาน EIA ผูรั้บจา้ง สง่รายงานให ้สผ. (27 พ.ค.63)เพือ่พจิารณาอนุมัต ิ(รอ คกก. สผ. พจิารณา)

2.  ระบบบ าบดัน ้าเสยี รพ.บางสะพาน จ านวน 1 ระบบ วงเงนิ 23,000,800 บาท งบผกูพัน ปี 63-64
- รายงานผลการพจิารณาและเสนอปลดักระทรวงใหค้วามเห็นชอบวงเงนิ (รอผวจ.ลงนาม)

1. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต. นคิมฯ กม12 หลงัละ 1,120,000 บาท
2. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.ทบัสะแก หลงัละ 1,159,400 บาท
3. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.บางเจรญิ อ.บางสะพานนอ้ย หลงัละ 1,000,000 บาท
4. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.เขาลา้น อ.ทบัสะแก หลงัละ 1,139,000 บาท
5. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สถานอนามัยเฉลมิฯ กม.5 อ.เมอืง หลงัละ 1,050,000 บาท
6. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.บางสะพานนอ้ย อ.บางสะพานนอ้ย หลงัละ 1,045,000 บาท

- ท าสญัญาแลว้ อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา

ปี 2563 งานกอ่สรา้ง(บา้นพัก 5-6) จ านวน  6 รายการ 



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง บา้นพัก 7 – 8   จ านวน  4 รายการ 

7. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.สามรอ้ยยอด อ.สามรอ้ยยอด หลงัละ 1,200,000 บาท
8. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.เมอืงประจวบ อ.เมอืง หลงัละ 1,157,000 บาท
9. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.ทบัสะแก อ.ทบัสะแก หลงัละ 1,069,000 บาท
10. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 7 -8 สสอ.ปราณบรุ ีอ.เมอืง หลงัละ 1,218,700 บาท

- ท าสญัญาแลว้ อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา

ปี 2563 ครุภัณฑ ์ จ านวน  6 รายการ ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

1. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอตัโนมัติ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 850 ลติร รพ.สามรอ้ยยอด 1เครือ่ง
2. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอตัโนมัตขินาดไม่นอ้ยกวา่ 700 ลติร รพ.กยุบรุ ี1 เครือ่ง
3. เครือ่งลา้งสายยางอตัโนมัตพิรอ้มอบแหง้ ขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่800ลติร รพ.ปราณบรุ ี1 เครือ่ง
4. เครือ่งดมยาสลบพรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจ และเครือ่งตรวจวดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละยาดมสลบในลม

หายใจออก ส าหรับการผา่ตดัทัว่ไป รพ.บางสะพาน 1 เครือ่ง
5. เตยีงผา่ตดัทัว่ไประบบไฟฟ้าพรอ้มรโีมทคอนโทล  รพ.บางสะพาน 1 เตยีง
6. โคมไฟผา่ตดัใหญโ่คมคูข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 130,000 ลกัซห์ลอดแอลอดี ีรพ.บางสะพาน 1 ชดุ

ท าสญัญาแลว้ 4 รายการเหลอื 2 รายการ รอสง่มอบครุภัณฑ์

ปี 2563 ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ จ านวน  1 รายการ ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

1. เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า ขนาด 300 กโิลวตัต ์รพ.ปราณบรุ ี1 เครือ่ง
เขา้ท าสญัญา  รอสง่มอบสนิคา้ หมดสญัญา 8 ก.ย.63



1. เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอตัโนมตัขินาดไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร  รพ.
สต.บา้นหนองแก/บา้นหนองยายเอม/บา้นดอนซอ  3 เครือ่ง  ( เบกิจา่ยแลว้)

2. เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหัวใจชนดิอตัโนมตั(ิAED) พรอ้มตูต้ัง้พืน้จอแสดงผล และ
ระบบสญัญาณเตอืน รพ.สต.บา้นหนองยายเอม 1 เครือ่ง  ( เบกิจา่ยแลว้ )

ปี 2563 ครภุัณฑก์ารแพทย ์ จ านวน  2 รายการ  วธิเีฉพาะเจาะจง

ปี 2563 ครภุัณฑก์ารแพทย ์ จ านวน  6 รายการ วธิเีฉพาะเจาะจง (นวตักรรม)  

1. ยนูติท าฟัน (Dental Master Unit) รุน่ Platinum II   จ านวน 2 เครือ่ง รพ.กยุ
บรุ/ีรพ.ทับสะแก

2. รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชพี  รพ.สามรอ้ยยอด 1 คนั 

ท าสญัญาแลว้ อยูร่ะหวา่งผูข้ายสง่มอบสนิคา้



งบลงทนุ โรงพยาบาลหัวหนิ  ปี 2563 งานกอ่สรา้ง  จ านวน  1 รายการ 

1. อาคารอบุตัเิหต-ุบ าบดัรักษาและหอ้งประชมุ เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,683
ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหนิต าบลหัวหนิ อ าเภอหัวหนิ จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 1 หลงั
- คกก.พจิารณาผล ประชมุ 29 ม.ิย. 63
- EIA อยูร่ะหวา่งพจิารณาราคาจัดจา้ง

งบลงทนุ โรงพยาบาลหัวหนิ ปี 2563 ครภุัณฑ ์ จ านวน  2 รายการ 

1. หัวตรวจเครือ่งคลืน่เสยีงสะทอ้นหัวใจชนดิกลนื3มติ ิ( Probe TEE) โรงพยาบาลหัวหนิ 1 เครือ่ง สง่
มอบ 29 ม.ิย. 63

2. กลอ้งจลุทรรศนส์ าหรับผ่าตดัจอประสาทตา พรอ้มชดุกลบัภาพระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลหัวหนิ 1
เครือ่ง
ไดผู้รั้บจา้ง ลงนามสญัญาแลว้ สง่มอบของ 29 มถินุายน 2563

งบลงทนุ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธปี์ 2563 ครภุัณฑ ์ จ านวน  5 รายการ 

1.  รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจุลชพี โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ ์1 คนั
ลงนามในสญัญา รอ ผูข้ายสง่มอบ



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 

ขอ้มลู ณ 23 ม.ิย.63 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยใน
ลกัษณะงบลงทนุ ปี 2561
วงเงนิท ัง้ส ิน้ 53,379,107.27 บาท

ท าสญัญาแลว้
รพ.บางสะพาน 3 รายการ 4,860,000.-

ระดบัหนว่ยบรกิาร                                      

- เตยีงผา่ตดัพรอ้มรโีมทคอนโทรล
1,760,000

ระดบัเขต 

- โคมไฟผา่ตดัใหญโ่คมคู ่วงเงนิ 
1,340,000.-

- เตยีงผา่ตดัพรอ้มรโีมทคอนโทรล
1,760,000

ข ัน้ตอน: อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ยเงนิ 
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เบกิจา่ยเงนิแลว้

ท าสญัญาแลว้

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
3 รายการ

วงเงนิ 4,860,000.-
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อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ท าสญัญาแลว้ เบกิจา่ยเงนิแลว้ 

รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะ
งบลงทนุ ปี 2562 วงเงนิท ัง้ส ิน้ 51,008,349.28 บาท

1รายการ
วงเงนิ 1,450,000

1 รายการ
วงเงนิ 1,276,700

4 รายการ
วงเงนิ 1,444,374.97

1 รายการ
วงเงนิ 1,400,0001 รายการ

วงเงนิ 2,000,000



ท าสญัญาแลว้
รพ.หวัหนิ  จ านวน 1 รายการ  วงเงนิคา่เสือ่ม  2,000,000.- บาท 
- อปุกรณ์ตอ่ขยายระบบจัดเก็บและรับสง่ขอ้มลูภาพทางการแพทย ์(PACS) 2,320,000
(คา่เสือ่ม 2,000,000 สมทบ 320,000) 
ข ัน้ตอน : อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย 

รพ.สามรอ้ยยอด จ านวน  1  รายการ วงเงนิคา่เสือ่ม  1,400,000 บาท
- ปรับปรงุรัว้และป้ายโรงพยาบาล วงเงนิตามสญัญา 1,480,000.-(คา่เสือ่ม 1,400,000 สมทบ

80,000
จ านวน 2 งวดงาน   สิน้สดุ 5 ม.ิย. 63
ข ัน้ตอน : กอ่สรา้งงวดที ่2 (แจง้การปรับ)  คาดวา่จะแลว้เสร็จ 30 ม.ิย.63
รพ.บางสะพาน จ านวน  4 รายการ วงเงนิคา่เสือ่ม 1,444,374.97 บาท  

- ปรับปรงุทางเชือ่มภายในรพ. 280,000.- (งบคา่เสือ่ม 279,469.90, สมทบ530.10)                         

- ปรับปรงุระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผูป่้วยนอกและอบุตัเิหต ุ764,905.07

ข ัน้ตอน : อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง (งวดที ่4) ครบก าหนดสง่มอบ 8 กรกฎาคม 2563

- ปรับปรงุรัว้ลวดตาขา่ยภายในรพ.   รพ.บางสะพาน 230,000.-

- ปรับปรงุหอ้งน ้าส าหรับผูพ้กิารและผูรั้บบรกิาร  รพ.สต.ธงชยั 170,000

ข ัน้ตอน : สง่มอบแลว้ อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย 



อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ
รพ.บางสะพานนอ้ย 

- ปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช 1,531,300(UC 
1,276,700.-

สมทบ 254,600) 

ข ัน้ตอน : อยูร่ะหวา่งประกาศผูช้นะเสนอราคา คาดวา่จะลงนามสญัญา

ภายในเดอืนกรกฎาคม  (ขอขยายเวลา)  

รพ.บางสะพาน  จ านวน 1 รายการ วงเงนิ 1,450,000 บาท 

- โคมไฟผา่ตดัใหญโ่คมคูข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 130000 ลกัซห์ลอด
แอลอดี ี1,450,000.-

ข ัน้ตอน : รายงานผลการพจิารณาผลการประกวดราคา คาดวา่จะลงนาม

ภายในกรกฎาคม 2563



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยใน
ลกัษณะงบลงทนุปี 2563ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

CUP
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ กอ่หนีผ้กูพนัแลว้ รวม 

จ านวน จ านวนเงนิ รอ้ยละ จ านวน จ านวนเงนิ รอ้ยละ  จ านวน จ านวนเงนิ 

หวัหนิ 10 9,620,952 88.26 49 1,280,000 11.74 59 10,900,952 

ปราณบรุี 1 784,920 19.86 21 3,166,501 80.14 22 3,951,421 

สามรอ้ยยอด 2 2,498,115 51.47 10 2,355,100 48.53 12 4,853,215 

กยุบรุ ี 2 797,700 26.14 24 2,254,466 73.86 26 3,052,166 

ประจวบครีขีนัธ์ 64 2,457,900 25.38 22 7,226,312 74.62 86 9,684,212 

ทบัสะแก 1 2,000,000 31.90 60 4,269,235 68.10 61 6,269,235 

บางสะพาน 2 3,800,000 59.43 13 2,594,053 40.57 15 6,394,053 

บางสะพานนอ้ย 13 2,530,523 46.71 31 2,886,675 53.29 44 5,417,197 

รวม 95 24,490,109 48.47 230 26,032,341 51.53 325 50,522,450 



รายการทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่หนีผ้กูพนั

รพ.หวัหนิ

E – Bidding

- ครภุัณฑก์ารแพทย ์ 10 รายการ วงเงนิ 9,620,951.70 บาท  ครบก าหนดเผยแพร่
ประกาศ 28 ม.ิย.63คาดวา่จะลงนามภายในเดอืนก.ค. 63

รพ.ปราณบรุ ี

E - Bidding

- ปรับปรงุหอพักผูป่้วยใน อาคารลธีรีะ 2 ชัน้ 2 วงเงนิ 954,650.-(ใชง้บคา่เสือ่ม 
784,920.-สมทบ 169,730.-) อปสข. แจง้อนุมตัปิป.รายการ 23 ม.ิย.63 อยูร่ะหวา่งแตง่ตัง้
คณะกรรมการฯ

สามรอ้ยยอด

E - Bidding

- ปรับปรงุซอ่มแซมรพ.สต.ไรเ่กา่ วงเงนิ 1,000,000.- ครบก าหนดเผยแพรป่ระกาศฯ คาด
วา่จะลงนามภายใน 31 ก.ค.63

- เครือ่งดมยาสลบพรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจ รพ.สามรอ้ยยอด วงเงนิ 1,700,000(คา่เสือ่ม 
1,498,114.57 สมทบ201,885.43) อยูร่ะหวา่งจัดท ารายงานเผยแพรป่ระกาศฯ คาดวา่จะลง
นามภายใน 31 ก.ค. 63



กยุบุร ี

เฉพาะเจาะจง

- ซอ่มแซมและปรับปรุงหลงัคาและพืน้ รพ.สต.เขาแดง 201,700 รอเอกสารใบเสนอราคาจากผูรั้บจา้ง คาดวา่
จะลงนามภายใน 30 ม.ิย.63

E – Bidding

- ซอ่มแซมและปรับปรุงหอ้งนึง่ รพ.สต.ป่าถลม่  596,000 เวน้ระยะอทุธรณ์ ครบก าหนด 30 ม.ิย.63

ประจวบฯ

E - Bidding

- ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์63 รายการ 1,177,900 (รพ.สต.) คกก.พจิารณาจัดซือ้คอมฯ สสจ.ปข. มมีตเิห็นชอบ
รายงานการจัดหาระบบคอมพวิเตอรฯ์ เมือ่ 10 ม.ิย.63 และCIO ระดบัจังหวดั ลงนามในรายงานการจัดหา เมือ่ 
19 ม.ิย. 63 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งจัดท าแผนจัดซือ้/จัดหา 

- รถยนตต์รวจการ รพ.ประจวบฯ  1,280,000 .- อปสข. แจง้อนุมัตปิป.รายการ 23 ม.ิย.63 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง
แตง่ตัง้คกก.ก าหนดราคากลาง

รพ.ทบัสะแก

E - Bidding

- ปรับปรุงซอ่มแซมหอ้งทนัตกรรม 2,000,000.- ประกาศประกวดราคา E-bidding แลว้เมือ่วนัที ่14-20 
เมษายน ปรากฏวา่ไมม่ผีูม้ายืน่เสนอราคา จงึตอ้งทบทวนราคากลางใหมเ่พือ่ประกาศ E-bidding อกีครัง้
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งแตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  คาดวา่จะลงนามในสญัญาเดอืนกรกฎาคม 2563



รพ.บางสะพาน

E - Bidding

- เครือ่งตรวจอวยัวะภายใน 2,500,000/เครือ่งเอ็กซเรย์ 1,300,000 อยูร่ะหวา่ง จัดท ารายงานเผยแพร่ประกาศ
ประกวดราคา คาดวา่จะลงนามในสญัญา 20 ก.ค. 63

บางสะพานนอ้ย 

เฉพาะเจาะจง

- ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์8 รายการ (รพ.สต.) 74,500.- คกก.พจิารณาจัดซือ้คอมฯ สสจ.ปข. มมีตเิห็นชอบ
รายงานการจัดหาระบบคอมพวิเตอรฯ์ ครัง้ที ่2/2563  เมือ่ 10 ม.ิย.63 และCIO ระดบัจังหวดั ลงนามในรายงาน
การจัดหา เมือ่ 19 ม.ิย. 63 อยูร่ะหวา่งขออนุมัตจัิดซือ้ 
- คอมพวิเตอร ์11 เครือ่ง/เครือ่งส ารองไฟ 4 เครือ่ง/สแกนเนอร ์1 เครือ่ง (รพ.บางสะพานนอ้ย) วงเงนิ 344,000 
บาท                   (คา่เสือ่ม334,122.50/ สมทบ 9,877.50) (อปสข.อนุมัตปิป.รายการ18 ม.ิย.63 ) ปัจจบุนัอยู่
ระหวา่งขออนุมัตจัิดซือ้
- เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ 3 เครือ่ง 12,900.- รพ.สต.ทรายทอง/ชา้งแรก เนือ่งจากคกก.พจิารณาจัดซือ้คอมฯ 
ครัง้ที ่2/2563 วนัที ่10 ม.ิย.63  มมีตใิหป้รับลดแผนการจัดซือ้ลง จงึขอเปลีย่นแปลงรายการเป็น
เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น แบบตดิผนัง ขนาด 9,000 บทียี ูราคา 12,900 บาท 

E - Bidding

- ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารทนัตกรรม คสล.ชัน้เดยีว รพ.บางสะพานนอ้ย 2,109,000 อยูร่ะหวา่งร่างประกาศ
ประกวดราคา คาดวา่จะลงนามภายในเดอืนก.ค.63



ขออนุมตัเิปลีย่นแปลงรายการ
งบคา่เสือ่ม



บางสะพานนอ้ย  ปี 2563 ระดบัหนว่ยบรกิาร 

รายการแผนเดมิ 

รายการแผนใหม ่

อปสข.
อนุมัติ

หนว่ยบรกิาร รายการ จ านวน หนว่ย
ราคาตอ่
หนว่ย 
(บาท) 

รวมวงเงนิ  
(บาท) 

งบประมาณ (บาท) 

งบคา่เสือ่ม สมทบ 

รพ.สต.
ทรายทอง

เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer)

2 เครือ่ง 4,300 8,600 8,600 

รพ.สต.ชา้งแรก
เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink 
Tank Printer)

1 เครือ่ง 4,300 4,300 4,300 

รวม 12,900 12,900 -

หนว่ยบรกิาร รายการ จ านวน หนว่ย
ราคาตอ่
หนว่ย 
(บาท) 

รวมวงเงนิ  
(บาท) 

งบประมาณ (บาท) 

งบคา่เสือ่ม สมทบ 

รพ.สต.
ทรายทอง

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่นแบบตดิผนัง ขนาด 
9000บทียี ู

1 เครือ่ง 12,900 12,900 12,900

รวม 12,900 12,900 -

เหตผุล เนือ่งจากคกก.พจิารณาจัดซือ้คอมฯ ครัง้ที ่2/2563 วนัที ่10 ม.ิย.63  มมีตใิหป้รับลดแผนการ
จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึพรอ้มตดิตัง้ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) ลง จงึขอ
เปลีย่นแปลงรายการ



งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 2563

ขอ้มลู ณ 23 ม.ิย.2563



แผนฯ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื 
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย

ม.ิย.63

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

ภาพรวม 154,621,943 57,382,998 97,238,945 37.11 77 

รายจา่ยประจ า 47,525,249 31,213,498 16,311,751 65.68 80 

รายจา่ยลงทนุ 107,096,694 26,169,500 80,927,194 24.44 65 

เงนิอดุหนุน 165,500 0 0 0

งบกลาง 5,261,700 4,708,981 552,719 89.50

โรงพยาบาลหวัหนิ 

ภาพรวม 39,026,778 16,365,341 22,661,437 41.93 77 

รายจา่ยประจ า 19,414,978 14,895,341 4,519,637 76.72 80 

รายจา่ยลงทนุ 19,611,800 1,470,000 18,141,800 7.50 65 

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ ์

ภาพรวม 23,692,093 18,576,216 5,115,877 78.41 77 

รายจา่ยประจ า 13,729,093 10,713,216 3,015,877 78.03 80 

รายจา่ยลงทนุ 9,963,000 7,863,000 2,100,000 78.92 65 

งบกลาง 260,300 260,300 - 100.00 

ผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2563



คา่บรหิารจดัการสาธารณสขุอ าเภอ ไตรมาส 3(ม.ิย.63) 

หนว่ยเบกิ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื รอ้ยละเบกิจา่ย

สสอ.หัวหนิ 100,000 93,562 6,438 93.56 

สสอ.ปราณบรุี 100,000 37,402 62,598 37.40 

สสอ.สามรอ้ยยอด 80,000 46,695 33,305 58.37 

สสอ.กยุบรุี 80,000 47,597 32,403 59.50 

สสอ.เมอืง 100,000 36,357 63,643 36.36 

สสอ.ทับสะแก 80,000 78,855 1,145 98.57

สสอ.บางสะพาน 100,000 82,586 17,415 82.59 

สสอ.บางสะพานนอ้ย 80,000 50,554 29,446 63.19 

รวม 720,000 473,607 246,393 65.78 



แผนงานโครงการ 

หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื 
รอ้ยละ
เบกิจา่ย 

โรงพยาบาล
หวัหนิ

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 199,393 10,000 189,393 

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 8,000 3,900 4,100 

รวม 207,393 13,900 193,493 6.70 

โรงพยาบาล
ปราณบรุี

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 159,820 153,120 6,700 

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 7,000 7,000 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 17,800 - 17,800 

รวม 184,620 160,120 24,500 86.73 

โรงพยาบาล
สามรอ้ยยอด

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 99,050 99,050 -

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 7,000 7,000 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 17,800 - 17,800 

รวม 123,850 106,050 17,800 85.63 

โรงพยาบาล
กยุบรุ ี

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 160,000 160,000 -

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 8,500 8,500 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 15,032 - 15,032 

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพชาวตา่งชาต ิ 26,700 26,700 -

รวม 210,232 195,200 15,032 92.85 



แผนงานโครงการ 

หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื 
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

โรงพยาบาล
ประจวบครีขีนัธ์

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 280,000 280,000 -

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 16,900 16,900 -

รวม 296,900 296,900 - 100.00 

โรงพยาบาล
ทบัสะแก

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 160,000 160,000 -

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 9,500 9,500 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 17,800 - 17,800 

รวม 187,300 169,500 17,800 90.50 

โรงพยาบาล
บางสะพาน

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 199,950 199,950 -

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 11,570 11,570 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 17,800 - 17,800 

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพพืน้ทีช่ายแดนฯ 135,000 - 135,000

รวม 364,320 211,520 152,800 58.06 

โรงพยาบาล
บางสะพานนอ้ย

ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยยาเสพตดิ 91,000 91,000 -

ตดิตามผูป่้วยทีผ่า่นการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 4,500 4,500 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 15,075 - 15,075 

พฒันาระบบบรกิารสขุภาพชาวตา่งชาติ 26,700 26,700 -

รวม 137,275 122,200 15,075 89.02 



แผนงานโครงการ 

หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื 
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสอ.หวัหนิ

สนับสนุนการด าเนนิงานสขุภาพภาค
ประชาชน 13,000 - 13,000 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 9,180 - 9,180 -

พชอ.(เบกิแทนกัน) 3,485 - 3,485 -

พชอ. 20,000 10,000 10,000 50.00 

รวม 45,665 10,000 35,665 21.90 

สสอ.ปราณบรุี

สนับสนุนการด าเนนิงานสขุภาพภาค
ประชาชน 12,000 - 12,000 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 7,140 - 7,140 -

พชอ.(เบกิแทนกัน) 3,485 - 3,485 -

พชอ. 20,000 10,000 10,000 50.00 

รวม 42,625 10,000 32,625 23.46 

สสอ.สาม
รอ้ยยอด

สนับสนุนการด าเนนิงานสขุภาพภาค
ประชาชน 11,000 - 11,000 -

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 7,140 - 7,140 -

พชอ.(เบกิแทนกัน) 3,485 - 3,485 -

พชอ. 20,000 7,250 12,750 36.25 

พชอ.(รางวัล) 5,000 5,000 - 100.00 

รวม 46,625 12,250 34,375 26.27 



แผนงานโครงการ 

หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื 
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสอ.กยุบรุ ี

สนับสนุนการด าเนนิงานสขุภาพภาคประชาชน 12,000 - 12,000 

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 11,220 - 11,220 

พชอ.(เบกิแทนกัน) 3,485 - 3,485 

พชอ. 20,000 2,300 17,700 

พชอ.(รางวัล) 5,000 - 5,000 

รวม 51,705 2,300 49,405 4.45 

สสอ.เมอืง

สนับสนุนการด าเนนิงานสขุภาพภาคประชาชน 8,000 - 8,000 

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 15,300 - 15,300 

พชอ.(เบกิแทนกัน) 3,485 - 3,485 

พชอ. 20,000 - 20,000 

DPAC 1 34,400 - 34,400 

รวม 81,185 - 81,185 -

สสอ.ทบัสะแก

สนับสนุนการด าเนนิงานสขุภาพภาคประชาชน 12,000 - 12,000 

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 10,200 - 10,200 

พชอ.(เบกิแทนกัน) 3,485 - 3,485 

พชอ. 20,000 10,000 10,000 

พชอ.(รางวัล) 5,000 - 5,000 

พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพชาวตา่งชาต ิ 27,000 - 27,000 

รวม 77,685 10,000 67,685 12.87 



แผนงานโครงการ 

หนว่ยเบกิ รายการ รบัจดัสรร เบกิจา่ย คงเหลอื 
รอ้ยละ
เบกิจา่ย 

สสอ.บาง
สะพาน

สนับสนุนการด าเนนิงานสขุภาพภาค
ประชาชน

13,000 - 13,000 

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 14,280 - 14,280 

พชอ.(เบกิแทนกนั) 3,485 3,485 -

พชอ. 20,000 7,140 12,860 

รวม 50,765 10,625 40,140 20.93 

สสอ.บาง
สะพานนอ้ย

สนับสนุนการด าเนนิงานสขุภาพภาค
ประชาชน

11,000 - 11,000 

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 8,160 - 8,160 

พชอ.(เบกิแทนกนั) 3,485 3,485 -

พชอ. 20,000 980 19,020 

DPAC 1 34,400 - 34,400 

รวม 77,045 4,465 72,580 5.80 



หนว่ยเบกิ รบัจดัสรรจรงิ เบกิจา่ย คงเหลอื 
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

กลุม่งานโรคไมต่ดิตอ่ 1,620,520 1,323,044 297,476 81.64 

กลุม่งานการแพทยแ์ผนไทย 52,340 32,340 20,000 61.79 

กลุม่งานควบคมุโรคตดิตอ่ 556,224 420,624 135,600 75.62 

กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค 289,500 51,850 237,650 17.91 

กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ 55,960 22,200 33,760 39.67 

กลุม่งานนติกิาร 136,526 78,826 57,700 57.74 

กลุม่งานบรหิารทรัพยากรบคุคล 142,083 52,403 89,680 36.88 

กลุม่งานบรหิารทัว่ไป 50,602 30,602 20,000 60.48 

กลุม่งานประกนัสขุภาพ 52,660 31,829 20,831 60.44 

กลุม่งานพัฒนาคณุภาพ 285,542 110,200 175,342 38.59 

กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์ 1,094,120 461,713 632,407 42.20 

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ 1,345,984 275,299 1,070,685 20.45 

งานอนามัยสิง่แวดลอ้ม 155,857 30,032 125,825 19.27 

ผูบ้รหิาร 114,789 64,789 50,000 56.44 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั 24,984,892 12,695,150 12,289,742 50.81 

รวม 30,937,599 15,680,901 15,256,699 50.69 

แผนงานโครงการ 



วาระที ่3.2

การเฝ้าระวัง
การเงนิการคลัง



กลุม่งานประกนัสขุภาพ

สถานการณ์การเงนิการคลงั

ณ เดอืน พฤษภาคม 2563



ขอ้มูล ณ 19 มถินุายน 2563

สถานการณ์การเงนิการคลงั ณ เดอืน พฤษภาคม 2563

Risk Scoring เดอืน พฤษภาคม  2563

Org
CR

(1.5)
QR
(1)

Cash
(0.8)

NWC NI
Risk

Scroing
EBITDA HMBRD

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 1.47 1.35 0.99 86,765,385.56 11,260,913.42 1 22,096,163.80 4,227,550.53

รพ.กยุบรุี 1.22 1.09 0.94 4,941,660.23 9,979,869.46 1 12,157,926.05 -1,418,633.27

รพ.ทบัสะแก 1.08 1.01 0.68 2,422,860.30 6,519,256.25 2 6,722,907.07 -9,473,803.19

รพ.บางสะพาน 1.12 1.01 0.56 12,885,509.81 30,443,601.35 2 50,566,012.96 -47,181,405.65

รพ.บางสะพานนอ้ย 1.67 1.52 1.42 19,485,861.84 9,995,092.79 0 11,932,905.31 12,304,013.55

รพ.ปราณบรุี 1.42 1.27 1.04 16,286,443.03 10,376,210.98 1 15,757,810.50 1,741,071.56

รพ.หวัหนิ 1.03 0.79 0.48 8,605,555.01 85,218,699.45 3 156,830,227.30
-

129,434,750.80

รพ.สามรอ้ยยอด 4.93 4.74 4.40 92,533,928.03 21,638,762.00 0 25,205,996.15 79,964,985.71



เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ

04

4.1 ขอ้สัง่การ/ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ ในการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิระดับกระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5 (รพ.กยุบรุ)ี
4.2 แจง้ก าหนดการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิระดับกระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5 (ครัง้ที ่2  ณ รพ.ประจวบครีขีันธ)์ 
4.3 สถานการณ์ โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )
4.4 ผลการบรรจขุา้ราชการทีป่ฏบิัตงิานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19 (รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)
4.5 ผลกระทบ (ดา้นบวก-ดา้นลบ) จากวกิฤตโิรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ระเบยีบวาระที ่



วาระที ่4.1

ขอ้สัง่การ/ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจ
ราชการ ในการตรวจราชการและ
นเิทศงานกรณีปกต ิระดบักระทรวง 
รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5

(รพ.กยุบรุ)ี

รองจันทนา ศริโิยธพัินธ.์...



วาระที ่4.1 

ขอ้สัง่การ/ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ ในการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิ
ระดบักระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5 (รพ.กยุบรุ)ี

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ ผูร้บัผดิชอบ

1. โครงการราชทณัฑ์

ปนัสขุ ท าความด ีเพือ่

ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

ใหพ้จิารณาท า COVID-19 Screening ในผูต้อ้งขงัราชทณัฑ ์

โดยอาจใชเ้ป้าหมายตามทีก่ระทรวงก าหนด หรอื adjust

เป้าหมายตามความเหมาะสมของพืน้ที่

- รพ.ประจวบครีขีนัธ์

2. กญัชาทาง

การแพทย ์

เพิม่การเขา้ถงึยากญัชาทางการแพทยก์ับกลุม่ผูป่้วย
intermediate care หรอืกลุม่ทีส่ามารถช าระคา่ใชจ้่ายได/้
กลุม่ทีส่ามารถเบกิจา่ยได ้ โดยอาจ integrate เขา้กบับรกิาร
การแพทยแ์ผนไทย

- รพ.หัวหนิ/ รพ.ประจวบฯ
- กลุม่งาน คบส./ กลุม่งาน
การแพทยแ์ผนไทยฯ

3. Area based

- NCD ขอใหส้งัเคราะห ์Outcome ของโปรแกรม DPAC Ketogenic 
ของจังหวดัวา่ตอนนีม้ ีresult เป็นอยา่งไรบา้ง

- กลุม่งาน NCD

- Teenage 

Pregnancy

การแกปั้ญหาการตัง้ครรภซ์ ้า  ควรน าขอ้มลู ANC มาใชใ้นการ
วางแผนให ้intervention การคมุก าเนดิกบักลุม่ Teenage 
Pregnancy เนือ่งจากขอ้มลู ANC จะสามารถเห็นก าหนด
คลอดหรอืคาดการณ์เดอืนคลอดได ้

- กลุม่งานสง่เสรมิฯ

- รพ.ทกุแหง่



วาระที ่4.1 

ขอ้สัง่การ/ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ ในการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิ
ระดบักระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5 (รพ.กยุบรุ)ี

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ ผูร้บัผดิชอบ

4. Area based

- STEMI

จากการใชย้า TNK แทน SK ในผูป่้วย STEMI ท าใหม้ยีา SK
เหลอืเป็นจ านวนคอ่นขา้งมาก ทมี service ระดบัเขตจะได ้
ประสานเพือ่หมนุเวยีนยา SK ไปใชใ้นจังหวดัอืน่ทีม่บีรบิท
เหมาะสมตอ่ไป

- รพ.ทกุแหง่

5. การพฒันาระบบ

บรกิาร

5.1 เพือ่ลดระยะเวลารอ refer เห็นควรใหม้กีารพัฒนาระบบ
บรกิารใน รพช.ทีไ่มม่แีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ โดยการสนับสนุนให ้
มรีะบบ Tele-med จาก รพ.แมข่า่ย หรอืจัดใหแ้พทย์
ผูเ้ชีย่วชาญมาชว่ย round ใน รพช. 

5.2 ใหแ้ตล่ะ รพ.มจีดุขายดา้น service ทีเ่หมาะสมกบับรบิท
ของตนเอง

- คกก.ขบัเคลือ่นการพัฒนา

ระบบบรกิารสขุภาพ (CSO)

- รพ.ทกุแหง่



วาระที ่4.1 

ขอ้สัง่การ/ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ ในการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิ
ระดบักระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5 (รพ.กยุบรุ)ี

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ ผูร้บัผดิชอบ

6. ดา้นการเงนิ

การคลงั

- จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์มปัีญหาดา้นการเงนิ และได ้CF สงูสดุในเขต 
ม ีรพ.ทีน่่าจะมปัีญหา 2 แหง่ คอื หัวหนิ และ กยุบรุ ีแต ่รพ.หัวหนิ ม ี
business plan ด ีคงเหลอื รพ.กยุบรุ ีทีต่อ้งตดิตามก ากบัอย่างใกลช้ดิ

- การจัดสรรเงนิ CF งวดนี ้ใหเ้พือ่เป็นก าลงัในการท างานของหน่วยทีม่ี
แผนพัฒนาชดัเจน ม ีimprovement จะไดรั้บจัดสรรเป็นพเิศษ โดยมอบ
อ านาจให ้นพ.สสจ.เป็นผูพ้จิารณาสนับสนุน
- รพ.ทีไ่ดรั้บเงนิ CF ไป เสนอวา่ใหน้ าไปช าระหนี ้เชน่ คา่ยา หรอืจา่ย
หนี ้รพ.ตา่งๆ เพือ่ใหเ้งนิคงหมนุอยูใ่นระบบของจังหวดัเอง
- การเพิม่รายรับของจังหวดั นพ.สสจ.มแีผนใหบ้รกิารสง่เสรมิสขุภาพ 
DPAC โดยประสานแผนกบักับการทอ่งเทีย่วและกฬีาจังหวดั น่าจะท าให ้
สรา้งรายรับเพิม่ขึน้ได ้

- นพ.สสจ.

- รพ.ทกุแหง่



วาระที ่4.1 

ขอ้สัง่การ/ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการ ในการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิ
ระดบักระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5 (รพ.กยุบรุ)ี

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ ผูร้บัผดิชอบ

7. การบรหิารการเงนิ

ของ รพ.กยุบุร ี

- ปี 2561 มกีารกา้วกระโดดของคา่ใชจ้า่ยสว่นของ 
fixed cost และสงูคงทีต่อ่มาเรือ่ยๆ จากการวเิคราะห์
พบวา่ เป็น labor cost จากการจา้งลกูจา้งเพิม่ เพือ่ให ้
อยูร่อด จ าเป็นตอ้งเพิม่ productivity ใหส้อดคลอ้งกนั

- รพ.กยุบรุี

8. การด าเนนิงานของ 

รพ.สต.บา้นหนอง

หญา้ปลอ้ง

- รพ.สต.มภีาคคีรอืขา่ยร่วมกบั อปท.อยา่งเขม้แข็ง 
ขอใหข้บัเคลือ่นงานดา้นสขุภาพร่วมกบั อปท.ใหเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุ

- หอ้ง ER ของ รพ.สต. มเีตยีงใหบ้รกิารทีค่อ่นขา้งสงู 
ไมเ่หมาะกบัการใหบ้รกิาร resuscitate ขอใหท้มีลอง
ปรับพืน้ที ่หรอืปรับการจัดวางเตยีงเพือ่บรกิารหัตถการ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม

- สสอ.สามรอ้ยยอด
- รพ.สต.บา้นหนอง
หญา้ปลอ้ง



วาระที ่4.2

แจง้ก าหนดการตรวจราชการและ
นเิทศงานกรณีปกต ิระดบักระทรวง 
รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5  
(ครัง้ที ่2  ณ รพ.ประจวบครีขีนัธ)์ 

รองจันทนา ศริโิยธพัินธ.์...



คณะผูต้รวจและนเิทศงานตามประเด็นส าคญั 
(ท ัง้ 3 ประเด็น) จะศกึษาขอ้มูลกอ่นลงพืน้ที ่
และสง่ผูแ้ทนเขา้รว่มคณะตรวจนเิทศฯ

คณะละ 1 คน (3 คณะ = 3 คน)

วนัทีร่บัตรวจ

1 วนั (วนัพฤหัสบดทีี ่30 ก.ค.2563)

สถานที่

รพ.ประจวบครีขีนัธ์

ประเด็นส าคญัทีต่รวจ
1) การบรหิารจัดการของจังหวดั
2) การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ ในภาพรวมจังหวดั
3) New normal ในภาพรวมจังหวดั

วาระที ่4.2

การตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิระดบักระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5  : 

ทมีสาธารณสขุนเิทศก์



ประเด็นรบัตรวจ เนือ้หาการน าเสนอ เวลาในการน าเสนอ

1. การบรหิารจัดการของจังหวดั - การจัดการดา้นทรัพยากร
- ระบบงานในจังหวดั/สสจ.
- กระบวนการท างาน

10 นาที
2. การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ
(service plan) ภาพรวมจังหวัด 

- น าเสนอการพัฒนาภาพรวม
ทัง้จังหวดั

3. New normal (COVID-19) - มาตรการ/ ระบบการบรหิาร
จัดการ ทัง้ของ สสจ. และ
ระบบในจังหวดั

วาระที ่4.2

การตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิระดบักระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5  : 

ทมีสาธารณสขุนเิทศก์

การน าเสนอขอ้มลูในวันรับตรวจ : สสจ.



วาระที ่4.2

การตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิระดบักระทรวง รอบที ่2 /2563 เขตสขุภาพที ่5  : 

ทมีสาธารณสขุนเิทศก์

การน าเสนอขอ้มลูในวันรับตรวจ : สสจ.

ประเด็นรบัตรวจ เนือ้หาการน าเสนอ เวลาในการน าเสนอ

1. การบรหิารจัดการของ รพ. - การจัดการดา้นทรัพยากร
- ระบบงานใน รพ.
- กระบวนการท างาน

10 นาที
2. การพัฒนาระบบบรกิาร
สขุภาพ(service plan) 
ของ รพ.

- น าเสนอการพัฒนาระบบ
บรกิารสขุภาพของ รพ.
ประจวบฯ

3. New normal - น าเสนอการน ามาตรการ/ระบบ
บรหิารจัดการทีจั่งหวัด design
มาใช ้และปรับใชใ้น รพ.



วาระที ่4.3

สถานการณ์โรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019

( COVID-19 )

SAT สสจ. ประจวบฯ ....



สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



พบผูป่้วยยนืยนัใน 213 ประเทศ/ดนิแดน และ 2 เรอืส าราญ 

สถานการณ์โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) (ขอ้มูล 29 มถินุายน 2563) 

ผูป่้วย 10,232,129 ราย เสยีชวีติ 504,005 ราย (4.9%) สถานะการรกัษาผูป่้วย



10 ล าดบัประเทศ ทีพ่บโรคสงูสดุ

สถานการณ์โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) (ขอ้มูล 29 มถินุายน 2563) 



พื้นที่ประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตราย

สถานการณ์โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) (ขอ้มูล 29 มถินุายน 2563) 



แนวโนม้จ านวนผูป่้วย ผูร้กัษาหาย/ออกจากโรงพยาบาลและผูเ้สยีชวีติ รายใหมท่ ัว่โลก

สถานการณ์โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) (ขอ้มูล 29 มถินุายน 2563) 





แนวโนม้ 10 ล าดบัประเทศ ทีพ่บโรคสงูสดุ

สถานการณ์โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสั 2019 (COVID-19) (ขอ้มูล 29 มถินุายน 2563) 











ผลงานเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

1.สรปุการคดักรองผูเ้ดนิทางผา่น
ชอ่งทางตา่ง ๆ จ.ประจวบครีขีนัธ์

5 ม.ค.-19 ม.ีค.63
จ านวน 4,832 คน

1 ก.พ.-21 ม.ีค.63
จ านวน 7,720 คน

31 ม.ค.-22 พ.ค.63
จ านวน 2,538 คน

26 ม.ีค.-17 ม.ิย.63
จ านวน 279,469 คน

หวัหนิ

บางสะ
พานนอ้ย



2.สรปุการตดิตาม Home Quarantine
จ านวน  7,659 ราย  ตดิตามครบ 14 วนั 7,650
ราย (99.9%) อยูร่ะหวา่งตดิตาม 9 ราย

ผลงานเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์



บุคลากรการแพทย์, 
254, 31%

ผู้ต้องขังเรือนจ า, 185, 
23%กักกัน ตม, 78, 

10%

พนง ขับรถ, 66, 8%

พนง ไปรษณีย์, 33, 4%

พนง ส่งของ, 37, 4%

จนท ตม, 60, 7%
พ่อค้า แม่ค้า พนักงานขายของ, 15, 2%

จนท เรือนจ า, 61, 7%
พนง เก็บขยะ, 29, 4%

ผลคน้หาการตดิเชือ้ในประชากรกลุม่เสีย่ง โรคตดิเชือ้โคโรนาไวรสั 
2019 (Sentinel Surveillnace ) 1-5 มถินุายน 2563

จ านวน 818 คน ผลไมพ่บเชือ้

2.ผู้ต้องขังรายใหม่

3.อาชีพพบปะผู้คนจ านวนมาก

4.อื่นๆ

132

40 40 30

433

40 40 30
5 10 10 8

จ าแนกประเภท
จ าแนกสถานที่





การติดตามเฝ้าระวัง เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) และ ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจวบคีรีขันธ์







วาระที ่4.4

ผลการบรรจขุา้ราชการที่
ปฏบิตังิานในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคCOVID-19

(รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)

รองคมสนั ไชยวรรณ์.....





กลุม่ที ่1 ใหบ้รกิาร Covid-19 โดยตรง

1.นายแพทย ์277 อตัรา 8.จพ.วทิยาศาสตรก์ารแพทย ์26อตัรา

2.พยาบาลวชิาชพี 13,522 อตัรา                9.นักวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์749 อตัรา

3.พยาบาลเทคนคิ 55 อตัรา 10.นักวชิาการสาธารณสขุ10,651อตัรา

4.นักรังสกีารแพทย ์152 อตัรา 11.จพ.สาธารณสขุ 2,372อตัรา

5.เจา้พนักงานรังสกีารแพทย ์12อตัรา          12.เภสชักร 563 อตัรา

6.นักเทคโนโลยหีัวใจและทรวงอก47อตัรา    13.จพ.เภสชักรรม 1,403 อตัรา

7.นักเทคนคิการแพทย ์1,437อตัรา

หมายเหตุ สสจ.ประจวบฯ มตี าแหน่งทีไ่ดรั้บการจัดสรรจ านวน 7 ต าแหน่ง 

(ตามทีม่ผีูป้ฏบิัตงิานอยูจ่รงิ)

วาระที ่4.4

ผลการบรรจขุา้ราชการทีป่ฏบิตังิานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
(รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)



สรปุผลการคดัเลอืกระยะที ่1
บรรจเุขา้รับราชการ วันที ่29 มถินุายน 2563

หมายเหต ุต าแหน่งพยาบาลวชิาชพีมผีูไ้ดรั้บการบรรจเุมือ่ 25พ.ค.63 จ านวน 5 ราย และ มผีูข้อสละ
สทิธิเ์ขา้รับการบรรจ ุจ านวน 1 ราย เนือ่งจากหากไดรั้บการบรรจเุงนิเดอืนทีไ่ดรั้บลดลง

ต าแหนง่ ไดร้บัจดัสรร ไดร้บัการบรรจุ

เภสชักรปฏบิตักิาร 2 2

พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 26 20

นวก.สธ.ปฏบิตักิาร 33 33

นักเทคนคิการแพทยป์ฏบิตักิาร 2 2

นักวทิยาศาสตรก์ารแพทยป์ฏบิตักิาร 1 1

จพ.เภสชักรรมปฏบิตังิาน 4 4

จพ.สธ.ปฏบิตังิาน 5 5

รวม 73 67

วาระที ่4.4

ผลการบรรจขุา้ราชการทีป่ฏบิัตงิานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
(รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)



กลุม่ที ่2 ฝ่ายสนบัสนนุ

1.นักจติวทิยาคลนิกิ 77 อตัรา 8.นักวชิาการอาหารและยา 14อตัรา

2.นักจติวทิยา 325 อตัรา 9.นักกจิกรรมบ าบัด 92 อตัรา

3.นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 51 อตัรา      10.นักโภชนาการ 688 อตัรา

4.นักวชิาการคอมพวิเตอร ์2,123 อตัรา   11.โภชนากร 203 อตัรา

5.นักกายภาพบ าบัด 1,560 อตัรา

6.จพ.ทนัตสาธารณสขุ 1,657 อตัรา

7.วศิวกร (ชวีการแพทย)์ 19 อตัรา

รวม 6,809 อตัรา

รวม 2 กลุม่ 24 สายงาน จ านวน 38,105 อตัรา

วาระที ่4.4

ผลการบรรจขุา้ราชการทีป่ฏบิัตงิานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
(รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)



กลุม่ที ่3 ก าหนดต าแหนง่เพิม่ใหมเ่พือ่บรรจผุูส้ าเร็จการศกึษา
ปี 63 จ านวน 7,579 อตัรา

ประกอบดว้ย

1.นายแพทย ์2,157 อตัรา

2.ทนัตแพทย ์635 อตัรา

-รวม 2,792 อตัรา บรรจเุป็นขา้ราชการ

1.พยาบาลวชิาชพี 3,790 อตัรา

2.เภสชักร 350 อตัรา

3.นักวชิาการสาธารณสขุ 647 อตัรา

-รวม 4,787 อตัรา ใหท้ าแผนและบรรจเุป็นพนกังานราชการไปกอ่น

วาระที ่4.4

ผลการบรรจขุา้ราชการทีป่ฏบิัตงิานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
(รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)



ขา้ราชการ 38,105 อตัราจะบรรจภุายใตเ้งือ่นไข

1.ยกคนเดมิเป็นขา้ราชการ สว่นสายสนับสนุนตอ้งสอบคดัเลอืกเขา้เป็นขา้ราชการ
ตาม ม.55 ของ พรบ.ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน 2551 กรณีทีม่เีหตพุเิศษ

2.หา้มใชเ้งนิเดมิไปบรรจคุนใหม่

3.อตัราวา่งทีม่อียูใ่หย้บุ

4.ทดลองปฏบิตัริาชการตามปรกต ิถา้ไมผ่า่นยังคงสภาพในต าแหน่งเดมิ

5.อายรุาชการยอ้นหลงัได ้แตไ่มน่ ามาคดิเวลาเพือ่รับบ านาญ

6.ทยอยบรรจ ุ3 รุน่ เพือ่หลกีเลีย่งการใชง้บกลางปี  63

วาระที ่4.4

ผลการบรรจขุา้ราชการทีป่ฏบิัตงิานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
(รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)



ความคบืหนา้การบรรจขุา้ราชการต าแหนง่แพทยแ์ผนไทย 

1.สสจ.ประจวบฯ ไดรั้บการจัดสรรต าแหน่ง ทัง้หมด 8 ต าแหน่ง  ประกอบดว้ย

-สอ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ านวน 1 ต าแหน่ง

-จัดสรรลงพืน้ทีใ่นสงักดั จ านวน 7 ต าแหน่ง

2.จังหวดัประจวบครีขีนัธไ์ดด้ าเนนิการประชมุคณะกรรมการพจิารณาจัดสรร  

อตัราวา่งต าแหน่งแพทยแ์ผนไทยเพือ่บรรจเุขา้รับราชการในสงักัดกระทรวง

สาธารณสขุ เมือ่วนัจันทรท์ี ่22 มถินุายน 2563

3.กลุม่งาน บค. ไดด้ าเนนิการแจง้ผลการจัดสรรไปทีเ่ขต 5

4.เขต 5 จะสง่ขอ้มลู ให ้สป.สธ.  เพือ่เขา้ทีป่ระชมุของ สป.สธ. 

5.เมือ่ไดรั้บการอนุมัตติ าแหน่งมาแลว้ กลุม่งาน บค. จะด าเนนิการคดัเลอืก

ตามระเบยีบตอ่ไป

วาระที ่4.4

ผลการบรรจขุา้ราชการทีป่ฏบิัตงิานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
(รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)



ความคบืหนา้ในการบรรจ ุ
ระยะที ่1 ถงึระยะที ่3

หนงัสอืแจง้ มต ิอกพ.กระทรวง(บรรจุ
โควดิ 19)ว 412 .pdf

วาระที ่4.4

ผลการบรรจขุา้ราชการทีป่ฏบิัตงิานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19
(รอบที ่1: สว่นของ สสจ./ รพ.)

หนังสือแจ้ง มติ อกพ.กระทรวง(บรรจุโควิด 19)ว 412 .pdf


วาระที ่4.5

ผลกระทบ 
จากวกิฤตโิรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019
(ดา้นบวก-ดา้นลบ) 

รองจันทนา ศริโิยธพัินธ.์...



วาระที่ 4.5

รองจนัทนา ศิริโยธิพนัธ์....

ผลกระทบ ดา้นบวก 

1. บคุลากรสาธารณสขุไดบ้รรจเุป็นขา้ราชการกรณีพเิศษ = 203 คน

2. หน่วยงานลดคา่ใชจ้า่ยในการจา้งงาน = 35,575,740 บาท/ปี

หนว่ยงาน

จ านวนบุคลากรทีไ่ดร้บัการบรรจุ
เป็นขา้ราชการ (คน)

ลดรายจา่ย ( คา่จา้งบุคลากร)

พรก. พกส. ลจ.ชค รวม จน.ลจ.ทีใ่ชเ้งนิหน่วยงานจา้ง จ านวนคา่จา้ง (บาท/ปี)

รพ.ประจวบฯ 10 10 2 22 12 2,144,940

รพ.หัวหนิ 4 55 55 114 110 22,149,840

รพ.ปราณบรุี 6 6 6 1,215,120

รพ.สามรอ้ยยอด 3 2 5 5 987,360

รพ.กยุบรุี 1 4 5 4 779,760

รพ.ทับสะแก 2 3 5 5 910,800

รพ.บางสะพาน 1 12 21 34 33 6,072,240

รพ.บางสะพานนอ้ย 6 1 7 7 1,315,680

สสจ.ประจวบฯ 5 5 0 0

รวม 21 98 84 203 182 35,575,740

เฉพาะ
รอบที ่1



หนว่ยงาน

คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ม.ิย.)

สสจ.ประจวบฯ 1,045,374 721,014 144,311

สสอ.หวัหนิ 82,364 53,322 25,888

สสอ.ปราณบรุี 58,799 19,336 0

สสอ.สามรอ้ยยอด 76,588 38,778 20,328

สสอ.กยุบรุี 119,105 65,169 16,434

สสอ.เมอืฯ 81,914 41,122 1,592

สสอ.ทบัสะแก 67,954 39,968 8,156

สสอ.บางสะพาน 35,670 39,656 14,632

สสอ.บางสะพานนอ้ย 110,366 76,393 17,616

รวม 1,678,134 1,094,759 248,957

ผลกระทบ ดา้นบวก 
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3. หน่วยงานลดคา่ใชจ้า่ยในการประชมุ/อบรม 
- ลดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ



รองจนัทนา ศิริโยธิพนัธ์....

ผลกระทบ ดา้นบวก 

3. หน่วยงานลดคา่ใชจ้า่ยในการประชมุ/อบรม 
- ลดคา่ใชจ้า่ยจากการใช ้Tele conference ผา่นระบบ Zoom แทน

การประชุมในหอ้งประชุม

จ านวนครัง้ จ านวนคนทีต่อ้ง
เขา้ร่วม (คน)

จ านวนคา่ใชจ้า่ย
(บาท)

22 866 531,450

* ไมร่วมการประชมุ EOC สสจ.ทีเ่ชญิ EOC อ าเภอเขา้รว่มประชมุ
ผา่นระบบ Zoom = 120 คร ัง้

ขอ้มลู ม.ค. – ม.ิย.2563



- ไดน้ าระบบ ICS มาใชใ้นสถานการณ์จรงิ

- เกดิความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ยทัง้ภาครัฐและเอกชนในการรับมอืกับ
สถานการณ์ COVID-19 เชน่ การรว่มบรจิาคทรัพยากร, การด าเนนิการตาม
มาตรการเฝ้าระวัง/ตรวจคดักรองโรค ฯลฯ

- เกดิระบบบรกิารทางการแพทยว์ถิใีหม ่(New Normal Medical Service)

- ประชาชนเรยีนรูแ้ละปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการดแูลสขุภาพตนเองมากขึน้ 
เชน่ การลา้งมอื การสวมแมส การใชเ้จลลา้งมอื 

- มแีนวโนม้จะไดร้ับงบลงทนุเพิม่เป็นกรณีพเิศษ (จากงบเงนิกูฉุ้กเฉนิ 
45,000 ลบ.)

ผลกระทบ ดา้นบวก 



1) บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ รวมถงึ อสม. ท างานหนักมากขึน้

2) รายรับของหน่วยบรกิารลดลง เนือ่งจากผูป่้วยลดลงในเกอืบทกุแผนก 

3) ตน้ทนุหน่วยบรกิารเพิม่ขึน้ เนือ่งจาก...

3.1) จ าเป็นตอ้งใชว้สัด/ุอปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยัของผูใ้หบ้รกิาร-ผูร้ับบรกิาร
- วัสด/ุอปุกรณ์ในการป้องกนัตนเอง
- วัสด/ุอปุกรณ์ในการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ & ฆา่เชือ้

3.2) ตอ้งปรับปรงุอาคารสถานทีใ่หส้อดคลอ้งกบับรกิารทางการแพทยว์ถิใีหม ่    
เชน่ การสรา้ง ARI Clinic, การปรับปรงุระบบระบายอากาศ, การจัดท า
Counter Shield ฯลฯ

ผลกระทบ ดา้นลบ 



เร ือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

05

5.1 นโยบายการประชมุในทกุกรณีโดยการ Tele conference ผา่นระบบZoom
5.2 นโยบายการน าระบบ e-saraban มาใชแ้ทนระบบเอกสาร ผา่นโปรแกรม My Office ในหน่วยงานสาธารณสขุทกุระดบั

กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ....

ระเบยีบวาระที ่



วาระที ่5.1

นโยบายการประชมุในทกุกรณี
โดยการ Tele conference 

ผา่นระบบ Zoom

กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ....



E-Meeting : การประชุมทางไกล (Tele-Conference)
ผา่นระบบ ZOOM

1. เป็นชอ่งทางสือ่สารเพือ่สรา้งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ 
การปฏบิตังิาน (บรหิารจัดการ ปฏบิตักิาร วชิาการ)

2. เพิม่ประสทิธภิาพการตดิตอ่สือ่สาร & การประสานงาน
ของหน่วยงานในสงักดั โดยเฉพาะในพืน้ทีห่า่งไกล

ผลทีค่าดหวัง

- ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุ
- ลดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของ
บคุลากรในพืน้ที่

- ลดความเสีย่งจากการเดนิทาง
- เพิม่โอกาสการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร
ของบคุลากรในพืน้ที่

วตัถปุระสงค์

รพสต.หว้ยสัตวใหญ่ = 150 กม.

รพสต.แพรกตะคร้อ = 173 กม.

รพสต.จา้ว = 97 กม.

รพสต.งน ้ าเขียว = 86 กม.

รพสต.บางเจริญ= 127 กม.

จ านวน
ครัง้

จ านวนคนทีต่อ้ง
เขา้รว่ม (คน)

จ านวนคา่ใชจ้า่ย
(บาท)

22 866 531,450

ผลทีเ่กดิขึน้

- คา่อาหาร  =   94,490
- คา่เดนิทาง = 436,960



วาระที ่5.2

นโยบายการน าระบบ e-saraban 
มาใชแ้ทนระบบเอกสาร 

โดยใชโ้ปรแกรม My Office 
ในหน่วยงานสาธารณสขุทกุระดบั

กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ....



E-sarabun : ระบบส านกังานอเิล็กทรอนกิส์ (Smart Office)

- ลดการใชท้รัพยากร (กระดาษพมิพง์าน – หมกึพมิพ)์
- ลดระยะเวลาในขัน้ตอนงานสารบรรณ 
- พัฒนารปูแบบการจัดเก็บเอกสารเป็น electronic file 
- ลดการเดนิทางมาสง่เอกสารของหน่วยงานในพืน้ที่
- เพิม่ความสขุบคุลากร

ผลทีค่าดหวงั

1. ประหยัดคา่ใชจ้า่ย
- หมกึพมิพ/์กระดาษ
- คา่จัดสง่เอกสาร

- เก็บขอ้มลูรายจา่ยปี 63
เทยีบปี 62

2. องคก์รสาธารณสขุ
เป็นองคก์ร 4.0

- ระบบดจิติอล ทนัสมัย
- Work Faster

วัตถปุระสงค์
การด าเนนิการ

1. สสจ.อบรมการใชโ้ปรแกรม E-Sarabun
ใหก้บับคุลากรในหน่วยงานทกุระดับ

(สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต.)
2. ทกุหน่วยท างานสารบรรณผา่นโปรแกรม
3. ปรับปรงุระบบ เพือ่ประสทิธภิาพ

ประสทิธผิล



หนว่ยงาน หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบ ทบัสะแก บางสะพาน
บางพาน
นอ้ย

โรงพยาบาล รับอยา่งเดยีว รับ-สง่ รับ-สง่ รับ-สง่ รับ-สง่
รับอยา่ง
เดยีว

รับอยา่ง
เดยีว

รับอยา่ง
เดยีว

สสอ. รับ-สง่ รับ-สง่ รับ-สง่ รับ-สง่ รับ-สง่ รับ-สง่ รับ-สง่ รับ-สง่

สสอ. - รพ.สต.

ไมไ่ดด้ าเนนิการ 
2 แหง่ 

(สัญญาณ net
ไมเ่สถยีร)

สง่
ถงึ รพ.สต.
ทกุแหง่

สง่
ถงึ รพ.สต.
ทกุแหง่

สง่
ถงึ รพ.
สต.

ทกุแหง่

สง่
ถงึ รพ.สต.
ทกุแหง่

สง่
ถงึ รพ.สต.
ทกุแหง่

สง่
ถงึ รพ.สต.
ทกุแหง่

สง่
ถงึ รพ.สต.
ทกุแหง่

(ผลงานถงึ 25 ม.ิย.2563)

รายงานการน า e-sarabun ไปใชใ้นหนว่ยงาน



เร ือ่งจากอ าเภอ
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ระเบยีบวาระที ่



เร ือ่งอืน่ๆ

07

7.1 การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ

กลุม่งานบรหิารทัว่ไป....

ระเบยีบวาระที ่



วาระที ่7.1

การขอรับเงนิ
เพิม่พเิศษ

กลุม่งานบรหิารท่ัวไป....



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 ใหม้ผีลต ัง้แต ่
1 กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

1. นายเลศิเชาว์ สทุธาพานชิ เภสชักรช านาญการ กลุม่งานคุม้ครองฯ สสจ.ปข.

2. นายนชิวฒัน์ เปียวนชิ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

3. นายนวพล ชอบสอาด นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

4. นางสาววรชญา มลูศรี นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

5. นางสาวชตุมิา เซง้อาศยั นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

6. นายนัยชน พูลภักดี เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลหัวหนิ

7. นายวชัรพงษ์ เหลอืงไพรัตน์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

วาระที ่7.1 
การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 ใหม้ผีลต ัง้แต ่
1 กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

8. นางสาวสชุาดา เรอืงเลศิพงศ์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

9. นางสาวสริกิาญจน์ ดวงบรุงค์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

10. นางสาวเบญจรัศมิ์ เขมะจติร์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

11. นางสาวทพิยเ์ทวี เบญจรัตนาภรณ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

12. นายณัฐพนธ์ ศรเีรอืนทอง นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

13. นางสาวเพ็ญพร ชืน่จติ เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

วาระที ่7.1 
การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 ใหม้ผีลต ัง้แต ่1 มถินุายน 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

1. นายณนธชิา เศรษฐพานชิผล นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

2. นายศริวทิย์ พุทธเวชมงคล นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

3. นายปณุญตศ์ โตวชิยธ ารง นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

4. นายปกป้อง ศรเีกษ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

5. นายภมูเิทพ ภมูอิรยิพงศ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

6. นายปิยวชั สจัจวงศเ์จรญิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

7. นายกระสณิธุ ชยัทวโีชค นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

วาระที ่7.1 
การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 ใหม้ผีลต ัง้แต ่1 มถินุายน 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

8. นายธนวฒัน์ ไตรจักรว์นชิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

9. นายกฤตภิมูิ ภูก่ติตวิรางกรู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

10. นางสาวณภัทร
นพัิทธผ์ล
สกลุ

นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

11. นางสาวประภาสริิ สมสง่กลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

12. นางสาวสวุสา โลห่ด์าบชยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

13. นางสาวองัคณา เพ็งโสภา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

14. นางสาวเกยีรตธิดิา หอ่เกยีรติ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

วาระที ่7.1 
การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 ใหม้ผีลต ัง้แต ่1 มถินุายน 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

15. นางสาวอตญิา ลิม้ศรสีกลุวงศ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

16. นางสาวศศพิร ศกัดาชยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

17. นางสาวศรินิ วลัรยี์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

18. นายธนาวฒุิ นามถาวร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

วาระที ่7.1 
การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ



รายชือ่แพทยท์ีข่อยกเลกิรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน มถินุายน ๒๕๖๓ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๓

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

1. นางสาวบษุราคมั กนกวรพรรณ ทนัตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลหัวหนิ

2. นางสาวพมิพอ์นงค์ ทองสมัฤทธิ์ ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหัวหนิ

3. นางสาวพฤกษา เทพเจรญินรัินดร์ ทนัตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลหัวหนิ

4. นางธนัชพร เลศิสกลุพาณชิ ทนัตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลหัวหนิ

5. นางสาวสธุาทพิย์ ธรรมวฒันกลุ ทนัตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลหัวหนิ

6. นางสาวปัทมวรรณ จริะราชวโร ทนัตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลปราณบรุี

7. นายสภุชาติ ชยวฑัโฒ ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลปราณบรุี

วาระที ่7.1 
การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ



รายชือ่แพทยท์ีข่อ ยกเลกิ รบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 ใหม้ผีลต ัง้แต ่1 มถินุายน 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

8. นายกานตก์วี เรอืนแกว้ ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

วาระที ่7.1 
การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ



รายชือ่แพทยท์ีข่อ ยกเลกิ รบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน มถินุายน 2563 ใหม้ผีลต ัง้แต ่1 กรกฎาคม 2563

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

1. นางสาวกิง่กาญจ์ พฤกษาพันธุรั์ตน์ ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด

วาระที ่7.1 
การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ



THANK YOU!


