
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล

คร ัง้ที ่5 / 2564

วนัจนัทรท์ ี่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชุม ช ัน้ 5 ส านกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

โดยระบบ Teleconference (Zoom)



การประกาศเจตนารมย ์ตามแนวทาง
การประเมนิชมุชน องคก์ร และอ าเภอ
คณุธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบยีบวาระ
กอ่นการประชุม

โดย....กง.บรหิารทรัพยากรบคุคล



การรายงานความกา้วหนา้
ผลการด าเนนิงานตาม OKRs 
นพ.สสจ. ประจ า Q2 / 2564

ระเบยีบวาระที ่1
เร ือ่งประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ

โดย.....ทา่น นพ.สสจ.



ประกาศ OKRs นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ประจ าปี 2564
( Q2 / 2564 : 1 ม.ีค. – 31 พ.ค. 2564 ) 

ที่ O KRs

1 Smart Hospital รพ.ทกุแหง่ 
- เพิม่กจิกรรมบรกิาร ทีผู่รั้บบรกิารสามารถจองควิออนไลนไ์ด ้
( เพิม่จากปี 2563 อยา่งนอ้ย 1 กจิกรรมบรกิาร ) 

- น าระบบ IT มาใช ้ ในกระบวนการใหบ้รกิารสขุภาพแกผู่รั้บบรกิาร 
เชน่ ใชใ้บสัง่ยาในรปูแบบอเิลคทรอนกิส์ เก็บคา่บรกิารแบบออนไลน ์

2 DPACpkk Keto รพ., รพ.สต.ทกุแหง่ ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมกลุม่เสีย่ง และหรอืกลุม่ป่วย 
โดย...ปรับพฤตกิรรมการกนิอาหารใหเ้ป็นแบบ Low Carb หรอื Ketogenic
diet ( ≥ 200 คน/แหง่ )

3. เพิม่รายไดจ้าก
บรกิารทีเ่ป็น     
Fee schedule

รพ. + รพ.สต. รว่มกนัจัดบรกิารทีเ่ป็น Fee schedule
1) บรกิารทนัตกรรมในหญงิตัง้ครรภ์
2) บรกิารเคลอืบฟลอูอไรดใ์นเด็ก 4 – 12 ปี
3) บรกิารเคลอืบหลมุรอ่งฟันในเด็ก 6 – 12 ปี 

ใหค้รอบคลมุ
กลุม่เป้าหมาย



ประกาศ OKRs นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ประจ าปี 2564
( Q2 / 2564 : 1 ม.ีค. – 31 พ.ค. 2564 ) 

ที่ O KRs

4. ลด ละ เลกิ บหุรี่ - รพ.ทกุแหง่ มคีลนิกิอดบหุรี ่& ตดิตามเขา้รับการบ าบดัครบโปรแกรม 
( อยา่งนอ้ย 30% ของเป้าหมาย)

- รพ.สต. ทีม่ ีอสม.ผา่นการอบรมชว่ยเลกิบหุรีด่ว้ยวธิกีดจดุ
มผีลงานการใหบ้รกิารกดจดุเลกิบหุรี ่ชว่ยผูท้ีต่อ้งการเลกิบหุรี่
( 2 คน/ 1 อสม./ เดอืน)

5 ประชาชนคนไทย    มี
หมอประจ าตวั 3 คน

รพ.สต.ทกุแหง่ บนัทกึขอ้มลูหมอประจ าตวั 3 คน ลงในโปรแกรม
คนไทยทกุครอบครัวมหีมอประจ าตวั 3 คน 
( ครอบคลมุประชากร รอ้ยละ 100 )

6 สรา้งความมั่นคง ทาง
อาหาร

รพ. + รพ.สต. รว่มกนันอ้มน าแนวพระราชด ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีสรา้งความมั่นคงทางอาหาร
- สนับสนุนใหป้ระชาชนปลกูผักสวนครัว เลีย้งสตัว/์ประมง สรา้งความมั่นคงทางอาหาร โดยใช ้“

โคก หนอง นา โมเดล” เป็นแนวทางใน
การพัฒนา
( อยา่งนอ้ยอ าเภอละ 1 ชมุชน )



รับรองรายงานการประชมุ 

ครัง้ที ่4/2564 วันศกุรท์ี่

30 เมษายน 2564

ระเบยีบวาระที ่2
เร ือ่งรบัรองรายงานการประชุม

โดย.....กง.พัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล (กวป.)

ครัง้ที ่4/2564 วนัศกุรท์ี ่30 เมษายน 2564 มทีัง้หมด 14 หนา้ 

ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และสง่ใหค้ณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

ทางกลุม่ไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” แลว้  เมือ่วนัที ่31 พ.ค. 2564

จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรองรายงานการประชมุ



3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารงบประมาณ

- งบลงทนุ Non UC (งบผกูพันขา้มปี /งบลงทนุปี 2564 และ 

งบเงนิกูปี้ 2564)

- งบคา่เสือ่ม (งบผกูพันขา้มปี และงบปี 2564)

- งบรายจา่ยประจ าปี 2564 (งบด าเนนิงาน งบอดุหนุน รายจา่ยอืน่ๆ)

3.2 สถานะการเงนิการคลงั

ระเบยีบวาระที ่3
เร ือ่งสบืเนือ่ง



โดย.....รองคมสนั ไชยวรรณ์

งบลงทนุ Non UC 
- งบผกูพันขา้มปี
- งบลงทนุปี 2564
- งบเงนิกูปี้ 2564

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารงบประมาณ



งบลงทนุผกูพันขา้มปี 
งบลงทนุ ปี 2563  



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง(งบผกูพนั) จ านวน  2 รายการ

1. อาคารผูป่้วยใน 5 ช ัน้ รพ.บางสะพาน จ านวน 1 หลัง วงเงนิกอ่สรา้ง 84,000,000 บาท
งบผกูพันปี 63-65 ระยะเวลา 650 วนั 14 งวดงาน สญัญาเลขที ่14/2564 ลว 6 ต.ค. 63
เริม่ 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค.65 ผูรั้บจา้ง  หจก.ศรสีะเกษ ทวผีลกอ่สรา้ง

- เบกิจา่ยเงนิงวดที ่1 แลว้ ผูรั้บจา้งจะสง่งานงวดที ่2

2. ระบบบ าบดัน า้เสยี รพ.บางสะพาน จ านวน 1 ระบบ วงเงนิกอ่สรา้ง 14,650,000 บาท 
งบผกูพัน ปี 63-65 ระยะเวลา 450 วนั 7 งวดงาน สญัญาเลขที ่564/2563 ลว 25 ก.ย.63
เริม่ 26 ก.ย.63-19 ธ.ค.64 ผูรั้บจา้ง หจก.ศรทีนัดร การโยธา
- เบกิจา่ยเงนิงวดที ่1 แลว้  ผูรั้บจา้งจะสง่งานงวดที ่2



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง

1 บา้นพกั อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา   จ านวน 2 รายการ

1. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 สสอ.หวัหนิ (สิน้สดุสญัญา 23 ม.ีค.64) เกนิสญัญา 69 วนั ณ 31พ.ค.64
- ตรวจรับงานงวดที ่1 แลว้ รอขอนุมัตเิบกิจา่ย อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่2-5 (ผูรั้บจา้งยนิดเีสยีคา่ปรับ) 
ไมเ่ขา้งานตัง้แต ่13 พ.ค.64

2. บา้นพักขา้ราชการ ระดบั 5-6 รพ.สต.บา้นหว้ยแสลงพันธ ์อ.ปราณบรุ ี (สิน้สดุสญัญา 23 ม.ีค.64) 
เกนิสญัญา 69 วนั ณ 31 พ.ค.64
- เบกิจา่ยงวดที่ 1 แลว้ อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่2-5 (ผูรั้บจา้งยนิดเีสยีคา่ปรับ) ไมเ่ขา้งานตัง้แต ่
13 พ.ค.64

รปูกอ่สรา้ง รพ.สต.หว้ยแสลงพนัธ์



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง

งบลงทนุ โรงพยาบาลหวัหนิ ปี 2563 งานกอ่สรา้ง  จ านวน  1 รายการ 

อาคารอบุตัเิหต-ุบ าบดัรกัษาและหอ้งประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย
ประมาณ 9,683 ตารางเมตร จ านวน 1 หลงั

- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่1 ผูว้า่จา้งสัง่หยดุงาน เนือ่งจาก มกีารขอแกไ้ขแบบ 



งบลงทนุปี 2564



ปี 2564 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบผกูพนั)

1. อาคารผูป่้วยนอก รพ.ปราณบรุ ีเป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
9,796 ตารางเมตร  วงเงนิ 181,232,600 บาท
- รายงานผลการพจิารณาผูช้นะ เสนอ ผวจ. เพือ่ขอความเห็นชอบ สนง.งบประมาณ

ปี 2564 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบปีเดยีว)

1. อาคารโรงซกัฟอก จา่ยกลาง รพ.ทบัสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
450 ตารางเมตร วงเงนิ 10,136,100 บาท ระยะเวลา 320 วนั 6 งวดงาน 
สญัญาเลขที ่338/2564 ลว 17 ม.ีค.64 เริม่ 18 ม.ีค.64-31 ม.ค.65
- กอ่สรา้งงาน งวดที ่1

2. อาคารสถานอีนามยั รพ.สต.บา้นบางเบดิ อ.บางสะพานนอ้ย เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ 
พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 369 ตารางเมตร  จ านวน 1 หลงั วงเงนิ 3,696,440 บาท 5 งวดงาน
สญัญาเลขที ่292/2564 เริม่สญัญา 17 ก.พ. 64 - 13 ธ.ค. 64 หจก.วจิติ บลิด์
- เบกิจา่ยเงนิงวดที ่1 แลว้ ผูรั้บจา้งสง่งานงวดที่ 2 รอ คกก.ตรวจรับ



ปี 2564  รายการครภุณัฑ ์วธิ ีE-bidding จ านวน 6 รายการ
เสนอราคารวม วงเงนิ 4,106,200 บาท สิน้สดุสญัญา 26 พ.ค.64

1. เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีส่งู ชนดิส ี2 หวัตรวจ รพ.บางสะพาน
จ านวน 1 เครือ่ง วงเงนิ 911,400 บาท สง่มอบแลว้ 

2. เครือ่งใหอ้อกซเิจนดว้ยอตัราการไหลสงูส าหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) รพ.
บางสะพาน จ านวน 1 เครือ่ง วงเงนิ 245,000 บาท สง่มอบแลว้

3. เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนดิไบเฟสคิพรอ้มภาควดัออกซเิจนในเลอืด จ านวน 2 เครือ่ง
( รพ.บางสะพาน/ รพ.สามรอ้ยยอด ) วงเงนิ 646,800 บาท สง่มอบแลว้

4. เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนั ขนาดเล็ก รพ.บางสะพาน จ านวน 
1 เครือ่ง วงเงนิ 441,000 บาท สง่มอบแลว้

5. เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนัเคลือ่นยา้ยได ้รพ.บางสะพานนอ้ย  
จ านวน 1 เครือ่ง วงเงนิ 441,000 บาท สง่มอบแลว้

6. โคมไฟผา่ตดัใหญโ่คมคูข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 130,000 ลกัซห์ลอดแอลอดี ีรพ.ปราณบรุ ี 
จ านวน 1 ชดุ วงเงนิ 1,421,000 บาท  สง่มอบแลว้

- สง่มอบครบแลว้ อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ยเงนิ



ปี 2564 รายการครภุณัฑ ์วธิเีจาะจง/คดัเลอืก  นวตักรรม

- รถพยาบาลโครงสรา้งปลอดภยัเคลอืบสารตา้นจลุชพีขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน 
จ านวน 1 คนั วงเงนิ 2,430,400 บาท 
อยูร่ะหวา่ง คณะกรรมการวนิจิฉยัการอุธรณ์ ท าหนงัสอืตดิตามแลว้

ปี 2564   รายการครภุณัฑ ์วธิ ีเจาะจง สิน้สดุสญัญา 26 พ.ค.64

- เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอตัโนมตัขินาดไมน่อ้ยกวา่ 100 ลติร (Pre-Post-Vac) 
หอ้งนึง่ทรงกระบอก จ านวน 1 เครือ่ง (รพ.สต.หนิเหล็กไฟ) วงเงนิ 421,400 บาท 
สง่มอบแลว้ รอเบกิจา่ยเงนิ



งบลงทนุ(งบเงนิกู)้



งบเงนิกูว้งเงนิ 5,816 ลา้นบาท  รายการครภุณัฑ ์ปีงบประมาณ 2564

ล าดบั รายการ จ านวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย

(บาท)
วงเงนิ

งบประมาณ 
วธิกีาร
จดัซือ้

หมายเหต ุ

1 เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจชนดิอตัโนมัต(ิAED) พรอ้มตูต้ัง้
พืน้จอแสดงผล และระบบสญัญาณเตอืน

81 เครือ่ง 70,000 5,670,000 E-bidding อยูใ่นขัน้ตอนประกาศ
จัดซือ้

2 เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย 4 เครือ่ง 1,000,000 4,000,000 E-bidding ประกาศจัดซือ้ 3 วัน
เสนอราคา 2 ม.ิย.64

3 เครือ่งควบคมุการใหส้ารน ้าทางหลอดเลอืดด าชนดิ 
1 สาย

14 เครือ่ง 55,000 1,495,000 E-bidding ประกาศจัดซือ้3วัน 
เสนอราคา 2 ม.ิย.64

เครือ่งควบคมุการใหส้ารละลายโดยใชก้ระบอกฉีด 14 เครือ่ง 50,000 

เครือ่งSyringe Driver 1 เครือ่ง 25,000 

4 เครือ่งผลติออกซเิจนขนาด 10 ลติร 21 เครือ่ง 40,000 2,910,000 E-bidding ประกาศจัดซือ้ 3 วัน
เสนอราคา 4 ม.ิย.64เครือ่งผลติออกซเิจนขนาด 5 ลติร 15 เครือ่ง 25,000 

เครือ่งวดัความอิม่ตัวของออกซเิจนในเลอืด (Pulse 
Oximeter) ชนดิพกพา ส าหรับบรกิารปฐมภมูิ

27 เครือ่ง 20,000 

เครือ่งวดัออกซเิจนในเลอืดอตัโนมัตชินดิพกพา 33 เครือ่ง 35,000 

5 เครือ่งใหอ้อกซเิจนดว้ยอัตราการไหลสงู 4 เครือ่ง 250,000 2,250,000 E-bidding ประกาศวจิารณ์รา่ง 
3 วัน ครบ 2 ม.ิย.64

เครือ่งใหอ้อกซเิจนดว้ยอัตราการไหลสงูส าหรับเด็ก
(high flow oxygen therapy)

5 เครือ่ง 250,000 

6 เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จุลนิทรยีด์ว้ยไอน ้าระบบอัตโนมัตขินาด
ไมน่อ้ยกวา่ 40 ลติร

34 เครือ่ง 95,000 3,230,000 E-bidding พจิารณาผล  
31 พ.ค.64

7 เครือ่งอบฆา่เชือ้ดว้ยแกส๊ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์
พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) 
HO-160 ขนาด 160 ลติร 

1 เครือ่ง 1,860,000 1,860,000 เฉพาะเจาะจง 
นวัตกรรม

อยูร่ะหวา่งผูร้ับจา้ง
มาลงนามสญัญา



งบเงนิกูว้งเงนิ 5,816 ลา้นบาท  รายการครภุณัฑ ์ปีงบประมาณ 2564

ล าดบั รายการ จ านวน หนว่ย
ราคาตอ่
หนว่ย
(บาท)

วงเงนิ
งบประมา

ณ 
วธิกีารจดัซือ้ หมายเหต ุ

8 เครือ่งตดิตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชพี 6 
พารามเิตอร ์ระบบรวมศนูยไ์มน่อ้ยกวา่  4 เตยีง

2 เครือ่ง 2,000,000 4,000,000 E-bidding พจิารณาผล 31 พ.ค.64

9 เครือ่งวัดความดนัโลหติชนดิอตัโนมตั ิแบบสอดแขน 38 เครือ่ง 70,000 2,660,000 E-bidding พจิารณาผล 31 พ.ค.64

10 เครือ่งสอ่งตรวจทางเดนิหายใจระบบวดีทิศัน ์รุน่เล็ก ใชม้อง
ผา่นเลนสโ์ดยตรง หรอืดจูากจอภาพขนาดเล็กทีต่ดิอยู่
เคลือ่นยา้ยไดง้า่ย น ้าหนักเบา  

2 เครือ่ง 100,000 200,000 เฉพาะเจาะจง อยูร่ะหวา่งผูร้ับจา้งมาลง
นามสญัญา

11 เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นทีข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 300 mA.
ขบัเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า

3 เครือ่ง 1,300,000 3,900,000 E-bidding ประกาศจัดซือ้3วัน เสนอ
ราคา 2 ม.ิย.64

12 เตยีงเคลือ่นยา้ยผูป่้วยปรับระดบัมอืหมนุ 19 เตยีง 36,000 684,000 E-bidding ประกาศจัดซือ้3วัน เสนอ
ราคา 2 ม.ิย.64

13 รถพยาบาล (รถตู)้ ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซีี

. หรอืก าลงัเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่กวา่ 90 กโิลวัตต์
1 คนั 2,500,000 2,500,000 E-bidding ท าสญัญาแลว้ รอสง่มอบ

14 รถพยาบาลพรอ้มอปุกรณ์ชว่ยชวีติชัน้สงู (มาตรฐานความ
ปลอดภัย 10 G)

1 คนั 2,500,000 2,500,000 E-bidding รอผูรั้บจา้งเขา้ท าสญัญา



งบเงนิกูว้งเงนิ 2,037 ลา้นบาท  รายการครภุณัฑ์

ล าดบั รายการ สถานที่ จ านวน หนว่ย
ราคาตอ่หนว่ย

(บาท)
วงเงนิ

งบประมาณ 
วธิกีารจดัซือ้

1

เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตร
และความดัน  ขนาดกลาง

รพ.บางสะพาน 2 เครือ่ง 800,000 1,600,000 

อยูร่ะหวา่ง
ประกาศผูช้นะเครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตร

และความดันเคลือ่นยา้ยได ้
รพ.บางสะพาน, 
รพ.ทับสะแก

2 เครือ่ง 450,000 900,000 

งบเงนิกูว้งเงนิ 2,037 ลา้นบาท  รายการกอ่สรา้ง

ล าดบั รายการ สถานที่ จ านวน หนว่ย
ราคาตอ่

หนว่ย(บาท)
วงเงนิ

งบประมาณ 
วธิกีารจดัซือ้

1 ปรับปรงุหอพักผูป่้วยเพือ่รองรับผูป่้วยตดิ
เชือ้ COVID-19 ชนดิมรีะบบกรองอากาศ 
(ส าหรับหอ้งผูป่้วยพเิศษชนดิมหีอ้งน ้า)

รพ.บางสะพาน
นอ้ย

1 รายการ 110,400 110,400 อยูร่ะหวา่งขอ
อนุมัตจัิดจา้ง



โดย.....รองจันทนา ศริโิยธพัินธุ์

งบคา่เสือ่ม (งบผกูพันขา้มปีและงบปี 2564)

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารงบประมาณ

ขอ้มลู ณ วนัที ่28 พ.ค. 64 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2563  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 28 พ.ค. 64 
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หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีนัธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย

เบกิจา่ยแลว้ 

บรหิารสญัญา 

กอ่หนี ้

อ าเภอ2
อยูร่ะหวา่งกอ่หนี ้ บรหิารสญัญา เบกิจา่ยเงนิแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ

หวัหนิ 10 3,990,000 49 6,901,952 59 10,900,952 

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

สามรอ้ยยอด 11 4,853,215 12 4,853,215 

กยุบรุี 26 3,052,166 26 3,052,166 

เมอืงประจวบ 86 9,684,212 86 9,684,212 

ทับสะแก 1 2,000,000 58 4,269,235 61 6,269,235 

บางสะพาน 15 6,394,053 15 6,394,053 

บางสะพานนอ้ย 46 5,417,197 47 5,417,197 

รวม 2 2,784,920 10 3,990,000 312 43,738,530 328 50,522,450 

เบกิจา่ยภายใน 30ก.ย.64



รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจา่ยเงนิ 

รพ.หวัหนิ
บรหิารสญัญา
ครภุณัฑก์ารแพทย ์ วงเงนิ 4,149,000 บาท 

- เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ยปรมิาตรและความดนั 10 เครือ่ง เครือ่งละ 399,000 บาท 
รวมเงนิ 3,990,000 บาท  

รอเบกิจา่ย

รพ.ปราณบรุ ี
กอ่หนีผ้กูพัน 
- ปรบัปรงุหอพกัผูป่้วยใน อาคารลีธ้รีะ 2 ช ัน้ 2 (E – Bidding)
วงเงนิ 1,016,000.- (ใชง้บคา่เสือ่ม 784,920 /สมทบ 231,080) อนุมัตเิปลีย่นแปลงรายการ เมือ่ 24 ส.ค.63

อยูร่ะหวา่งลงนามในสญัญา



อ าเภอทบัสะแก 

กอ่หนีผ้กูพัน

- ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งทันตกรรม 2,000,000.- (E-bidding ครัง้ที ่3 วธิคีัดเลอืก) 
สง่หนังสอืเชญิผูค้า้มาเสนอราคา ในวันที ่11 ม.ิย. 64

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจา่ยเงนิ 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2564 ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ขอ้มลู ณ 28 พ.ค. 64
ครภุณัฑ์

ส ิง่กอ่สรา้ง

อ าเภอ

ครภุัณฑ์

จัดท าแผนการจัดซือ้/จัด
จา้ง ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง ท าสญัญาแลว้ ตรวจรับแลว้ เบกิจา่ยแลว้ เปลีย่นแปลงรายการ รวม

รายการ งบคา่เสือ่ม UC รายการ งบคา่เสือ่ม UC รายการ งบคา่เสือ่ม UC รายการ งบคา่เสือ่ม UC รายการ
งบคา่เสือ่ม U
C รายการ

งบคา่เสือ่ม U
C รายการ งบคา่เสือ่ม UC

หัวหนิ 3 4,348,452 3 4,014,000 5 773,000 4 2,240,000 15 11,375,452

ปราณบรุี 1 38,000 1 102,400 4 122,900 16 1,382,400 4 812,009 26 2,457,709

สามรอ้ยยอด 5 1,351,838 4 897,200 7 1,733,470 16 3,982,508

กยุบรุี 4 1,215,915 11 1,004,000 15 2,219,915

ประจวบครีขีันธ์ 2 4,860,928 15 2,845,600 17 7,706,528

ทับสะแก 4 3,058,875 1 241,222 2 22,600 47 1,863,400 54 5,186,096

บางสะพาน 4 6,450,000 13 615,036 17 7,065,036

บางสะพานนอ้ย 6 2,040,000 14 219,400 20 2,259,400

ผลรวมทัง้หมด 1 38,000 15 13,722,493 22 13,765,322 34 4,354,385 108 9,599,445 - - 180 42,252,644

อ าเภอ

สิง่กอ่สรา้ง

จัดท าแผนการจัดซือ้/จัดจา้ง ขออนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง ท าสญัญาแลว้ ตรวจรับแลว้ เบกิจา่ยแลว้ เปลีย่นแปลงรายการ รวม

รายการ งบคา่เสือ่ม UC รายการ
งบคา่เสือ่ม U

C รายการ งบคา่เสือ่ม UC รายการ
งบคา่เสือ่ม U

C รายการ
งบคา่เสือ่ม U

C รายการ
งบคา่เสือ่ม U

C รายการ งบคา่เสือ่ม UC

หัวหนิ 1 250,000 1 250,000

ปราณบรุี 1 993,000 4 482,900 2 364,000 7 1,839,900

สามรอ้ยยอด 3 884,000 3 884,000

กยุบรุี 1 278,038 1 456,000 2 734,038

ประจวบครีขีันธ์ 2 333,400 2 333,400

ทับสะแก 1 585,000 1 22,000 1 43,000 3 650,000

บางสะพาน 2 1,317,000 3 1,785,340 5 940,000 10 4,042,340

บางสะพานนอ้ย 1 237,000 4 564,252 5 801,252

ผลรวมทัง้หมด 4 2,588,038 13 4,224,240 1 22,000 15 2,700,652 33 9,534,930



รายการสิง่กอ่สรา้ง/ครภุณัฑท์ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง/อนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง

อ าเภอ ประเภท รายการ จ านวน งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ

หวัหนิ ครภุณัฑ์ เครือ่งตรวจวเิคราะหแ์ยกชัน้สว่นหลงั
ของดวงตา ชนดิความละเอยีดสงู 1 2,300,000 - 2,300,000

กลอ้งสอ่งตรวจทอ่ทางเดนิน ้าดแีละ
ตบัออ่นชนดิวดิทีัศนแ์บบคมชดัสงู 1 1,348,452 101,548 1,450,000

ชดุเครือ่งมอืตรวจห ูคอ จมกู วดีทีัศน์
ชดุกลาง

1 700,000 - 700,000

รวม 3 4,348,452 101,548 4,450,000



รายการสิง่กอ่สรา้ง/ครภุณัฑท์ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง/อนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง

อ าเภอ ประเภท รายการ จ านวน งบคา่เสือ่มUCสมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ

ปราณบรุี ส ิง่กอ่สรา้ง ปรับปรงุซอ่มแซมภายในอาคารหอ
ผูป่้วยในชาย

1 993,000 - 993,000

ครภุณัฑ์ เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่นตัง้พืน้
หรอืแบบแขวน ขนาด 30000 บทียีู

1 38,000 2,200 40,200

เครือ่งปรับอากาศแบบแยกสว่น แบบ
ตัง้พืน้หรอืแบบแขวน ขนาด 40,000
บทียีู

2 102,400 - 102,400

รวม 4 1,133,400 2,200 1,135,600



รายการสิง่กอ่สรา้ง/ครภุณัฑท์ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง/อนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง

อ าเภอ ประเภท รายการ จ านวน งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ

สามรอ้ยยอด ครภุณัฑ์ ยนูติท าฟันส าหรับงานพืน้ฐาน 1 300,000 - 300,000

ยนูติท าฟันส าหรับงานพืน้ฐาน 1 300,000 - 300,000

เครือ่งควบคมุการใหส้ารน ้าทาง
หลอดเลอืดด าชนดิ 1 สาย

4 240,000 - 240,000

ยนูติท าฟัน 1 436,838 23,162 460,000

เครือ่งฟังเสยีงหวัใจทารกใน
ครรภ์

1 75,000 - 75,000

รวม 8 1,351,838 23,162 1,375,000



รายการสิง่กอ่สรา้ง/ครภุณัฑท์ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง/อนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง

อ าเภอ ประเภท รายการ จ านวน งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ

กยุบรุี ส ิง่กอ่สรา้ง ปรับปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ อาคาร
ผูป่้วยรวมโรงพยาบาลกยุบรุี

1 278,038 215,962 494,000

รวม 1 278,038 215,962 494,000



รายการสิง่กอ่สรา้ง/ครภุณัฑท์ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง/อนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง

อ าเภอ ประเภท รายการ จ านวน งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ

ประจวบ
ครีขีนัธ์

ครภุณัฑ์ เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
ปรมิาตรและความดนั ขนาดกลาง

3 2,400,000 - 2,400,000

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้า
ระบบอตัโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่ 850 
ลติร(Pre-Post Vac) หอ้งนึง่ทรง
สีเ่หลีย่ม ชนดิ 1 ประตู

2,460,928 39,072 2,500,000

รวม 4 4,860,928 39,072 4,900,000



รายการสิง่กอ่สรา้ง/ครภุณัฑท์ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง/อนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง

อ าเภอ ประเภท รายการ จ านวน งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ

ทับสะแก ครภุณัฑ์ ถังน ้า แบบสเตนเลส ขนาดความจ ุ
1,500 ลติร

1 10,000 1,300 11,300

เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่
เสยีงความคมชดัสงู 2 หวัตรวจ

1 930,000 - 930,000

รถพยาบาลพรอ้มอปุกรณ์ชว่ยชวีติ
ชัน้สงู (มาตรฐานความปลอดภยั 
10 G)

1 1,668,875 831,125 2,500,000

เครือ่งใหค้วามอบอุน่ทารกแรกเกดิ
พรอ้มอปุกรณ์ชว่ยชวีติ

1 450,000 - 450,000

รวม 4 3,058,875 832,425 3,891,300



รายการสิง่กอ่สรา้ง/ครภุณัฑท์ีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการจัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้ง/อนุมัตจัิดซือ้จัดจา้ง

อ าเภอ ประเภท รายการ จ านวน งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ

บางสะพาน สิง่กอ่สรา้ง ปรับปรงุถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ภายในโรงพยาบาลบางสะพาน 
(อาคารเรงิศกัดิ)์

1 433,000 - 433,000

ปรับปรงุลานจอดรถภายใน
โรงพยาบาลบางสะพาน 
(อาคารเรงิศกัดิ)์

1 884,000 - 884,000

รวม 2 1,317,000 - 1,317,000



โดย.....รองจันทนา ศริโิยธพัินธุ์

งบรายจา่ยประจ าปี 2564

(งบด าเนนิงาน งบอดุหนุน รายจา่ยอืน่ๆ)

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิารงบประมาณ

@ 25 พฤษภาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ รายจา่ยประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

งบประมาณ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย
กอ่หนี้

(พสัด/ุการเงนิ)
คงเหลอื

รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย

(พ.ค.64)

ภาพรวม 172,048,704 70,723,243.64 55,620 101,269,840.36 41.11 69

งบลงทนุ 136,972,240 44,006,947.66 0 92,965,292.34 32.13 58

งบด าเนนิงาน 35,076,464 26,716,295.98 55,620 8,304,548.02 76.17 72

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้
(พสัด/ุการเงนิ)

คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

งบบคุลากร (ฉ.11/พตส./คตส./ชนัสตูร/

ประกนัสงัคมสว่นนายจา้ง/ไมท่ าเวชฯ)
25,972,239 22,645,555 0 3,326,684 87.19

งบด าเนนิงานข ัน้ต า่ 
(คา่เชา่บา้น/เชา่ทรัพยส์นิ/สาธารณูฯ)

506,210 506,117.01 0 92.99 99.98

งบจดัสรรเฉพาะ 4,341,915 1,539,394 26,850 2,775,671 35.45

งบด าเนนิงานยทุธศาสตรพ์ืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

4,256,100 2,025,229.97 28,770 2,202,100.03 47.58

รวม 35,076,464 26,716,295.98 55,620 8,304,548.02 76.17

@ 25 พฤษภาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้
(พสัด/ุการเงนิ)

คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

งบบคุลากร (ฉ.11/พตส./
คตส./ชนัสตูร/ประกนัสงัคม
สว่นนายจา้ง/ไมท่ าเวชฯ)

25,972,239 22,645,555 0 3,326,684 87.19

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้
(พสัด/ุการเงนิ)

คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ฉ.11/12 12,069,641 10,469,500 0 1,600,141 86.74

พ.ต.ส. 12,998,000 11,516,000 0 1,482,000 88.60

ค.ต.ส. 48,000 32,000 0 16,000 66.67

ประกนัสงัคม(สว่นนายจา้ง/ทดแทน) 291,098 144,255 0 146,843 49.56

ไมท่ าเวชฯ 487,500 425,000 0 62,500 87.18

คา่ตอบแทนชนัสตูรพลกิศพ 78,000 58,800 0 19,200 75.38

รวม 25,972,239 22,645,555 0 3,326,684 87.19

@ 25 พฤษภาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบจดัสรรเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้
(พสัด/ุการเงนิ)

คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

งบจดัสรรเฉพาะ 4,341,915.00 1,539,394.00 26,850.00 2,775,671.00 35.45

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้
(พสัด/ุการเงนิ)

คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ยาเสพตดิ 2,137,000 1,303,204 0 833,796 60.98

ระบบสขุภาพปฐมภมูิ 765,000 8,650 6,850 749,500 1.13

พชอ. 160,000 38,250 0 121,750 23.91

ระบบสขุภาพพืน้ทีช่ายแดน 320,000 130,612 20,000 169,388 40.82

ระบบสขุภาพชาวตา่งชาติ 300,000 0 0 300,000 0
ป้องกัน/แกไ้ขปัญหาความรนุแรงในเด็กและสตรี 150,300 10,508 0 139,792 6.99

สนับสนุน คกก.โรคตดิตอ่จังหวดั 50,600 5,000 0 45,600 9.88

ดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ 275,600 21,6400 0 253,960 7.85

บรหิารจัดการขยะสิง่แวดลอ้ม 164,715 21,530 0 143,185 13.07

ตอ่ตา้นการทจุรติ 18,700 0 0 18,700 0

รวม 4,341,915.00 1,539,394.00 26,850.00 2,775,671.00 35.45

@ 25 พฤษภาคม 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบเบกิแทนกนั ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

หนว่ยงาย ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้
(พสัด/ุการเงนิ)

คงเหลอื รอ้ยละเบกิจา่ย

สสจ. ประจวบครีขีนัธ์ 153,400 61,859 0 91,541 39.30

เป้าหมาย

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้
(พสัด/ุ
การเงนิ)

คงเหลอื รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หมาย
เหตุ

พัฒนายกระดบัมาตรฐานสถานพยาบาล/
สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ (สบส.)

5,000 0 0 5,000 0

อสม.ภาคเีครอืขา่ยจัดการสขุภาพชมุชน 48,400 11,859 0 36,541 24.5

สขุศาลาพระราชทาน 100,000 50,000 0 50,000 50

รวม 157,400 61,859 0 95,541 39.3

@ 25 พฤษภาคม 2564



สสอ.
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ (งบด าเนนิงาน/จดัสรรเฉพาะ/เบกิแทนกนั/อดุหนุน)

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 307,704.70 173,654.70 0 134,050 56.44

ปราณบรุี 193,806.84 99,418.84 0 94,388 51.30

สามรอ้ยยอด 249,669.26 99,669.26 0 150,000 39.92

กยุบรุี 131,647.51 96,647.51 0 35,000 73.41

เมอืงประจวบฯ 265,850.19 85,850.19 6,850 173,150 32.29

ทับสะแก 135,000 76,929.74 20,000 38,070.26 56.98

บางสะพาน 204,727.46 138,377.46 0 66,350 67.59

บางสะพานนอ้ย 120,000 102,246.71 0 17,753.29 85.21

รวม 1,608,405.96 872,794.41 26,850 708,761.55 54.26

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ
@ 25 พฤษภาคม 2564
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หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี เมอืงประจวบฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย รวม



สสอ.

คา่บรหิารจดัการ พชอ. สขุศาลาพระราชทาน

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่
ย

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 97,704.70 97,704.70 0 100 20,000 5,950 14,050 29.75 50,000 50,000 0 100

ปราณบรุี 88,806.84 88,806.84 0 100 20,000 0 20,000 0 - - - -

สามรอ้ยยอด 79,669.26 79,669.26 0 100 20,000 0 20,000 0 50,000 0 50,000 0

กยุบรุี 66,647.51 66,647.51 0 100 20,000 10,000 10,000 50.00 - - - -

เมอืงประจวบฯ 65,850.19 65,850.19 0 100 20,000 0 20,000 0 - - - -

ทับสะแก 70,000.00 66,929.74 3,070.26 95.61 20,000 10,000 10,000 50 - - - -

บางสะพาน 99,727.46 99,727.46 0 100 20,000 10,000 10,000 50 - - - -

บางสะพานนอ้ย 80,000.00 79,946.71 53.29 99.93 20,000 2,300 17,700 11.50 - - - -

รวม 648,405.96 645,282.41 3,123.55 99.52 160,000 38,250 121,750 23.91 100,000 50,000 50,000 50.00

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร

@ 25 พฤษภาคม 2564



สสอ.

ระบบสขุภาพปฐมภมู ิPCC
ระบบบรกิารสขุภาพ
พืน้ทีช่ายแดน

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 120,000 0 120,000 0 20,000 20,000 0 100

ปราณบรุี 65,000 0 65,000 0 20,000 10,612 9,388 53.06

สามรอ้ยยอด 80,000 0 80,000 0 20,000 20,000 0 100

กยุบรุี 25,000 0 25,000 0 20,000 20,000 0 100

เมอืงประจวบฯ 160,000
6,850

(กอ่หนี)้
153,150 0 20,000 20,000 0 100

ทับสะแก 25,000 0 25,000 0 20,000
20,000
(กอ่หนี)้

0 0

บางสะพาน 65,000 8,650 56,350 13.31 20,000 20,000 0 100

บางสะพานนอ้ย - - - - 20,000 20,000 0 100

รวม 540,000 8,650 524,500 1.60 160,000 130,612 9,388 81.63

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร

@ 25 พฤษภาคม 2564

ระบบบรกิารสขุภาพ
พืน้ทีช่ายแดน

-ไดร้บัจดัสรร งปม.งวด 2 
จ านวน 100,000 บาท
(28 พ.ค.64)
-อยูร่ะหวา่งเสนอผูบ้รหิาร
พจิารณา

โครงการควบคมุโรค
หนอนพยาธ ิ(อดุหนนุ)

-ไดร้บัจดัสรร งปม.งวด 2 
จ านวน 21,250 บาท 
(28 พ.ค.64)
-อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจดัท า
หนงัสอืแจง้จดัสรรไปยงัพืน้ที่



สสอ. จัดสรร งวดที ่2 สสจ.ขอมาใชเ้บกิจา่ย
รวมจดัสรร งวด2

ท ัง้หมด

หวัหนิ 80,000 2,000 82,000

ปราณบรุี 80,000 11,000 91,000

สามรอ้ยยอด 60,000 - 60,000

กยุบรุี 60,000 13,000 73,000

เมอืงฯ 80,000 34,000 114,000

ทบัสะแก 60,000 10,000 70,000

บางสะพาน 80,000 - 80,000

บางสะพานนอ้ย 60,000 - 60,000

รวม 560,000 70,000 630,000

คา่บรหิารจดัการ สสอ. งวดที ่2/2564

***หมายเหต ุ: 1) เบกิจา่ยแลว้เสร็จภายในเดอืน มถินุายน 2564
2) หนังสอืแจง้จัดสรรผูบ้รหิารลงนามแลว้ อยูร่ะหวา่งจัดสง่หนังสอืลงพืน้ที่



หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาลความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ @ 25 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาล
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ (งบด าเนนิงาน/จดัสรรเฉพาะ/เบกิแทนกนั/อดุหนุน)

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 240,000 160,000 0 80,000 66.67

ปราณบรุี 154,040 139,940 0 14,100 90.85

สามรอ้ยยอด 78,800 68,500 0 10,300 86.93

กยุบรุี 145,500 100,000 0 45,500 68.73

เมอืงประจวบฯ 450,000 364,950 0 85,050 81.10

ทับสะแก 184,600 130,000 0 54,600 70.42

บางสะพาน 273,255 196,640 0 76,615 71.96

บางสะพานนอ้ย 84,600 84,600 0 0 100

รวม 1,610,795 1,244,630 0 366,165 77.27
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หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย รวม



หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาล

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร

@ 25 พฤษภาคม 2564

ยาเสพตดิ

-ไดร้บัจดัสรร งปม.งวด 2 
จ านวน 817,000 บาท
(27 พ.ค.64)

-อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจดัท า
หนงัสอืแจง้จดัสรรไปยงัพืน้ที่

โรงพยาบาล

รกัษาพยาบาล
ผูต้ดิยาเสพตดิ

ตดิตามผูผ้า่นการบ าบดั
รกัษายาเสพตดิ

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 154,000 154,000 0 100 6,000 6,000 0 100

ปราณบรุี 136,940 136,940 0 100 3,000 3,000 0 100

สามรอ้ยยอด 65,000 65,000 0 100 5,000 3,500 1,500 70

กยุบรุี 98,000 98,000 0 100 2,000 2,000 0 100

ประจวบครีขีันธ์ 345,000 345,000 0 100 20,000 19,950 50 100

ทับสะแก 124,000 124,000 0 100 6,000 6,000 0 100

บางสะพาน 181,955 181,955 0 100 15,000 14,685 315 97.90

บางสะพานนอ้ย 81,600 81,600 0 100 3,000 3,000 0 100

รวม 1,186,495 1,186,495 0 100 60,000 58,135 1,865 97



โรงพยาบาล

ระบบสขุภาพปฐมภมู ิPCC
ศนูยก์ารเรยีนส าหรบัเด็กป่วย 
รพ.ประจวบฯ (อดุหนนุ)

การป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
ความรนุแรงในเด็กและสตร ีและสตรี

ต ัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค์

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 80,000 0 80,000 0 - - - - - - - -

ปราณบรุี - - - - - - - - 14,100 0 14,100 0

สามรอ้ยยอด - - - - - - - - 8,800 0 8,800 0

กยุบรุี 25,000 0 25,000 0 - - - - 20,500 0 20,500 0

ประจวบครีขีันธ์ 55,000 0 55,000 0 30,000 0 30,000 0 - - - -

ทับสะแก 25,000 0 25,000 0 - - - - 29,600 0 29,600 0

บางสะพาน 40,000 0 40,000 0 - - - - 36,300 0 36,300 0

บางสะพานนอ้ย - - - - - - - - - - - -

รวม 225,000 0 225,000 0 30,000 0 30,000 109,300 0 109,300 0

หนว่ยรบังบประมาณ : โรงพยาบาล

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร

@ 25 พฤษภาคม 2564



โดย.....กลุม่งานประกนัสขุภาพ

3.2 สถานะการเงนิการคลงั



หนว่ยบรกิาร
CR QR Cash

NWC
NI+

Depleciation
Risk Sc
oring EBITDA HMBRD

(1.5) (1) (0.8)

หวัหนิ,รพท. 1.47 1.19 0.63 106,364,411.67 99,534,818.64 2
143,685,328.3

7
- 82,553,157.77

ประจวบครีขีนัธ,์รพท. 1.66 1.52 0.92 111,649,721.90 45,592,687.85 0 48,893,146.15 - 14,779,641.74

บางสะพาน,รพช. 1.42 1.31 0.64 43,383,782.19 49,216,304.18 2 58,192,768.88 - 36,433,247.31

สามรอ้ยยอด,รพช. 4.55 4.38 3.97 100,632,975.26 18,841,850.37 0 20,528,408.13 84,207,521.63

ทบัสะแก,รพช. 1.74 1.70 1.37 24,710,433.84 27,896,788.96 0 28,573,226.99 12,271,976.29

ปราณบรุ,ีรพช. 1.61 1.50 1.16 21,102,745.97 20,423,049.07 0 22,914,186.34 5,591,622.43

บางสะพานนอ้ย,รพช. 1.51 1.35 1.24 15,439,893.01 7,213,280.51 0 9,046,939.43 7,362,056.52

กยุบรุ,ีรพช. 1.99 1.88 1.49 21,541,155.05 16,217,871.39 0 17,644,853.12 10,619,125.73

ทีม่า : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลกัประกนัสขุภาพ สป.

สถานการณ์การเงนิการคลงั ตามดชันทีางการเงนิ 7 ระดบั 
ณ เดอืน เมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564



4.1 สรปุผลรายงานการด าเนนิงาน "ประจวบฯ กา้วทา้ใจ " ครัง้ที ่2
4.2 การตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสขุ กรณีปกต ิรอบที ่2/2564
4.3 การป้องกนัควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะการระบาดโรค 

- การเชือ่มโยงเคสผูป่้วยยนืยัน...สูก่ารท าลายเชือ้ในพืน้ที/่สถานทีเ่สีย่ง
- การตรวจสถานประกอบแบบออนไลนใ์นชว่งการระบาดโรค 

ระเบยีบวาระที ่4
เร ือ่งแจง้เพือ่ทราบ



โดย.....รองศริพิรรณ กลบีจันทร์

4.1 สรปุผลรายงานการด าเนนิงาน 
"ประจวบฯ กา้วทา้ใจ " คร ัง้ที ่2



สรปุผลรายงานการด าเนนิงาน "ประจวบฯ กา้วทา้ใจ " คร ัง้ที ่3

อ าเภอ
จ านวนครอบครัว 

ทัง้จังหวัด
ผลงานสะสม 
SS1 + SS2

เป้าหมาย 
ปี 64

ผลงาน
9 กพ -

26 เม.ย.64
(SS3)

รอ้ยละ จาก
เป้าหมาย SS3

ผลงาน 
9 กพ –

26 พ.ค.64
(SS3)

รอ้ยละ 
จาก

เป้าหมาย 
SS3

รวม 
SS1- SS3

รอ้ยละ 
SS1- SS3

หวัหนิ 52,021 1,536 6,000 196 3.27 200 3.33 1,736 28.93

ปราณบรุี 22,446 1,166 5,000 1,751 35.02 1,828 36.56 2,994 59.88

สามรอ้ยยอด 10,555 368 5,000 3,080 61.60 4,632 92.64 5,000 100.00

กยุบรุี 11,900 269 5,000 2,585 51.70 2,786 55.72 3,055 61.10

เมอืง 24,489 1,725 6,000 4,998 83.30 5,196 86.60 6,921 115.35

ทับสะแก 11,499 1,229 5,000 2,383 47.66 2,411 48.22 3,640 72.80

บางสะพาน 20,504 1,113 5,000 1168 23.36 4,625 92.50 5,738 114.76

บางสะพาน
นอ้ย

10,115 383 5,000 723 14.46 1209 24.18 1,592 31.84

รวม 163,529 7,789 42,000 16,884 40.20 22,887 54.49 30,676 73.04

อ าเภอทีผ่ลงานเพิม่ข ึน้และไดร้บัรางวลั คอื 1. อ าเภอสามรอ้ยยอด   2. อ าเภอบางสะพาน



จ าแนกผลการด าเนนิงานผูเ้ขา้รว่มโรงการ " กา้วทา้ใจ SS1-SS3" 

อ าเภอ
ผลงาน
ท ัง้หมด

ประชาชน
ท ัว่ไป

อสม เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ

เป้าหมาย SS1-SS2 SS3 คงเหลอื เป้าหมาย SS1-SS2 SS3 คงเหลอื

หวัหนิ 1,736 1,176 1,061 232 41 788 1,252 251 36 965

ปราณบรุี 2,994 2,170 1,074 468 132 474 385 136 88 161

สามรอ้ยยอด 5,000 4,053 722 270 413 39 312 49 215 48

กยุบรุ ี 3,055 2,778 507 155 47 305 248 63 12 173

เมอืง 6,921 6,050 1,156 489 138 529 1,101 136 108 857

ทบัสะแก 3,640 2,852 773 308 174 291 317 192 114 11

บางสะพาน 5,738 4,546 1,331 650 129 552 500 129 284 87

บางสะพานนอ้ย 1,592 1,187 576 250 61 265 218 48 46 124

รวม 30,676 24,812 7,200 2,822 1,135 3,243 4,333 1,004 903 2,426
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เนือ่งจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ COVID -19 
สสจ.ประจวบฯ จงึขอปรบักตกิาการใหร้างวลั

การมอบของรางวลั แบง่เป็น 2 รอบ 
1. รอบ 1 สิน้เดอืน เมษายน 2564 ตดัขอ้มลู     ณ วนัที ่26 เมษายน 2564
2. รอบ 2 สิน้เดอืน พฤษภาคม 2564 ตดัขอ้มลู ณ วนัที ่26 พฤษภาคม 2564

รายละเอยีดการมอบรางวลั จากยอดลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ
- รอ้ยละ 50 ไดร้บัเสือ้ประจวบฯ กา้วทา้ใจ จ านวน 15 ตวั พรอ้มดว้ยกระเป๋าคาดเอว จ านวน 15 ใบ
- รอ้ยละ 60 ไดร้บัเสือ้ประจวบฯ กา้วทา้ใจ จ านวน 20 ตวั พรอ้มดว้ยกระเป๋าคาดเอว จ านวน  20 ใบ
- รอ้ยละ 70 ไดร้บัเสือ้ประจวบฯ กา้วทา้ใจ จ านวน 30 ตวั พรอ้มดว้ยกระเป๋าคาดเอว จ านวน 30 ใบ
- รอ้ยละ 80 ขึน้ไป ไดร้บัเสือ้ประจวบฯ กา้วทา้ใจ จ านวน 40 ตวั พรอ้มดว้ยกระเป๋าคาดเอว จ านวน 40 ใบ

อ าเภอทีไ่ดร้บัรางวลัประจ าเดอืนพฤษภาคม 2564  ไดแ้ก.่...

1. อ าเภอสามรอ้ยยอด ไดร้บัเสือ้ประจวบฯ กา้วทา้ใจ เพิม่เตมิ จ านวน 20 ตวั พรอ้มดว้ยกระเป๋าคาดเอว จ านวน 20 ใบ

2. อ าเภอบางสะพาน ไดร้บัเสือ้ประจวบฯ กา้วทา้ใจ จ านวน 40 ตวั พรอ้มดว้ยกระเป๋าคาดเอว จ านวน 40 ใบ
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โครงการประจวบกา้วทา้ใจ  ปิดตวัโครงการ  ส ิน้เดอืน กรกฎาคม 2564
การแขง่ขนัแบง่เป็น 3 ประเภท ดงันี้

1. การสะสมยอดผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการมากทีส่ดุ 
2. การสะสมระยะทาง(กโิลเมตร) ไดม้ากทีส่ดุ
3. การสะสมพลงังาน (แคลอรี)่ ไดม้ากทีส่ดุ

รางวลัการแขง่ขนั  

1. โลป่ระกาศเกยีรตคิณุระดบัอ าเภอ

2. เสือ้ประจวบฯ กา้วทา้ใจ  จ านวน  100 ตวั 
3. กระเป๋าคาดเอวประจวบฯ กา้วทา้ใจ จ านวน 100 ใบ



4.2 การตรวจราชการ กระทรวง
สาธารณสขุ กรณีปกต ิรอบที ่2/2564

โดย.....รองจันทนา ศริโิยธพัินธุ์



ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจราชการกระทรวง  เขตสขุภาพที ่5
ในการตรวจราชการและนเิทศงานกรณีปกต ิรอบที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์  ในระหวา่งวนัที ่21 – 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ประเด็น/หวัขอ้ ขอ้ส ัง่การ/ขอ้เสนอแนะ ผูร้บัผดิชอบ

1. การจัดท าแผนงาน
โครงการทีจ่ะด าเนนิการ
ในปีงบประมาณ 2564

ขอใหจั้งหวัดทบทวนแผนงานโครงการทัง้หมด ทีจ่ะท าใน
ปีงบประมาณ 2564 วา่มเีป้าหมายอยา่งไร (ทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมายเชงิ
กระบวนการ) ประชาชนจะไดอ้ะไรจากการด าเนนิงานตามแผนงาน
โครงการเหลา่นัน้

- สสจ. (ทกุกลุม่งาน) 
- ผอ.รพ.ทกุแหง่
- สสอ.ทกุแหง่

2. การบรหิารการเงนิ
การคลงัขอ รพ.หวัหนิ 

ขอใหจั้งหวัดทบทวน เรือ่ง  “การบรหิารการเงนิการคลังของ
โรงพยาบาลหวัหนิ” ซึง่มรีายงานการเงนิตดิลบ 113 ลา้น วา่
ถกูตอ้งหรอืไม ่โดยเป็นเงนิทีไ่มร่วมเงนิทีเ่ป็นงบลงทนุและเป็นเงนิ
ทีส่ามารถใชไ้ด ้

- สสจ. (กง.ประกนัฯ) 
- ผอ.รพ.หวัหนิ

3. ประเด็น AMR จากขอ้มลูทีร่ายงานวา่ มเีคสตดิเชือ้ในกระแสเลอืดเพิม่ขึน้จาก
เดมิ 3 – 4 เทา่ ของปีทีผ่า่นมา ขอใหท้มีทบทวนขอ้มลู/สาเหต ุ
รวมทัง้แนวทางการแกไ้ขปัญหารว่มดว้ย

- ประธาน Service Plan สาขา
Sepsis/ สาขา RDU 

- สสจ. (กง.พัฒนาคณุภาพฯ/ 
กง.คุม้ครองผูบ้รโิภคฯ) 

- ผอ.รพ.ทกุแหง่

4. การเปิด IMC Ward 

6 เตยีง ทีโ่รงพยาบาล

สามรอ้ยยอด

ขอใหจั้งหวัดตดิตามก ากบัใหม้กีารด าเนนิงานตามแผน - ประธาน Service Plan สาขา IMC

- สสจ. (กง.พัฒนาคณุภาพฯ/ 

กง.สง่เสรมิฯ) 

- ผอ.รพ.สามรอ้ยยอด



ก าหนดการตรวจราชการ เขต 5 ปี 2564 รอบที ่2

วนัทีร่บัตรวจ : วนัที ่10 – 11 มถินุายน 2564 (พฤ.-ศ.)

สถานทีต่รวจ : สสจ. ชัน้ 5 (ผา่นระบบ Zoom)

ประเด็นรบัตรวจ : 1. Agenda based  2.Functional based 3. Area based

ประเด็นเพิม่เตมิ : 1. ประเด็นส าคญัทีต่อ้งการขบัเคลือ่นในพืน้ที ่
2. การพัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยดีจิทิลั
3. นวตักรรม
4. การบรหิารจัดการสถานการณ์ COVID-19
5. การบรหิารงบด าเนนิงานและงบลงทนุ



การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564

ตรวจตามประเด็น : แบง่ประเด็น (Objective) เป็น 3 กลุม่ :

1. Agenda based        นโยบายรัฐบาล ผูบ้รหิารระดบัสงู ยทุธศาสตรช์าติ

2. Functional based   ระบบงานของหน่วยบรกิาร

3. Area based             ปัญหาของพืน้ที่

2564 15 
โครงการ

42
แผนงาน

75
ตวัชีว้ดั



สรปุประเด็นตรวจราชการ ประจ าปี 2564

1 โครงการพระราชด าร ิและ
โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ

โครงการราชทัณฑ ์ปันสขุ 
ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน์
กษัตรยิ ์

2 กญัชาทางการแพทยแ์ละ
สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

กญัชาทางการแพทย์

สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ

3

ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ

ประชาชนคนไทยมหีมอประจ าตวั 
3 คน

จัดตัง้หน่วยบรกิารปฐมภมูแิล
เครอืขา่ยหน่วยบรกิารสขุภาพปฐมภมูิ

พชอ.

Agenda based



สรปุประเด็นตรวจราชการ ประจ าปี 2564

Functional based

4

สขุภาพกลุม่วยั+สขุภาพจติ

ผูส้งูอายคุณุภาพ (พลดัตกหกลม้)

สขุภาพจติ (ฆา่ตวัตาย)

ประเด็นมุง่เนน้

ประเด็นก ากบัตดิตาม

มารดาตาย

เด็กปฐมวัย

กลุม่วัยท างาน (NCD-HT,DM) 6 Good Governance

ตรวจสอบภายใน (แผนเงนิบ ารงุในรพ.)

การเงนิการคลงั (ศนูยจั์ดเก็บรายได)้

5

ลดแออดั ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย

Service Plan สาขาหวัใจและหลอดเลอืด

Service Plan สาขาอบุตัเิหตุ

Service Plan สาขามะเร็ง

Service Plan สาขาทารกแรกเกดิ

Intermediate care



สรปุประเด็นตรวจราชการ ประจ าปี 2564

Area based (เขต)

4
สขุภาพกลุม่วยั

สขุภาพมารดาและทารก

Area based (จงัหวดั)



ประเด็นการน าเสนอของพืน้ทีใ่นการตรวจราชการ รอบที ่2 เขตสขุภาพที่ 5
(เพิม่เตมิจากประเด็นตรวจราชการ รอบที ่1)

1. ประเด็นส าคญัทีต่อ้งการขบัเคลือ่นในพืน้ที ่(Area based)
วธิคีดิคอื เป็นประเด็นทีห่น่วยงานดา้นสขุภาพด าเนนิการ เพือ่ไปสนับสนุนการขบัเคลือ่น
ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนาของจังหวัด ใหบ้รรลเุป้าหมาย ซึง่เป็นไดทั้ง้ประเด็น Health 
และ Non-Health (ปัจจัยทางสงัคม และเศรษฐกจิ) โดยมกีรอบ/แนวทางการน าเสนอ

ยทุธศาสตร/์ทศิทางการพัฒนาของจังหวดั
วเิคราะหส์ถานการณ์ ชอ่งวา่ง ความตอ้งการ
เลอืกประเด็นส าคญั 1-3 ประเด็น
แนวทางการด าเนนิงาน
หน่วยงาน/ทมี/ผูรั้บผดิชอบ

2. การพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยดีจิทิลั (Information & Digital 
technology)

วเิคราะหเ์ป้าหมายและความตอ้งการ
วเิคราะหช์อ่งวา่ง
แนวทางในการพัฒนางานขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยดีจิทิัล ในเชงิระบบ
ระบหุน่วยงาน/ทมี/ผูรั้บผดิชอบหลกั



3. นวตักรรม (Innovation)

วเิคราะหเ์ป้าหมายและความตอ้งการ
วเิคราะหช์อ่งวา่ง
แนวทางในการพัฒนางานขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยดีจิทิัล ในเชงิระบบ
ระบหุน่วยงาน/ทมี/ผูร้ับผดิชอบหลกั

4. การบรหิารจดัการสถานการณ์ COVID-19

5. การบรหิารงบด าเนนิงานและงบลงทนุ

NOTE : อาจจะเพิม่เตมิประเด็นเหลา่นีไ้ด้

สิง่ทีต่อ้งการสนับสนุน (จากองคก์ร/จังหวดั/เขต และจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ)
วธิคีดิทีจ่ะท า/ด าเนนิการใหเ้ป้าหมายบรรลคุอือะไร (สะทอ้นใหเ้ห็นมมุมอง ทัศนะและอธบิายใหเ้ห็น
วา่เป้าหมายนัน้จะบรรลไุดอ้ยา่งไร)
อืน่ๆ

ขอ้มลู ณ วันที ่19 พ.ค. 2564 เวลา 10.30 น.

ประเด็นการน าเสนอของพืน้ทีใ่นการตรวจราชการรอบที ่2 เขตสขุภาพที่ 5
(เพิม่เตมิจากประเด็นตรวจราชการ)

- ลงพืน้ทีเ่ป็นกลุม่เล็กๆ ไมม่ทีมีนเิทศตดิตาม
- พืน้ทีเ่ป้าหมายของแตล่ะจงัหวดั, วนั/ เวลา จะแจง้ใหท้ราบอกีที



รปูแบบการตรวจราชการ รอบที ่2 (แบบลงพืน้ทีผ่สม online)

DAY 1 (10 ม.ิย.2564) DAY 2 (11 ม.ิย.2564)

- เชา้
เวลา 9.00 – 12.00 น. ผูบ้รหิาร และทมีนเิทศลงพืน้ที่
ตามประเด็นตรวจราชการ/ประเด็นทีก่ าหนด

- เชา้
เวลา 9.00 + 12.00 น. ผูน้เิทศ อาจลงพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู
เพิม่เตมิ หรอืเตรยีม Slide น าเสนอสรปุตรวจ

- บา่ย
เวลา 13.00 – 16.30 น.  เขา้หอ้งประชมุฟังน าเสนอ
ผลงานของจังหวัด และใชร้ะบบ online รว่มดว้ย
(จ ากดัผูน้เิทศ เฉพาะ key man ประเด็นละ 2-3 คน 
น่าจะไมเ่กนิ 15 คน และจ ากดัคนพืน้ทีด่ว้ย โดยค านวณ
ตามขนาดหอ้งประชมุ สว่นทีเ่กนิจากนัน้ ทัง้ทมีนเิทศ 
และผูรั้บตรวจ/พืน้ที ่ประชมุแบบ online)

- บา่ย
เวลา 13.00 – 16.30 น. น าเสนอสรปุผลการตรวจ
ราชการระดบัจังหวัด และรว่มใหข้อ้เสนอแนะ/ขอ้สัง่การ 
(โดยระบบ online)



หนว่ยงานทีล่งเก็บขอ้มลู จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ รอบ 2/2564

ทมีตรวจประเด็น : สขุภาพจติ ฆา่ตวัตาย และ TEDA4I

จงัหวดั
TEDA4I

ระบบ online
สขุภาพจติ (ฆา่ตวัตาย)

ณ สสจ.

1. ประจวบครีขีนัธ์ วนัจันทรท์ี ่7 ม.ิย. 64
เวลา 13.30 – 16.00 น.

วนัพฤหสับดทีี ่10 ม.ิย. 64
เวลา 09.00 - 12.00 น.



4.3 การป้องกนัควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ในระยะการระบาดโรค 
- การเชือ่มโยงเคสผูป่้วยยนืยัน...สูก่ารท าลาย

เชือ้ในพืน้ที/่สถานทีเ่สีย่ง

โดย.....กง.อวล.

















4.3 การป้องกนัควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ในระยะการระบาดโรค 
- การตรวจสถานประกอบแบบออนไลนใ์นชว่ง

การระบาดโรค

โดย.....กง.คบส.



การพัฒนางานบริการงานขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การออกหน่วยบริการอนุญาตนอกสถานที่ (ปี 2560)

ให้บริการรับค าขอใบอนุญาต ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
(ก.ย. 62) รับค าขอฯ และช าระเงินผ่านระบบ Internet banking 
ใช้ไลน์กลุ่มฯ

ให้บริการผ่าน OSSC-Prachuap Line Official Account 
(พ.ค. 63) บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / สื่อสารประชาสัมพันธ์ / ให้
ค าปรึกษา / ตรวจสอบหลักฐาน /ช าระค่าธรรมเนียม 

การตรวจอนุญาต Online 
(กรณี สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 สูง)



ก ำหนดเวลำในกำรด ำเนินกำรออกใบอนุญำตฯ 20 
วนั



ปรับกระบวนกำรออกตรวจอนุญำต→ตรวจ ผ่ำน VDO Clip

• - ผู้ประกอบการ จะจัดท า VDO Clip ตามมาตรฐาน ส่งมาทาง E-Mail 
• - ตรวจสอบ หากแก้ไข มี 2 กรณี คือ Online ทันที เพื่อตรวจแก้ไข หรือ ส่ง แก้ E-Mail

• - หากผ่านมาตรฐาน ก็น าเสนอตามระบบต่อไป

เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น 
• จะมีการออก Recheck ซ้ าทันที

ปจัจบุนัมกีารตรวจผา่นวธิกีารนี ้2 ชว่ง คอื
1) วางแผนทดลองระบบเมือ่มกีารระบาดระลอก 2 : 2 ราย
2) การตรวจในการระบาดระลอก 2 จ านวน 2 ราย



สถำนประกอบกำรทีย่ื่นค ำขอฯ มำในช่วง เม.ย.– พ.ค. 64

ทดสอบตรวจ
เคร่ืองส ำอำง

ทดสอบตรวจ
ร้ำนยำ

ตรวจร้ำนยำ
1 (หัวหิน)

ตรวจร้ำนยำ 
2 (บำงสะพำนน้อย)

ยืน่เอกสาร 23/12/63 4 ม.ค.64 24 มี.ค.64 28 เม.ย. 64
นดัตรวจ ทดสอบ ทดสอบ ระบำดจำกผบั ระบำดจำก QPP

ส่ง VDO clip 25/12/63 6 ม.ค. 64 19 เม.ย. 64 10 พ.ค. 64
เสนอ ลงนามอนุญาต 11/1/64 13 ม.ค.64 28 เม.ย.64 18 พ.ค. 64
รวมระยะเวลำ 12 วนัท ำกำร 8 วนัท ำกำร 21 วนัท ำกำร

(ไม่ผ่ำน SOP)
11 วนัท ำกำร

ปัจจัยทีส่ ำคญั : ผู้ประกอบกำรต้องมีควำมพร้อม เร่ือง กำรใช้เทคโนโลยี
: เกณฑ์มำตรฐำน ต้องไม่ซับซ้อน 



5.1 การบรหิารจัดการวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19
5.2 เปิดตวั “หมอประจวบพรอ้ม”

ระเบยีบวาระที ่5
เร ือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

โดย.....กง.พัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ



โดย...กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรฯ์

5.1 การบรหิารจดัการวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ 19



แนวคดิการจดัสรรวคัซนีโควดิ 19 ในเดอืน มถินุายน 2564

การจดัสรรวคัซนี AstraZeneca + Sinovac

1. ศบค. ใชจ้ านวนประชากรอาย ุ18 ปีขึน้ไป (ขอ้มลูอา้งองิจากกระทรวงมหาดไทย 
ณ วนัที ่14 พ.ค.2564  ซึง่รวมจ านวนประชากรแฝง) มาจัดสรรการฉีดวคัซนี AstraZeneca 
เข็มที ่1 ในเดอืน มถินุายน – กนัยายน 2564  เชน่ จังหวดั A มจี านวนประชากร 18 ปีขึน้ไป
2.5 แสนราย จะไดรั้บการจัดสรร 10,000 โดส้

2. กรมควบคมุโรค ใชต้วัเลขในขอ้ 1 ประจ าเดอืน มถินุายน มาจัดสรรจ านวนโดส้วคัซนี 
AstraZeneca และประมาณการณ์จ านวนวคัซนี ทีจั่ดสรรแกจั่งหวดั เป็นรายสปัดาห ์
เชน่ สปัดาหล์ะ 2,500 โดส้

3. จ านวนโดส้ของวคัซนี AstraZeneca ทีไ่ดรั้บจัดสรร  สามารถฉีดไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 20
ท าใหไ้ดว้คัซนีเป็นสปัดาหล์ะ 3,000 โดส้

4. กระทรวงจะจัดสรรวคัซนี Sinovac เพิม่เตมิมาใหจ้ังหวดั อกี 1 เทา่ของวคัซนี AstraZeneca
ทีจั่งหวดัไดรั้บ เชน่ ถา้ได ้AstraZeneca 3,000 โดส้ (ตามขอ้ 3) จะได ้Sinovac มาอกี 
3,000 โดส้ รวมเป็น 6,000 โดส้





1

การลงทะเบยีนรบัวคัซนีโควดิ 19 ส าหรบัประชาชนท ัว่ไป

กลุม่ผูส้งูอาย ุและผูป่้วย 7 กลุม่โรค  ทีล่งทะเบยีนมาแลว้  ไมต่อ้งลงทะเบยีนใหม่
จะไดร้บัวคัซนี ในวนัที่ 7 มถินุายน 2564 เป็นตน้ไป

ศบค. ณ วันที ่28 พฤษภาคม 2564   เวลา 11.00 น.

2 เนือ่งจากการจดัสง่วคัซนี ยงัไมม่คีวามแนน่อน การลงทะเบยีนและจองควิ
ตอ่จากนี ้ จะเป็นการจดัล าดบัควิ  ไมล่งวนั เวลา นดัหมาย

เมือ่หนว่ยบรกิารไดร้บัวคัซนีแลว้ จะแจง้กลบัไปทีป่ระชาชน เพือ่มารบัวคัซนี
ตามล าดบั 



3

การลงทะเบยีนรบัวคัซนีโควดิ 19 หรบัประชาชนท ัว่ไป

การลงทะเบยีนรบัจดัสรรวคัซนี ส าหรบัประชาชนท ัว่ไป ในตา่งจงัหวดั 
มไีดห้ลากหลายชอ่งทาง  ไดแ้ก ่

- หมอพรอ้มไลน์ และ หมอพรอ้ม App.  (เปิดบรกิารวนัที ่14 ม.ิย.2564)
- แอปพลเิคชัน่ หรอืชอ่งทางการจองควิของจังหวดั
- อสม. / รพ.สต. / รพ.ใกลบ้า้น
- On-site Registration

ศบค. ณ วันที ่28 พฤษภาคม 2564   เวลา 11.00 น.

4 เพือ่การเชือ่มโยงขอ้มลูกบัสว่นตา่งๆ  เชน่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
ขอใหส้ง่ขอ้มลูมาใน MOPH IC เพือ่เช็คความซ า้ซอ้นของขอ้มลูการจองวคัซนี



การบรหิารจดัการวคัซนีโควดิ 19 เพือ่ฉดีใหก้บักลุม่เป้าหมาย
ในเดอืน มถินุายน 1564

1 วคีซนี Sinovac เข็ม 2 จ านวน  2,012 โดส้: - บคุลากรสาธารณสขุ + อสม. 
- ประชาชนกลุม่เสีย่งรอบ รง. QPP

โรงพยาบาล รอบจดัสรร 922 โดส้ รอบเฉพาะ QPP ฉดีเข็ม 1 เพิม่ไป รวม

หวัหนิ 264 1,000 1,264

ปราณบรุี 117 29 146

ประจวบครีขีนัธ์ 146 55 201

สามรอ้ยยอด 60 60

กยุบรุี 62 62

ทับสะแก 67 1 68

บางสะพาน 103 103

บางสะพานนอ้ย 43 2 45

คา่ยธนะรัชต์ 35 35
กรงุเทพ-หวัหนิ 20 3 23
ซานเปาโล 5 5

รวม 922 1,000 90 2,012



การบรหิารจดัการวคัซนีโควดิ 19 เพือ่ฉดีใหก้บักลุม่เป้าหมาย
ในเดอืน มถินุายน 1564

2 วคัซนี AstraZeneca + Sinovac : ทีจ่ะไดร้บัจดัสรรจากกระทรวง
เป็นรายสปัดาห ์

AstraZeneca ยังไมรู่จ้ านวน (คาดวา่สปัดาหล์ะ 3,000)

Sinovac กระทรวงจะ Ontop มาให ้1 เทา่ของ AstraZ
eneca ทีไ่ดรั้บ แตต่อ้งบรหิารใหเ้ป็น
ทัง้เข็ม 1-2 (คาดวา่สปัดาหล์ะ 3,000 โดส้)

- ฉีดได ้1,500 คน 



อ าเภอ
จ านวนควิจองท ัง้หมด จดัสรรทอนตามสว่น (เทา่กนั)

ทัง้เดอืน มถินุายน เฉพาะวนัที ่7 มถินุายน ทัง้เดอืน มถินุายน เฉพาะวนัที ่7 มถินุายน

หวัหนิ 5,479 1,519 1,020 800

ปราณบรุี 3,436 1,347 640 710

เมอืงฯ 4,075 1,171 760 610

สามรอ้ยยอด 2,386 942 450 490

กยุบรุี 999 277 190 150

ทับสะแก 1,965 620 370 330

บางสะพาน 3,575 1,594 670 840

บางสะพานนอ้ย 2,163 1,085 400 570

รวม 24,078 8,555 4,500 4,500

1 รวบรวมขอ้มลูควิจองทัง้หมด (จากทกุ Slot) ทีจ่องควิฉีดในแตล่ะวนั

2 จัดสรรวคัซนีทีไ่ดรั้บจากกระทรวง ทอนตามสว่นของการจองควิในแตล่ะอ าเภอ

การจดัสรรวคัซนีโควดิ 19 เพือ่ฉดีใหก้บักลุม่เป้าหมาย 

ข ัน้ตอนด าเนนิการ



อ าเภอ
จ านวนควิจองท ัง้หมด จดัสรรทอนตามสว่น (ให ้นน.พืน้ทีส่แีดง)

ทัง้เดอืน มถินุายน เฉพาะวนัที ่7 มถินุายน ทัง้เดอืน มถินุายน เฉพาะวนัที ่7 มถินุายน

หวัหนิ 5,479 1,519 1120 930

ปราณบรุี 3,436 1,347 810 870

เมอืงฯ 4,075 1,171 910 790

สามรอ้ยยอด 2,386 942 360 400

กยุบรุี 999 277 150 120

ทับสะแก 1,965 620 290 260

บางสะพาน 3,575 1,594 540 670

บางสะพานนอ้ย 2,163 1,085 320 460

รวม 24,078 8,555 4,500 4,500

1 รวบรวมขอ้มลูควิจองทัง้หมด (จากทกุ Slot) ทีจ่องควิฉีดในแตล่ะวนั

2 จัดสรรวคัซนีทีไ่ดรั้บจากกระทรวง ทอนตามสว่นของการจองควิในแตล่ะอ าเภอ

การจดัสรรวคัซนีโควดิ 19 เพือ่ฉดีใหก้บักลุม่เป้าหมาย 

ข ัน้ตอนด าเนนิการ

+20 %



จดุฉดี
วนัทีจ่อง

รวมท ัง้
อ าเภอ

7/6/2021 8/6/2021 9/6/2021 10/6/2021 11/6/2021

รพ.กยุบรุี 277 253 365 89 15 999

รพ.คา่ยธนะรัชต์ 961 602 401 191 222
3,436

รพ.ปราณบรุี 386 416 183 26 48

รพ.ทับสะแก 620 262 231 422 430 1,965

รพ.บางสะพาน 1,594 602 433 946 0 3,575

รพ.บางสะพานนอ้ย 1,085 843 42 0 2,163

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 1,171 604 802 603 895 4,075

รพ.สามรอ้ยยอด 942 678 433 333 0 2,386

รพ.หวัหนิ 1,519 965 1032 813 1150 5,479

รวม 8,555 5,225 4,073 3,465 2,760 24,078

แตล่ะอ าเภอ  ตรวจสอบยอดการจองควิฉดีวคัซนี ในแตล่ะวนั ของเดอืน มถินุายน3



hospital_name cid slot_no appointment_date appointment_time person_name mobile_phone

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3101000256859 1 07/06/2021 08:00:00 นายสรุศกัดิ ์สลาม 0952320199

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3101202925859 2 07/06/2021 08:00:00 นางจนัทร ์สลาม 0859235143

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770200054226 3 07/06/2021 08:00:00 นายรุง่โรจน ์จ ารสัโรจน์ 089-0465688

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770200054188 4 07/06/2021 08:00:00 นายสเุทพ จ ารสัโรจน์ 0890347071

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770200399754 5 07/06/2021 08:00:00 นางนนัทนา จ ารสัโรจน์ 0890347071

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3779900058656 6 07/06/2021 08:00:00 นายบญุศกัดิ ์เกา้เอีย้น

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3779900130276 7 07/06/2021 08:00:00 นางสาวมาล ีปานชืน่ 087-0361403

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770400037422 8 07/06/2021 08:00:00 นายประเสรฐิ สงัขอ์าษา 0812676819

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100539368 9 07/06/2021 08:00:00 นายชูชยั ปุ่ นปลืม้สขุ 0800234705

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100540391 10 07/06/2021 08:00:00 นายเยีย่ม รตันพงษ์ 0623329971

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3102100719479 11 07/06/2021 08:00:00 นายกฤษดา ไชยขนัธ์ 0951656010

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3779900088938 12 07/06/2021 08:00:00 นางมลุกิา แทนคณุ 0808559504

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100027600 13 07/06/2021 08:00:00 นายวนิยั แทนคณุ 0871587625

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100202436 16 07/06/2021 08:00:00 นายธรีพงศ ์นาคบาตร์ 0892576808

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100604542 17 07/06/2021 08:00:00 ร.ต.พนิ เหมอืนประยรู 064-7059111

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100604551 18 07/06/2021 08:00:00 นางทพิรา เหมอืนประยรู 097-2405812

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3100100785143 19 07/06/2021 08:00:00 น.ส.นาถลดา มฤีกษง์าม 0814202596

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100557366 20 07/06/2021 08:00:00 นางจ าเนยีร อารมยย์ ิม้ 0899623902

4 เรยีงล าดบัรายชือ่ผูจ้องควิตัง้แตล่ าดบัที ่1 ถงึล าดบัสดุทา้ยของจ านวนควิทีไ่ดรั้บจัดสรร
ในสปัดาหนั์น้ (ตวัอยา่ง อ.เมอืง:ไดรั้บจัดสรรวคัซนีสปัดาหแ์รก 760 โดส้)

ยอดจองวันที ่7 เวลา 08.00 น. = 300 ควิ



hospital_name cid slot_no appointment_date appointment_time person_name mobile_phone

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3800400463234 280 07/06/2021 09:00:00 นายสถติย ์แกว้จนิดา 089-5390940

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770600608679 281 07/06/2021 09:00:00 นายสนทิ เผอืกผดุ 089-9108131

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100478598 282 07/06/2021 09:00:00 นายสมใจ จันทรด์ี 087-0780488

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100572195 283 07/06/2021 09:00:00 นายสมชยั ทัพไชย 095-2356102

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100566608 284 07/06/2021 09:00:00 นายสมนกึ เรอืงฤทธิ์ 086-1610343

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100562220 285 07/06/2021 09:00:00 นางสมบญุ ปานแดง 087-0144434

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100478458 286 07/06/2021 09:00:00 นายสมบรูณ์ รัตนแสงงาม 062-1428986

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100567728 287 07/06/2021 09:00:00 นายสมปอง ครฑุเผอืก 086-1740663

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100427578 288 07/06/2021 09:00:00 นายสมศักดิ ์ทับทมิ 093-5566319

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100561410 289 07/06/2021 09:00:00 นายสมศักดิ ์บญุสรา้ง 080-1134990

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3750100339334 290 07/06/2021 09:00:00 นายสมศักดิ ์สวุรรณาราม 095-2523999

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3779800314961 291 07/06/2021 09:00:00 นายสมหวงั แซเ่บ ้ 090-7904542

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3720900678656 292 07/06/2021 09:00:00 นายสมาน ท ามานก 089-1000014

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100566390 293 07/06/2021 09:00:00 นายสมาน นาคนอ้ย 084-3517409

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3860300270591 294 07/06/2021 09:00:00 นายสวง ออ่นละมัย 082-2985453

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100569976 295 07/06/2021 09:00:00 นางสวงค ์จวบนก 089-5481330

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100116521 296 07/06/2021 09:00:00 นางสว่น เปรมปรดี ิ์ 088-4527180

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100561614 297 07/06/2021 09:00:00 นายสอ่งแสง โตทอง 081-0080418

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100558958 298 07/06/2021 09:00:00 นางสาคร แซเ่ฮง 061-4642185

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770600410810 299 07/06/2021 09:00:00 นายสายันต ์ปัฐกวี 088-4527180

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 4770200001741 300 07/06/2021 09:00:00 นายส าเภา จันทรช์กูลิน่ 098-5805922

4 แตล่ะอ าเภอ เรยีงล าดบัผูจ้องควิตัง้แตล่ าดบัที ่1 ถงึล าดบัสดุทา้ยของจ านวนควิทีไ่ดรั้บ
ในสปัดาหนั์น้ๆ (ตวัอยา่ง อ.เมอืง: ไดรั้บจัดสรรวคัซนีสปัดาหแ์รก 760 โดส้)

ยอดจองวันที ่7 เวลา 09.00 น. = 300 ควิ



hospital_name cid slot_no appointment_date appointment_time person_name mobile_phone

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100565296 140 07/06/2021 10:00:00 นายสมนกึ พันธพ์านชิ 089-9108229

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100568881 141 07/06/2021 10:00:00 นางอไุร เรอืงโรจน์ 062-1589518

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3901100870454 142 07/06/2021 10:00:00 นายเกรยีงไกร เกษียรคณุ 094-3475959

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100016985 143 07/06/2021 10:00:00 น.ส.ไพลนิ ยิง่ประเสรฐิผล

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100507822 144 07/06/2021 10:00:00 นายพฤทธิพ์ล เจรญิพัฒนไ์พศาล 0985304584

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 5770190007332 145 07/06/2021 10:00:00 นายพฒุธิร จุย้ตาล

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100428612 146 07/06/2021 10:00:00 นายไพโรจน ์จานแกว้

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100116572 147 07/06/2021 10:00:00 นายมานะ แซโ่งว้

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3760500109549 148 07/06/2021 10:00:00 นางรา่ย ทรัพยอ์นิทร์

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100564168 149 07/06/2021 10:00:00 นายนยิม นาคนอ้ย

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100561053 150 07/06/2021 10:00:00 นายพงษ์นรนิทร ์ศรจัีนทร์

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100569950 151 07/06/2021 10:00:00 น.ส.ร าพงึ จวบนก

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100569500 152 07/06/2021 10:00:00 น.ส.เล็ก โปศริิ

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100568121 153 07/06/2021 10:00:00 น.ส.ศรนีวล เรอืงโรจน์

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3700400538103 154 07/06/2021 10:00:00 นางสมจติร ก าชนุ

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100427527 155 07/06/2021 10:00:00 นายวเิชยีร สนิสมทุร

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100080756 156 07/06/2021 10:00:00 นางสายฝน กลอ่มเกลีย้ง

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100562343 157 07/06/2021 10:00:00 นายสรุยิะ เรอืงโรจน์

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3770100484903 158 07/06/2021 10:00:00 นางอรสา จันทรด์ี

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3900900552464 159 07/06/2021 10:00:00 นางอิม่ใจ ศลิปสงวน

โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์ 3460700153412 160 07/06/2021 10:00:00 นางค าจันทร ์พลาดสุ

4 แตล่ะอ าเภอ เรยีงล าดบัผูจ้องควิตัง้แตล่ าดบัที ่1 ถงึล าดบัสดุทา้ยของจ านวนควิทีไ่ดรั้บ
ในสปัดาหนั์น้ๆ (ตวัอยา่ง อ.เมอืง: ไดรั้บจัดสรรวคัซนีสปัดาหแ์รก 760 โดส้)

ยอดจองวันที ่7 เวลา 10.00 น. = 300 ควิ แตม่วีัคซนีฉีดไดเ้พยีง 160 ควิ



5 การบรหิารควิการฉดี...ส าหรบัคนทีม่สีทิธิไ์ดฉ้ดีในแตล่ะสปัดาห์

ให ้Scan QR Code รันควิฉีดหนา้งาน



6 จะท าอยา่งไรกบัคนทีจ่องในวันที ่7 (หลังควิทีต่ดั) ทีไ่มไ่ดฉ้ดี... 
รวมถงึคนทีจ่องในวันที ่8-11 มถินุายน 2564 ทีไ่มไ่ดฉ้ีดตามวัน เวลา 
ทีจ่อง

- ตอ้งอาศยัการประชาสมัพันธข์อง PIO ในแตล่ะอ าเภอ / จังหวัด
- รพ.เปิด Call center / คูส่ายโทรศพัท.์.ใหป้ระชาชนโทรเขา้มาสอบถาม
- การสือ่สารผา่นชอ่งทางอืน่ๆ  ของจังหวัด / อ าเภอ 



โดย...นายแพทยส์าธารณสขุจังหวดัประจวบครีขีนัธ์

5.2 เปิดตวั “หมอประจวบพรอ้ม”



เปิดตวั...เพือ่ใหบ้รกิาร

1. ตรวจสอบรายชือ่ใน Whitelist บนฐาน MOPH IC

2. ขึน้ทะเบยีนรายชือ่เขา้ฐาน Whitelist ของกระทรวงเพือ่รับสทิธิวั์คซนี

3. จองควิฉีดวัคซนีในกลุม่ประชาชนอาย ุ18 ปีขึน้ไป          
- จองแบบรันนัมเบอรข์องแตล่ะโรงพยาบาล

- ไมร่ะบวุัน เวลาฉีด

- จะเริม่รันวัน เวลา จองควิฉีดได ้ เมือ่...

“ไดรั้บจัดสรรวัคซนีในปรมิาณมากพอ & ด าเนนิการฉีดวัคซนี
ใหก้บัผูจ้องควิกอ่นหนา้นีค้รบแลว้”



มาเร ิม่ตน้...การเขา้ใชบ้รกิาร “หมอประจวบพรอ้ม” กนัเถอะ

Website สสจ.  หรอื Page Facebook สสจ.



1. ตรวจสอบรายชือ่ใน Whitelist บนฐาน MOPH IC



2.1 ตรวจแลว้

- ไมพ่บ ขึน้ทะเบยีนรายชือ่เขา้ฐาน Whitelist ของกระทรวง

เพือ่รับสทิธิจ์องควิวัคซนี



กรอกขอ้มลูขึน้ทะเบยีนรายชือ่บนฐาน Whitelist ของกระทรวง

เพือ่รับสทิธิวั์คซนี



2.2 ตรวจแลว้

- พบ เขา้ไปจองควิฉีดวัคซนี



เขา้ไปจองควิฉีดวัคซนี... โดยคลิ๊กเลอืกโรงพยาบาลทีต่อ้งการ
ไปรับบรกิาร



กรอกขอ้มลูลงในแบบฟอรม์ทะเบยีนฉีดวัคซนีของโรงพยาบาลทีเ่ลอืก



ขอ้มลูจะถกูรันลงในแบบฟอรม์ทะเบยีนฉีดวัคซนีของโรงพยาบาล

( เป็น Excel File )



6.1 ความคบืหนา้การตัง้เรือ่งขอเบกิงบประมาณ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019  (3 รพ.)

6.2 มาตรการในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโรคโคโรนา 2019  ในสถานพยาบาล 

รวมถงึการดแูลพนักงานบรรจใุหม ่(3 รพ.)

ระเบยีบวาระที ่6
เร ือ่งจากอ าเภอ



6.1 ความคบืหนา้การต ัง้เร ือ่งขอเบกิงบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019

โดย.....โรงพยาบาลหวัหนิ



รายละเอยีดการเรยีกเก็บคา่บรกิารตรวจคดักรอง
และคา่บรกิารรกัษาผูป่้วย COVID-19 รพ.หวัหนิ

สทิธหิลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้

ประจ าเดอืน ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน
หมาย
เหตุ

จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ

Oct-63 13 33,000.00 - -

Nov-63 2 5,500.00 5 115,792.81 

Dec-63 34 77,600.00 7 228,746.61 

Jan-64 112 249,100.00 7 138,815.18 

Feb-64 149 332,400.00 10 205,141.41 

Mar-64 59 129,900.00 17 313,744.56 

Apr-64 3,169 7,178,827.00 157 4,166,750.61 

May-64 3,082 6,842,400.00 340 รอ statement 

1,410 3,062,100.00 
รอเงนิ
โอน

รวม 8,030 17,910,827.00 543 5,168,991.18 

หมายเหตุ ไดร้ับเงนิโอนแลว้  รวมทัง้ส ิน้ 20,017,718.18

ยังไมไ่ดเ้บกิ Screening อกีประมาณ 1,000 ราย

สทิธปิระกนัสงัคม

ประจ าเดอืน ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน
หมาย
เหตุ

จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ

Oct-63 - - - -

Nov-63 - - - -

Dec-63 - - 1 66,792.40 

Jan-64 - - 2 61,069.60 

Feb-64 - - 3 20,918.40 

Mar-64 - - 9 379,187.70 

Apr-64 23 69,000.00 15 422,534.40 

May-64 168 505,100.00 204 18,551,840.35 รอ stm

รวม 191 574,100.00 234 19,502,342.85 

หมายเหตุ
ไดร้ับเงนิโอนแลว้ 

รวมทัง้ส ิน้ 950,502.50 

UC SSS

กลุม่งานประกนัสขุภาพ รพ.หวัหนิ



สรปุยอดการเรยีกเก็บคา่บรกิาร COVID-19 รพ.หวัหนิ

กลุ่มงานประกนัสุขภาพ รพ.หวัหิน

กองทนุ จ านวนเงนิ เบกิไดแ้ลว้

ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 23,079,818.18 20,017,718.18

ประกนัสงัคม 20,076,442.85 950,502.50

เบกิจา่ยตรง 2,031,903.25 537,722.50

สทิธแิรงงานตา่งดา้ว 2,319,540.00 510,400.00

บคุคลไรส้ถานะ 15,800.00 15,800.00

เงนิสด (คา้งช าระ) 2,000,398.50 -

รวม 49,523,902.78 22,032,143.18



6.1 ความคบืหนา้การต ัง้เร ือ่งขอเบกิงบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019

โดย.....โรงพยาบาลปราณบรุี



ความคบืหนา้การตัง้เรือ่ง
ขอเบกิงบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ผูป่้วย COVID-19

โรงพยาบาลปราณบรุี



พงึรับชดเชยรายการยอ่ยตามรอบ Statement ปีงบประมาณ 2564 ( E-claim)

01 03

รหสั รายการ กพ มคี เม.ย. พ.ค.

COVIDSUIT_NEG บรกิารตรวจ คา่ชดุ PPE ผล NEG 500 2,280 88,660 41,680

COVIDPUI_NEG บรกิารตรวจ คา่ LAB ผล NEG - 1,600 - -

COVIDSUIT_POS บรกิารตรวจ คา่ชดุ PPE ผล Positiv
e

- - 840 551,660

COVID บรกิารตรวจ 125,800

IPINRGR-covid IP ในเขต
-

7,270 12,191 -

IPINRGC-covid /I
PAEC

IP นอกเขต
-

- - 31,246/
16,035

IPPUC-covid สทิธว์า่ง
-

- - 14,644

CARREF_COVID
/ CARREF-PUC

คา่พาหนะในการรับสง่ตอ่กองทนุ A
E -

580 1,700 19,312 /
1,620

รวม        500 3,880 103,391 801,997

ท่ีมา  NHSO-MIS For Hospital



สรปุภาพรวมการเบกิจา่ยงบประมาณ

1. ผูป่้วย รพ.สนาม 101 คน ไดถ้กูเคลมไปหมดแลว้ โดย 
statement จะออกในเดอืน มถินุายน 2564 คาดวา่จะไดร้ายรับ 
4.5 ลา้นบาท

2. ผูป่้วย Cohort  เม.ย. 64 จ านวน 47 คน และ พ.ค. 64 จ านวน 
12 คน  ที ่D/C  กอ่น 23  พ.ค. 64  
ไดเ้คลมไปหมดแลว้   คาดวา่จะไดร้ายรับ  3 ลา้นบาท



6.1 ความคบืหนา้การต ัง้เร ือ่งขอเบกิงบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผูป่้วยโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019

โดย.....โรงพยาบาลประจวบฯ



6.2 มาตรการในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโรคโคโรนา 2019 ในสถานพยาบาล 
รวมถงึการดแูลพนกังานบรรจใุหม่

โดย.....โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด























6.2 มาตรการในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโรคโคโรนา 2019 ในสถานพยาบาล 
รวมถงึการดแูลพนกังานบรรจใุหม่

โดย.....โรงพยาบาลบางสะพาน



6.2 มาตรการในการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโรคโคโรนา 2019 ในสถานพยาบาล 
รวมถงึการดแูลพนกังานบรรจใุหม่

โดย.....โรงพยาบาลทบัสะแก





7.1 การขอรับเงนิเพิม่พเิศษ

ระเบยีบวาระที ่7
เร ือ่งอืน่ๆ

โดย.....กง.บรหิารทัว่ไป



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหน่ง หน่วยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นายวศนิ บณุยะรัตนส์วุมิล เภสชักรช านาญการ กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ

๒. นางสาวจฑุาทพิย์ พลูสขุ เภสชักรปฏบิตักิาร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ

๓. นางสาวณัฐวดี นววธิากาญจน์ เภสชักรปฏบิตักิาร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ

๔. นางสาวณัฐวดี เสยีงใส เภสชักรปฏบิตักิาร กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภคฯ

๕. นางสาววรัญญา เรอืงวญิญเูวช ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร กลุม่งานทันตสาธารณสขุ

๖. นายชนะชล สทุธพิงศ์ ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร กลุม่งานทันตสาธารณสขุ

๗. นางสาวอภชิญา สายบวั ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร กลุม่งานทันตสาธารณสขุ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๘. นางสาวอชมิา ศกัดิศ์รสีถาพร ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร กลุม่งานทันตสาธารณสขุ

๙. นายณนธชิา เศรษฐพานชิผล นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๐. นายศริวทิย์ พทุธเวชมงคล นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๑. นายปกป้อง ศรเีกษ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๒. นายกระสณิธุ ชยัทวโีชค นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๓. นายกฤตภิมูิ ภูก่ติตวิรางกรู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๔. นางสาวณภทัร นพิัทธผ์ลสกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่
หนว่ยงานที่
ปฏบิตังิาน

๑๕. นางสาวประภาสริิ สมสง่กลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๖. นางสาวสวุสา โลห่ด์าบชยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๗. นางสาวองัคณา เพ็งโสภา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๘. นางสาวเกยีรตธิดิา หอ่เกยีรติ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๑๙. นางสาวอตญิา ลิม้ศรสีกลุวงศ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๐. นางสาวศศพิร ศกัดาชยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๑. นายธนกร คณุวโิรจนพ์านชิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๒๒. นายศริภาคย์ พงศพ์ลายชยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๓. นายอภชิยั พฤฒศิาสตร์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๔. นางสาวกวนิทรา พรอ้มมลู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๕. นางสาวนลนิรัตน์ ดษิยวาทนิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๖. นางสาวกสุมุา เคยีงสงูเนนิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๗. นายชนิะภมูิ วฒุวิณชิย์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒๘. นายสทุธรัิกษ์ บวัแกว้ นายแพทยเ์ชีย่วชาญ โรงพยาบาลหวัหนิ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๒๙. นายชานน บญุรัตนสมัย นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๐. นายสทุธนินท์ จติใจ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๑. นายณภทัร วงษ์มาตย์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๒. นายศภุวชิญ ์ สทิธกิลุวฑิติ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๓. นายณัฐชนน ปิยะสจุรติพร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๔. นายสณหเ์พชร จริะสทุัศน์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๕. นายปรเมษฐ์ ปานบ ารงุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๓๖. นายปิยพนธ์ โรจนด์ ารงการ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๗. นายกรวชิญ์ วสิทุธโิกศล นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๘. นางสาวกรีตกิา ศรา่งเศรา้ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๓๙. นางสาวสรินิทร์ ตนัตวิาณชิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๔๐. นางสาวภาวนา ซาทู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๔๑. นางสาวมนชรทิร์ มณีไพโรจน์ นายแพทย์ โรงพยาบาลหวัหนิ

๔๒. นางสาวรมติา เอนกพรีะศกัดิ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลหวัหนิ



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๔๓. นางสาวณชมน สริจัินทกลุ นายแพทย์ โรงพยาบาลหวัหนิ

๔๔. นางสาวชลฎา ไวกติตพิงษ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๔๕. นางสาวธญัชติา ประเสรฐิวงษ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๔๖. นางสาวจริะภทัร สายหยดุทอง นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๔๗. นางสาววชัรพร วชัรพันธุ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๔๘. นางสาวจฑุารัตน์ ใหนุ้ช เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๔๙. นางสาวนภสัวรรณ คงถาวรวงศ์ เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๕๐. นางสาวนูรมา การาวลั เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลกยุบรุี

๕๑. นายนพรัตน์ ชยัเจรญิวมิลกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๕๒. นางสาวเนตรชนก สารพร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๕๓. นายคณุตม์ ลิม้รสธรรม นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๕๔. นายธนภทัร เพ็ชรศริิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๕๕. นางสาวชญานศิ อภชินพงศกร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๕๖. นางสาวจรีพร มบีญุตา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๕๗. นายซนั อศัวไ์ชยตระกลู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๕๘. นางสาวโอรสิา จติตวานชิ ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลทับสะแก

๕๙. นางสาวศรอีาภา สกลุนามอเนก นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๐. นางสาวนาลติา อยัยะวรากลู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๑. นางสาวปณพร เคารพไมตรี นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๒. นางสาวจดิาภา แซล่ิม้ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๓. นายภศีเดช ทับทมิหอม นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๖๔. นายชยัวฒัน์ พรหมประเสรฐิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๕. นายปฏภิาณ พมิุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๖. นายอานันท์ เตชะพงศธร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๗. นายฐติพิงศ์ คณุจักร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๘. นายธนวตั อศัวนภากาศ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๖๙. นางสาวมรกต พศินุภมูิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๗๐. นางสาวนวยีา พมิพท์มิา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๗๑. นางสาวเปมกิา ธญัญาวทิย์ ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๗๒. นางสาวธนัธชิา โตะ๊ทอง เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพาน

๗๓. นายธนวฒัน์ ไตรจักรว์นชิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย

๗๔. นายชนัญญู จงสตุกววีงศ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย

๗๕. นางสาวกฤตยิา ศรกีลุมนตรี นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย

๗๖. นายวริะชยั บรรยงรักษ์กลุ ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย

๗๗. นางสาวอรอมุา สวุรรณรัตน์ เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลบางสะพานนอ้ย



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๗๘. นายกฤตภาส นาควจิติร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗๙. นายวรายสุ อารยางกรู นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๐. นายนราทร กลุธ ารงศรี นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๑. นายชยางกรู ภมูกิ าจร นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๒. นายศภุชยั เจรญิจติตัง้ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๓. นายพรีวสั ค าคลา้ย นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๔ นายภคพงษ์ ปรุสิา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๘๕. นายธฤต ลิม้สมัย นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๖. นางสาวปัญจภรณ์ นาคพาณชิย์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๗. นายอาลกัษณ์ วรรณธะพสิทุธิ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๘. นายธนวตันต์ โลหะจันที นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๘๙. นายเอกศษิฐ์ ธนาสนิธญัวชัร์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙๐. นางสาวดวงหทัย แตงออ่น นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙๑. นางสาวณัฐยาภรณ์ ลิม้สมัย ทันตแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๙๒. นายจริวฒัน์ พริเวชสกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙๓. นายวชิยั พนิจิทะ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙๔. นางสาวกณุฑล ล ้าวริยิะกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙๕. นางสาวณัชชา นามถมยา นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙๖. นายศริวทิย์ ตนัศริิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙๗. นายพัทยว์ชัร์ ยศสมบตัิ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙๘. นายธนทัต ธนะสมบรูณ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๙๙. นายศกัดธิชั รุง่เรอืงศรี นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐๐. นางสาวสติานันท์ นมิติรัตน์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐๑. นายฐนพล จันทารักษ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐๒. นายวรัญญ์ วราดศิยั นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐๓. นายวงศธร ลีห่รัิญวงศ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐๔. นายชวลัพฒัน์ ตนัสทิธพัินธ์ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐๕. นางสาวภทัราภา เรอืงสนัตกิรกลุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑๐๖. นายธณัช ยงไพศาล นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐๗. นางสาวปียว์รา ตรสีวุรรณ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐๘. นายฐติกิร ตนัตโิกสมุ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นางสาวทพิยเ์ทวี เบญจรัตนภรณ์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวสชุาดา เรอืงเลศิพงศ์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๓. นางสาวชฏา มาศริิ เภสชักร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๔. นางสาวมนรัตน์ ภทัรบชูา เภสชักร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕. นางสาวเพ็ญพร ชืน่จติ เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ สงิหาคม ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นางสาวณชิชา ณัฐตถ์ริเมธ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวธวลัรัตน์ ดรุงคธ์รรม นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๓. นางสาวอคัรนสิรณ์ เดชกอ้ง นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๔. นายวญิญ์ จนิะณรงค์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕. นายอคัรพร สทิธธิรีารัตน์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ กนัยายน ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นางสาวจริาภา พรเงนิ เภสชักร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวธษิตยา ชืน่อยู่ เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นางสาวปทมุพร ลขิติวรศกัดิ์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวฐติาภรณ์ วนัดี นายแพทยช์ านาญการพเิศษ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๓. นายวฒุกิร วงษ์ศลิาทยั นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๔. นางสาวอจัฉรา สทุธาวาส นายแพทยช์ านาญการพเิศษ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๕. นางสาวณภชันันท์ โลหติหาญ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๖. นางปัญจรัตน์ พจนพมิล เภสชักรช านาญการพเิศษ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๗. นายอรรณพ หรัิญดษิฐ์ เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ ตลุาคม ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๘. นางธนดิา หรัิญดษิฐ์ เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๙. นางสาวจติสดุา โพธิศ์รี เภสชักรช านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๐. นางสาวนารนิทร์ ลไุธสง เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๑๑. นายนพรัตน์ ตัง้หลกัมั่นคง ทันตแพทยช์ านาญการพเิศษ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์



รายชือ่แพทยท์ีข่อยกเลกิรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ มถินุายน ๒๕๖๔

ล าดบั
ที่

ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่
หนว่ยงานที่
ปฏบิตังิาน

๑. นายชยานนท์ คนซือ่ นายแพทยป์ฏบิตักิาร โรงพยาบาลหวัหนิ

๒. นางสาวมนัสวร อนิทรพนิทวุฒัน์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลหวัหนิ



รายชือ่แพทยท์ีข่อยกเลกิรบัเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์
ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในหนว่ยบรกิารฯ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใหม้ผีลต ัง้แต ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ล าดบัที่ ชือ่ – นามสกลุ ต าแหนง่ หนว่ยงานทีป่ฏบิตังิาน

๑. นายชวลติ พัฒนกลุ เภสชักรปฏบิตักิาร โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์

๒. นางสาวเบญจรัศมิ์ เขมะจติร์ นายแพทยช์ านาญการ โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์


