
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชุมราชภักดิ์ ช้ัน 5

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ระดับจังหวัด ( คปสจ. ) คร้ังที ่8 / 2565    



นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ 
ในโอกาสมารับต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่



กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดี

1. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการพิเศษ 

รักษาการในต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

2. นายเรวัฒน์ สุขหอม ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอเมือง 

รักษาการในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

3. นางสมเนตร ทองอยู่ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. แพทย์หญิงกีรติกุล คงศารา ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี



ขอแสดงความยินดี

1. นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอหัวหิน

2. นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอทับสะแก

3. นายด ารงค์ศักด์ิ เช้ือแถว ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบางสะพานน้อย

กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น



ขอแสดงความยินดี

1. นางสุภจิรา วิสิทธ์ิผ่องพิบูล ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

ได้รับการแต่งต้ังด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ปข.

2. นางจารุณี ศราภัยวานิช ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

ได้รับการแต่งต้ังด ารงต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต สสจ.ปข.

กับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น



1
เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ

1.1 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

( ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปข 0003/ ว 20242 ลวท. 18 ต.ค. 2565

เร่ือง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )

โดย...นพ.สสจ.ปข.



คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม

การใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

1. เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ

ก าหนดเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ดังนี้

เดือน

เป้าหมายการเบกิจ่ายและการใช้จ่ายเงนิงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ร้อยละ)

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน ภาพรวม

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย

ตุลาคม 2565 17.61 17.66 8.97 19.69 15.92 18.05

พฤศจิกายน 2565 26.00 25.66 14.00 24.69 22.92 26.05

ธันวาคม 2565 /ไตรมาสที่ 1 35.00 35.33 19.00 28.96 32.00 34.08

มกราคม 2566 43.00 44.33 25.00 34.96 38.00 42.08

กุมภาพันธ์ 2566 48.00 49.33 31.00 39.96 44.00 48.08

มีนาคม 2566 /ไตรมาสที่ 2 55.00 55.78 39.00 58.15 52.00 56.24

เมษายน 2566 65.00 64.78 45.00 64.15 59.00 64.24

พฤษภาคม 2566 72.00 72.78 51.00 72.15 67.00 72.24

มิถุนายน 2566 /ไตรมาสที่ 3 80.00 81.76 57.00 81.65 75.00 81.74

กรกฎาคม 2566 87.00 89.76 63.00 85.65 80.00 88.74

สิงหาคม 2566 93.00 95.76 69.00 89.65 86.00 93.74

กันยายน 2566 /ไตรมาสที่ 4 98.00 100.00 75.00 100.00 93.00 100.00



2. แนวทางการด าเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ แนวทางการด าเนนิงาน

1. รายจ่ายประจ า เร่งด าเนินงานและเบิกจ่ายตั้งแต่ได้รับการจัดสรรเงนิงบประมาณตามแผนงาน

2. รายจ่ายลงทุน 1. ใหจั้ดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ท าการ

ของหน่วยงาน 

2. เร่งด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ใหพ้ร้อมท าสัญญาหรือข้อตกลงทันทีที่ได้รับการจัดสรรเงนิ 

***หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง จนถึงข้ันตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ไว้ก่อนได้ แตก่ารลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จะด าเนินการได้เมื่อได้รับ

จัดสรรงบประมาณแล้ว  

***ส่ิงที่หน่วยงานต้องเตรียมใหพ้ร้อมในแต่ละรายการงบลงทุน
- ครุภัณฑ์ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือ และสถานท่ี/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์

- งานจ้างท่ีไม่ใช่งานก่อสร้าง : ข้อก าหนด และ TOR การประมาณราคา และพ้ืนที่ด าเนินการ

- งานก่อสร้าง : แบบรูปรายการ การประมาณราคา สถานที่/พ้ืนท่ีก่อสร้าง การตรวจสอบสภาพดิน 

ก่อนการก่อสร้าง  การขออนุญาตหรือหลักฐานความยินยอมให้ใช้พ้ืนท่ีในการก่อสร้าง

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม

การใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์



2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

งบประมาณ แนวทางการด าเนนิงาน

2. รายจ่ายลงทุน

(ต่อ)

2. เร่งด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (ต่อ)

- ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงนิล่วงหน้า กรณีงานก่อสร้างท่ีมีวงเงนิ 2 ล้านข้ึนไป โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

3. รายจ่ายลงทุนปีเดียว ต้องก่อหนี้ผูกพันใหแ้ล้วเสร็จ ภายในไตรมาสแรก

4. การแบ่งงวดงาน : ต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง (ปริมาณงานสอดคล้องกับงวดเงนิ 

ความสามารถในการด าเนินงานของผู้รับจ้าง  การส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน)

5. การประกาศเชิญชวน : ต้องก าหนดระยะเวลาการยืนราคาของผู้เข้าเสนอราคาให้
ครอบคลุมระยะเวลาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่ก าหมายก าหนด

6. เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ : ใหเ้ร่งลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามที่

ประกาศผู้ชนะไว้  และบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai โดยพลัน

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม

การใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์



2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

งบประมาณ แนวทางการด าเนนิงาน

2. รายจ่ายลงทุน

(ต่อ)

7. ใหผู้้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญาโดยเร่งรัดติดตามงาน

ก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามงวดงาน

- หากผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้า และมีเหตุอันเช่ือได้ว่าไม่สามารถท างานใหแ้ล้วเสร็จภายในเวลา

ตามสัญญา ใหพิ้จารณาเสนอความเหน็แก่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือบอกเลิกสัญญา

ตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

- หากผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ใหห้น่วยงาน จัดท า

หนังสือแจ้งเตือน หรือเรียกผู้รับจ้างเข้าช้ีแจงถึงสาเหตุความล่าช้าฯ หากไม่มีเหตุผลอัน

สมควร หรือเหตุผลฟังไม่ข้ึน ส่งผลใหร้าชการได้รับความเสียหาย ใหห้น่วยงาน ใช้สิทธิ

พิจารณาบอกเลิกสัญญา และแจ้งใหคู้่สัญญาเป็นผู้ท้ิงงานได้
- เมื่อครบก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุ ใหห้น่วยงานเรียก

ค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 181

- กรณจี านวนเงนิค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงนิตามสัญญา ใหห้น่วยงาน พิจารณาใช้

สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

ข้อ 183 

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม

การใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์



2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

งบประมาณ แนวทางการด าเนนิงาน

2. รายจ่ายลงทุน

(ต่อ)

- เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใหเ้ร่งรัด การเบิกจา่ยเงนิ

ใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 5 วันท าการ

- กรณหีน่วยงานมีเงนิเหลือจ่ายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว หากมีความจ าเป็น ต้องใช้เงนิ

เหลือจ่าย ใหเ้ร่งขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ และใช้จ่ายใหแ้ล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ หากไม่
ประสงค์นใช้จ่าย ใหแ้จง้ต้นสังกัดโอนเงนิงบประมาณกลับโดยเร็ว

- กรณเีงนิกันไว้เบิกเหล่ือมปีทุกประเภท ใหห้น่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงนิกันไว้เบิกเหลื่อมปี

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเ้บิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ส าหรับเงนิกันไว้เบิกเหล่ือมปีที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ใหเ้ร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว

- การเร่งรัดติดตาม การเรียกและสงวนสิทธ์ิค่าปรับ การคืนหลักประกันซอง/สัญญา ให้
หน่วยงานแจ้งผู้รับจ้าง โดยจัดท าหลักฐานเป็นลายลักษณอั์กษรทุกคร้ัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการเร่งรัด  ติดตามการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ หรือการบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม

การใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์



1
เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.2 การจัดท าแผนพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์
- แผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 3 ปี (2566-2568) รองรับ

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- แผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของทีม

ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองรับนโยบายผู้ตรวจ

ราชการ  เขตสุขภาพที่ 5

โดย...นพ.สสจ.ปข.



การจัดท าแผนพัฒนาสขุภาพ

รองรับนโยบายปลดักระทรวงสาธารณสุข



การจัดท าแผนพัฒนาสาธารณสุข ตามนโยบายและ

ทิศทางการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุข 

(นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์ปลดักระทรวงสาธารณสขุ แถลงเมือ่วนัที ่3 ตลุาคม 2565)

- เป้าหมาย: พัฒนาระบบสาธารณสุขใหเ้ข้มแข็ง สร้างความม่ันคงทางสุขภาพ

ใหด้ียิ่งขึ้น 

- ประเดน็มุ่งเน้นการพัฒนา: มี 6 ประเด็น 

โดยใหย้ึดหลักปฏิบติั “ ท ท ท : ท าทันที ท าต่อเน่ือง ท าและพัฒนา”  

- ลักษณะแผน: เป็นแผนระยะ 3 ปี (ปี 2566–2568) มุ่งตอบประเด็นการพัฒนา

6 ด้านตามนโยบาย

- งบประมาณท่ีใช:้ เน้นเงนิบ ารุงของหน่วยบริการ

- ระยะเวลาจดัท าแผน: ใหแ้ล้วเสร็จภายใน 2 เดือน (สสจ.มีหนังสือแจ้งใหห้น่วย

บริการจัดท าและส่งแผนให ้สสจ. ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2565



นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 ตุลาคม 2565

นโยบายและทิศทาง

การด าเนินงาน 

กระทรวงสาธารณสุข



พระราชด ารัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพ่ือนมนษุย์เป็นกจิที่หนึ่ง

ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ทา่นเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชพีไว้ ใหบ้ริสุทธ์ิ

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



VUCA World กับ แนวโน้มโลก

Volati l i ty

ผันผวน

Uncertainty

ไม่แน่นอน

Complexity

สลับซบซอน

Ambiguity

คลุมเครือ

➢ อ านาจทางเศรษฐกิจ ภาวะสงคราม

➢ ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรขาดแคลน

➢ ความก้าวหน้า เทคโนโลยี

➢ สังคมสูงวัย เด็กเกิดน้อย Generation gap

➢ ความเป็นเมอืง วิถีชีวิตเปลีย่น

➢ สาธารณสุข โรคอุบัตใิหม่ NCDs สุขภาพจิต

ค่าใชจ่ายด้านสุขภาพสูงข้ึน

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health



3ปี แหง่โอกาส

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

พัฒนาระบบสาธารณสุขเข้มแข็ง

สร้างความม่ันคงทางสุขภาพยิ่งขึ้น

“สุขภาพคนไทย เพ่ือ สุขภาพประเทศไทย”



1. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพในทุกมิติ

➢ ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร ได้อย่างถกูต้อง เป็นปัจจุบนั สะดวก

รวดเร็ว เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนทกุช่วงวัย ใหส้ามารถดูแลสขุภาพกาย-ใจ

ของตนเอง ครอบครวและชุมชนใหแ้ข็งแรง

2. ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัยและลดอัตราตายโรคส าคัญ

➢เสริมความเขม้แข็ง ของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ิมศกัยภาพสามหมอ

➢ ปรบัโฉมโรงพยาบาลทกุแหง่ใหเ้ป็น “โรงพยาบาลของประชาชน”

➢เพ่ิมขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่ายโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนยกลาง”

3. ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล
➢ โรงพยาบาลทกุแหง่ใช้การแพทยท์างไกล (Telemedicine)

➢ พัฒนาระบบข้อมลูสขุภาพใหเ้อ่ือต่อการบรกิารอย่างไรร้อยต่อและ

พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

➢ เร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์

4. ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพ
➢ เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสขุ ของ

ประเทศในอนาคต

5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพนานาชาติ

➢ สนบัสนนุการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก สมนุไพร ภูมปัิญญา

ไทยและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

นโยบายและทศิทางการด าเนนิงาน

กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต

ในการท างานท่ีดีขึ้น
➢ เสริมสร้างสมรรถนะองคก์ร ด้วยแนวทาง 4T : Trust, Teamwork & Talent, 

Technology, Targets
➢ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดีขึ้น

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1 2

3

4

5

6

ท ท าทันที

ท ท าต่อเนื่อง

ท ท าและพัฒนา

หลกัปฏบิตัใินการท างาน

“สุขภาพคนไทย  
เพ่ือสุขภาพประเทศไทย”



กระทรวงสาธารณสขุ

Ministry of Public Healthเพ่ิมประสิทธิภาพการสือ่สาร

ยกระดับการสร้างความรอบรู้ดา้นสขุภาพในทกุมติิ

ประชาชน

➢ ไว้วางใจต่อการเข้ารับ
บริการกระทรวงสาธารณสุข

➢ เข้าถงึข้อมูลข่าวสาร
ถูกต้อง รวดเร็ว



กระทรวงสาธารณสขุ

Ministry of Public Healthยกระดับระบบบริการ รองรับสงัคมสงูวัย

และลดอัตราตายโรคส าคญั

➢ เพ่ิมศักยภาพ 3 หมอ ดูแลแบบ

ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ

➢ ปรับโฉมเป็นโรงพยาบาลของ

ประชาชน เข้าถึงงา่ย สะดวก ลดแออัด

บริหารการเงนิ การคลังมีประสิทธิภาพ

➢ เพ่ิมขดีความสามารถระบบบริการและเครือขา่ย

ไร้รอยต่อ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง



กระทรวงสาธารณสขุ

Ministry of Public Healthผลกัดันการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขสู่ยคุดจิทิลั

➢ ใช้การแพทย์ทางไกล

ลดการเดนิทางลดคาใช้จ่ายประชาชน

➢ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ

➢ พัฒนานวัตกรรมการแพทย์



กระทรวงสาธารณสขุ

Ministry of Public Health

บูรณาการทุกภาคส่วน

เตรียมพร้อมรับภาวะฉกุเฉนิ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยกระดบัความม่ันคงทางสขุภาพ



กระทรวงสาธารณสขุ

Ministry of Public Health

เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

บริการและผลติภัณฑ์สุขภาพ

สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สง่เสริมใหป้ระเทศไทย

เป็นศนูยก์ลางทางการแพทยแ์ละสขุภาพนานาชาติ



กระทรวงสาธารณสขุ

Ministry of Public Health

พัฒนาสูอ่งคก์รสมรรถนะสงู
และบคุลากรมคีณุภาพชวิีตในการท างานทีด่ขีึน้

➢ เสริมสร้างสมรรถนะองคก์ร ด้วย 4T
- Trust

- Teamwork & Talent

- Technology

- Targets

➢ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน

ท่ีดีขึน้
- Work Life Balance

- ปรับตวัได้ในภาวะวิกฤติ

- เรียนรู้ พัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง



ททท
ท า ทันที

ท า ต่อเน่ือง

ท า และพัฒนา

นายแพทย์โอภาส การย์กวนพงศ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของ

ทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองรับ

แนวทางการพัฒนางานของผู้ตรวจราชการ  เขตสุขภาพที่ 5

โดย...นพ.สสจ.ปข.



เป้าหมาย: เขตสุขภาพท่ี 5 ใช้แผนน้ีในการติดตามผล & สนับสนุนการท างาน

ลักษณะแผน : 
1. เป็นแผนระยะ 5 ปี ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะท่ี 2 

(ปี 2566-2570) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนพัฒนาจังหวัด

2. เป็นแผนท่ีหน่วยงานต้ังใจจะขับเคล่ือนจริงๆ ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ท่ี กง.ยุทธ์ฯ

จัดท าเป็นประจ าทุก 5 ปี

3. เป็นแผนการน าองค์กรของผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะพัฒนาเร่ืองใด

โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ & กระบวนการจัดท าแผนท่ีดี

4. เป็นแผนท่ีรวมท้ังการพัฒนางาน การจัดหาส่ิงสนับสนุน (งบลงทุน) & ก าลงัคน

หน่วยงานท่ีจัดท าแผน :
- สสจ. : จัดท าแผนการพัฒนาภาพรวมจังหวัด

- รพท. : จัดท าแผนพัฒนาโรงพยาบาลท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

และแผน Service Plan เขต/ประเทศ

การจัดแผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) 

ของทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



การจัดแผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) 

ของทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะเวลาการส่งแผน : โดยเร็วที่สุด (เกินก าหนดเวลามาแล้ว)

แนวทางการจดัท าแผน :

1. ส่วนของแผนภาพรวม (สสจ.)

1.1 ประเด็นการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น        จากการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

สุขภาพ จ.ประจวบฯ  ระยะ 5 ปี (2566-2570) ได้มีการวิเคราะหป์ระเดน็งานท่ี

มุ่งเน้นของจังหวัด โดยน าข้อมูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห.์..

- ประเด็นงานตามนโยบาย 6 ด้านของปลัดกระทรวง (Agenda)

- ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี (Area Based)

- ประเด็นงานตามบทบาทหน้าท่ี ท่ียังเป็นปัญหา/ ผลงานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน

ได้ประเด็นงานท่ีต้องเร่งรัดพัฒนา 12 ประเด็น 



สรุปประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Agenda 

(นโยบาย)

Area Based

(ปัญหาสุขภาพพ้ืนที)่

Functional

(Routine, Service Plan 

ท่ีเก่ียวข้อง)
สรุปประเด็นงานมุ่งเน้น

ลดอัตราตาย

โรคส าคัญ

1. โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

- DM/HT, Stroke, STEMI

Stroke, STEMI, CKD, IMC,  

Palliative Care

1. โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

- ลดเส่ียง เลี่ยงโรค DM/HT ลดแทรกซ้อน

- ลดตาย ลดแออัดด้วย SP สาขา Stroke,

STEMI, CKD, IMC, Palliative Care

2. โรคอุบัติใหม/่อุบัติซ้า

- COVID-19, วัณโรค 

2. โรคอุบัติใหม่/ อุบัติซ้า 

- COVID-19, วัณโรค 

3. อุบัติเหตุ

- อุบัติเหตุทางถนน, 

จมน้าตาย

- การควบคุมโรคไม่ติดต่อและ

ภัยสุขภาพ

- SP สาขาระบบการแพทย์

ฉุกเฉินและการส่งต่อ

3. อุบัติเหตุ

- การควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ            

( อุบัติเหตุทางถนน, เด็กจมน้า) 

- ระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ รองรับอุบัติเหตุ

ยกระดับ

ระบบบริการ

รองรับสังคม

ผู้สูงอายุ 

4. สังคมผู้สูงอายุ - การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

- SP สาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

Palliative Care

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

- ลดเส่ียง เลี่ยงโรคจากความเส่ือมของ

ร่างก่าย

- SP สาขา Palliative Care, จักษุ, ออร์โธฯ, 

ทันตฯ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง



สรุปประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Agenda 

(นโยบาย)

Area Based

(ปัญหาสุขภาพพ้ืนที)่

Functional

(Routine, Service Plan 

ท่ีเก่ียวข้อง)
สรุปประเด็นงานมุ่งเน้น

5. มารดาและทารก 

- แม่ตาย/ลูกตาย 

- เด็กปฐมวัยไม่ผ่านเกณฑ์

สูงดีสมส่วน

- พัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

- SP สาขาทารกแรกเกิด 

5. อนามัยแม่และเด็ก 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและ

เด็กปฐมวัย (เน้นเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน)

- SP สาขาทารกแรกเกิด

(ลดแม่ตาย - ลูกตาย)

ลดอัตราตาย

โรคส าคัญ

6. โรคมะเร็ง SP สาขามะเร็ง 6. โรคมะเร็ง 

- SP สาขามะเร็ง

7. โรคติดเชื้อ 

- ปอดบวม/ Sepsis

SP สาขา Sepsis 7. โรคติดเช้ือ 

- SP สาขา Sepsis

8. ฆ่าตัวตาย SP สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช 8. สุขภาพจิต

ผลักดันการ

บริการทาง

แพทย์และ

สาธารณสุข

สู่ยุคดิจิทัล

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสาร

สาธารณะด้านสุขภาพ 

9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสารสาธารณะด้านสุขภาพ 



สรุปประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสุขภาพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Agenda 

(นโยบาย)

Area Based

(ปัญหาสุขภาพพ้ืนที)่

Functional

(Routine, Service Plan 

ท่ีเก่ียวข้อง)
สรุปประเด็นงานมุ่งเน้น

ยกระดับความม่ันคง

ทางสุขภาพด้วยการ

เตรียมพร้อมรับภาวะ

ฉุกเฉินทางการแพทย์

การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

10. พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

สนับสนุนการแพทย์

แผนไทย ฯ เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

SP สาขา การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

11. พัฒนาแพทย์แผนไทยฯ 

- การให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

- การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

องค์กรสมรรถนะสูง 

และความสุขของ

บุคลากร

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ก าลังคนด้านสุขภาพ

12. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้าน

สุขภาพ เพ่ือเป็น

- องค์กรสมรรถนะสูง (การเงนิการคลัง, 

ITA)

- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานดีข้ึน



การจัดแผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) 

ของทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แนวทางการจดัท าแผน :

1. ส่วนของแผนภาพรวม (สสจ.)

1.2 การจัดหาส่ิงสนับสนุน (ครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง/ก าลังคน) : 

- ในเบื้องต้น สสจ.จะใช้ข้อมูลจากแผนระยะ 5 ปี ท่ีหน่วยงานเคยจัดส่งให้ สจจ.

แล้ว

- ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ตามนโยบายของปลัดกระทรวง 

(ท่ีหน่วยงานจะส่งให ้สสจ.ภายในวันที่ 10 พ.ย.2565) มาเติม

1.3 ผู้บริหารประชุมพิจารณาแผนร่วมกัน  ในวันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.

จะมีหนังสือแจ้งไปอีกคร้ัง

1.4 กง.ยุทธ์ สสจ. รวบรวมและปรับแผนท้ังหมดเป็นแผนพัฒนาสาธารณสุข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะ 5 ปี (ปี 2566 – 2570)



การจัดแผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) 

ของทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

แนวทางการจดัท าแผน :

1. ส่วนของแผนภาพรวม (สสจ.)

- ประเด็นการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น        จากการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

สุขภาพ จ.ประจวบฯ  ระยะ 5 ปี (2566-2570) ได้มีการวิเคราะหป์ระเดน็งานท่ี

มุ่งเน้นของจังหวัด โดยน าประเด็นงานตามนโยบาย 6 ด้านของปลัดกระทรวง,

ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ี และประเด็นงานตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีผลงานยัง

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาวิเคราะห ์       ได้ประเด็นงานท่ีต้องเร่งรัดพัฒนา 

12 ประเด็น 



2
เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2565 

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชมุคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุ 
ระดบัจังหวดั (คปสจ.) ครัง้ที ่7/2565 วนัจันทรท์ี ่29 สงิหาคม 2565 

มทีัง้หมด 19 หนา้ ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และสง่ให ้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบทางกลุม่ไลน ์“คปสจ.ประจวบฯ” แลว้ 

เมือ่วนัที ่30 ต.ค. 2565 จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ให ้
การรับรองรายงานการประชมุ



เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และ

เงนิกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 

- การเตรียมความพร้อมด าเนินการรายการงบลงทุนปี 2566

- งบค่าเส่ือม 

3



หน่วยเบกิจา่ย : ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัประจวบครีขีันธ ์

การบรหิารจดัการรายการงบลงทนุ

คา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิ และสิง่กอ่สรา้ง  ปี 2566

31 ตลุาคม 2565



สิง่กอ่สรา้งผกูพนั ปี65
2 รายการ 

- รพ.กยุบรุ ี(อาคารสง่เสรมิสขุภาพ)
- รพ.ปราณบรุ ี(อาคารผูป่้วยนอก)



รพ.กยุบรุ ี: 
อาคารสง่เสรมิสขุภาพและเอนกประสงค ์เป็นอาคารคสล.2 ชัน้ 
พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 773 ตารางเมตร
วงเงนิ 12,880,000 บาท 
ลงนามในสญัญาแลว้ วงเงนิ 12,580,000 บาท ระยะเวลากอ่สรา้ง 360 วัน 7 งวดงาน 
เริม่ 15 ก.พ 65 – 9 ก.พ. 66 (เงนิกนัไวเ้บกิเหลอืมปี 9,183,400)

ความกา้วหนา้

ขณะนีผู้รั้บจา้งปฏบิตังิาน งวดที ่3,4
ความกา้วหนา้งานกอ่สรา้งทัง้โครงการประมาณ 54 %
ระยะเวลากอ่สรา้งตามสญัญา 360 วัน ด าเนนิการแลว้ 247 วัน เหลอื113 วัน



รพ.ปราณบรุ ี:
อาคารผูป่้วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,796 ตรม.
วงเงนิกอ่สรา้ง 140,270,573.07 บาท 
ระยะเวลากอ่สรา้ง 660 วนั จ านวน 16 งวดงาน สญัญา 662/2564 ลว.23 ก.ย.64
เริม่ 24 ก.ย. 64  สิน้สดุ 15 ก.ค. 66 

งบปี 64 =  5,266,526.93 บาท (งบถกูพับ ตามกฎหมาย)
งบปี 65 = 46,133,400 บาท
งบปี 66 = 32,975,000 บาท
งบปี 67 =  25,665,000 บาท 
(งบถกูพับของบประมาณเพิม่ 4,517,100 บาท)

ความกา้วหนา้

ขณะนีผู้รั้บจา้งปฏบิตังิาน งวดที ่7-8
ความกา้วหนา้งานกอ่สรา้งทัง้โครงการประมาณ 26.5 %
ระยะเวลากอ่สรา้งตามสญัญา 660 วนั ด าเนนิการแลว้ 391 วนั เหลอื 269 วนั



สิง่กอ่สรา้งผกูพนัใหม่ ปี66
รพ.สามรอ้ยยอด

(อาคารผูป่้วยนอก อบุตัเิหตแุละผูป่้วยใน)



รพ.สามรอ้ยยอด :
อาคารผูป่้วยนอก อบุตัเิหตแุละผูป่้วยใน  เป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ พท.
ใชส้อยประมาณ 9,884 ตรม.โครงสรา้งตา้นแผน่ดนิไหว แบบ 10690
วงเงนิงบประมาณ 160,678,000 บาท
ปี 66 =  32,135,600 บาท
ปี 67 ผกูพันงบประมาณ = 64,271,200 บาท
ปี 68 ผกูพันงบประมาณ =   64,271,200 บาท

วธิ ีE bidding : ความกา้วหนา้ 

อยูร่ะหวา่ง คกก.ก าหนด TOR และ ราคากลาง
รพ.สง่มอบพืน้ที ่ สสจ.ขอสนับสนุน กองแบบตรวจสอบจดุกอ่สรา้ง 



สิง่กอ่สรา้งปีเดยีว ปี 66
7 รายการ 



รายการสิง่กอ่สรา้งปีเดยีว 7 รายการ

ความกา้วหนา้ อยูร่ะหวา่ง คกก.ก าหนด TOR และ ราคากลาง ประชมุ 1 พ.ย.65

หนว่ยงาน รายการ วงเงนิ วธิกีาร

- สสจ.ปข.
- สสอ.เมอืง
- รพ.สต.ดอนยายหนู 
อ.กยุบรุี

บา้นพักขา้ราชการช านาญงาน/
ปฏบิัตกิาร/อาวโุส/ช านาญการ เลขที่
แบบ 11057  3 หลัง

3,414,600 e-bidding

- สสอ.กยุบรุี บา้นพักขา้ราชการอ านวยการระดับตน้/
ช านาญการพเิศษ เลขทีแ่บบ 11058  
1 หลัง

1,600,200 

- รพ.สต.วังน ้าเขยีว 
อ.บางสะพาน

อาคารสถานอีนามัย เลขทีแ่บบ 
8170/2536 

4,223,100 

- รพ.สต.หนองมะซาง 

อ.กยุบรุี
ปรับปรงุหลังคาและทาสอีาคาร 525,500 

- สสอ.สามรอ้ยยอด ปรับปรงุอาคารสสอ. 393,000 เฉพาะเจาะจง



ครภุณัฑ ์ปี66
31 รายการ 



วธิ ีe-bidding

ล า
ดับ

รายการ สถานที่
จ า
นวน

วงเงนิ
วธิจัีดซือ้จัด

จา้ง
ระหวา่ง
ด าเนนิการ

ขัน้ตอน
ตอ่ไป

ครภุณัฑก์ารแพทย์

1 กลอ้งสอ่งตรวจกระเพาะอาหาร
และล าไสเ้ล็กสว่นตน้ชนดิวดี ิ
ทัศนแ์บบคมชดัสงูพรอ้มชดุ
ควบคมุสญัญาณภาพ 

รพ.บางสะพาน 1 3,700,000 e-bidding
แยกยืน่

คกก.ก าหนด
TOR

ประกาศรา่ง
ประกวดราคา

2 กลอ้งสอ่งตรวจล าไสใ้หญช่นดิ
วดีทิัศน์
แบบคมชดัสงู 

รพ.บางสะพาน 1 1,400,000 



ล าดบั รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ วธิจัีดซือ้จัด
จา้ง

ระหวา่ง
ด าเนนิการ

ขัน้ตอน
ตอ่ไป

ครภุณัฑก์ารแพทย์

3 เครือ่งชว่ยกระบวนการป๊ัมและ
ฟ้ืนคนืชพีผูป่้วย 

รพ.บางสะพาน
นอ้ย

1 1,000,000 e-bidding ประกาศรา่ง3วนั
(ครบ 2พ.ย.65)

ประกวด
ราคา

4 เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุ
ดว้ยปรมิาตรและความดนั 
ขนาดกลาง 

รพ.บางสะพาน 1 800,000 e-bidding คกก.ก าหนด
TOR

ประกาศ
รา่ง

ประกวด
ราคา

5 เครือ่งตรวจอวยัวะภายในดว้ย
คลืน่เสยีงความถีส่งู ชนดิส ี2 
หวัตรวจ 

รพ.ปราณบรุี 1 930,000 e-bidding
แยกยืน่

คกก.ก าหนด
TOR

คกก.
ก าหนด
TOR

6 เครือ่งตรวจสมรรถภาพทารกใน
ครรภ์
ส าหรับตรวจเด็กแฝด 

รพ.ปราณบรุี 2 600,000 

7 ตูอ้บเด็ก รพ.ปราณบรุี 1 550,000 

วธิ ีe-bidding



ล าดบั รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ วธิจัีดซือ้จัด
จา้ง

ระหวา่ง
ด าเนนิการ

ขัน้ตอน
ตอ่ไป

ครภุณัฑก์ารแพทย์

8 เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นทีข่นาด
ไมน่อ้ยกวา่ 300 mA.ขบัเคลือ่น
ดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า 

รพ.กยุบรุี 1 1,300,000 e-bidding
แยกยืน่

คกก.
ก าหนด
TOR

ประกาศ
รา่ง

ประกวด
ราคา9 เครือ่งเอกซเรยท์ัว่ไปขนาด

ไมน่อ้ยกวา่ 500 mA. แบบแขวน
เพดาน 

รพ.สามรอ้ยยอด 1 1,750,000 

10 เครือ่งลา้งเครือ่งมอือตัโนมัติ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 250 ลติร 

รพ.สามรอ้ยยอด 1 1,340,000 e-bidding
แยกยืน่

คกก.
ก าหนด
TOR

ประกาศ
รา่ง

ประกวด
ราคา

11 เครือ่งลา้งเครือ่งมอือตัโนมัติ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 320 ลติร 

รพ.ทับสะแก 1 1,580,000 

วธิ ีe-bidding



ล าดบั รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ
วธิจัีดซือ้
จัดจา้ง

ระหวา่ง
ด าเนนิการ

ขัน้ตอน
ตอ่ไป

ครภุณัฑก์ารแพทย์
12 ยนูติท าฟัน สสจ.ปข 

รพ.สต.บางเบดิ
รพ.สต.หนิเหล็กไฟ
รพ.สต.บา้นทองมงคล
รพ.สต.บา้นหว้ยไกต่อ่

5 2,300,000 e-
bidding

คกก.
ก าหนดTOR

ประกาศ
รา่ง

ประกวด
ราคา

วธิ ีe-bidding



ล าดบั รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ วธิจัีดซือ้จัด
จา้ง

ระหวา่ง
ด าเนนิการ

ขัน้ตอน
ตอ่ไป

ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่
13 รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ั่ง (ดเีซล) 

ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400
ซซี ีหรอืก าลงัเครือ่งยนตส์งูสดุไมต่ า่
กวา่ 90 กโิลวัตต ์

รพ.ปราณบรุี 1 1,358,000 e-bidding คกก.
ก าหนด
TOR

ประกาศรา่ง
ประกวด
ราคา

ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ
14 เครือ่งก าเนดิไฟฟ้า (ราคาไมร่วมคา่

ตดิตัง้) 
ขนาด 300 กโิลวัตต ์

รพ.สามรอ้ยยอด 
รพ.ทับสะแก 

2 3,638,000 e-bidding คกก.
ก าหนด
TOR

ประกาศรา่ง
ประกวด
ราคา

ครภุณัฑงานบา้นงานครวั
15 เครือ่งซกัผา้ แบบอตุสาหกรรม 

ขนาด 200 ปอนด ์
รพ.บางสะพาน 1

963,000 
e-bidding คกก.

ก าหนด
TOR

ประกาศรา่ง
ประกวด
ราคา

วธิ ีe-bidding



วิธี เฉพาะเจาะจง

ล าดับ รายการ สถานท่ี จ านวน วงเงิน วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างด าเนินการ ข้ันตอนต่อไป

ครุภัณฑก์ารแพทย์
16 เคร่ืองติดตามการท างาน

ของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ขนาดใหญ่ 

รพ.กุยบุรี 1

300,000 

เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

17 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด

ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

รพ.กุยบุรี 1 250,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

18 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) 

รุ่น Platinum II 

รพ.สต.วังน้าเขียว

รพ.สต.ทุ่งข้ีต่าย

2 856,000 เจาะจงนวัตกรรม คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

19 เคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณ

ข้อมูลภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 

สสจ.ปข 1 200,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

20 ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ือง

กรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 

สสจ.ปข 1

175,000 

เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

21 เคร่ืองแสดงการสบฟันท่ีปรับได้

บางส่วน 

สสจ.ปข 1 45,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

22 เคร่ืองตัดแต่งปูนปลาสเตอร์ สสจ.ปข 1 30,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

23 เคร่ืองขูดหินปูน แบบ Electro 

Magnetic 

สสจ.ปข 1 25,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

24 แบบส ารวจขนาดของฟัน สสอ.เมือง 1 25,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ

25 เคร่ืองส่ันผสมปูน สสจ.ปข 1 19,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR รายงานขอซื้อ



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 28  ต.ค.65  

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข



งบค่าเส่ือม ปี 2565



รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่าย
ในลกัษณะงบลงทุน ปี 2565  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
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หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย รวม

เบกิจา่ยเงนิ

ยงัไมไ่ดเ้บกิ
จา่ยเงนิ

ขอ้มลูจากโปรแกรมงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (www.nhso.go.th)

หนว่ยบรกิาร

ยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ยเงนิ
เบกิจา่ยเงนิ รวม

ยงัไมไ่ดก้อ่หนีผู้กพนั ท าสญัญาแลว้ ตรวจรบั รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ 

รพ.หัวหนิ 2 4,991,909 2 1,623,000 4 6,614,909 21 6,067,600 25 12,682,509 

รพ.ปราณบรุี 1 100,000 1 100,000 58 5,110,738 59 5,210,738 

รพ.สามรอ้ยยอด 3 1,173,100 5 948,644 8 2,121,744 14 2,520,893 22 4,642,637 

รพ.กยุบรุี 3 1,919,654 1 370,000 6 333,000 10 2,622,654 19 2,383,127 29 5,005,781 

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ - - 25 7,758,013 25 7,758,013 

รพ.ทบัสะแก 8 1,865,368 8 1,865,368 50 3,402,292 58 5,267,660 

รพ.บางสะพาน 2 1,450,000 3 2,447,558 5 3,897,558 46 3,484,310 51 7,381,868 

รพ.บางสะพานนอ้ย - - 36 2,968,236 36 2,968,236 

รวม 10 9,534,663 16 6,305,926 12 1,381,644 36 17,222,234 269 33,695,209 305 50,917,442 



รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย

หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบค่าเส่ือมUC สมทบเงนิบ ารุง รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.สต.

บ้าน

ทับใต้

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 

ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 

ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

854,000 - 854,000 ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน

(รพ.สต.ถ่ายโอน)

รพ.หัวหิน 2. เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วย

คล่ืนเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี

ระดับสูง 5 หัวตรวจ

4,137,909.17 62,090.83 4,200,000 เสนอ นพ.สสจ.

ลงนามในสัญญา   

3. เคร่ืองอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ 430,000 - 430,000

รอส่งมอบ4. เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 

ขนาด 200 ปอนด์
1,193,000 - 1,193,000

อ.หวัหนิ 5 รายการ



อ.ปราณบรีุ  1 รายการ

หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบค่าเส่ือมUC

สมทบเงนิ

บ ารุง
รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.สต.

บ้านโรงสูบ

ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย 100,000 100,000 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย



หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบค่าเส่ือมUC

สมทบเงนิ

บ ารุง
รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.สามร้อยยอด 1. เคร่ืองบริหารแขนขาแบบ

แอคทีฟและพาสซีฟ

465,000.00 465,000 รอท าสัญญา

2. ยูนิตท าฟัน 460,000.00 460,000 รอท าสัญญา

รพ.สต.บ้านหนองจิก 3. ยูนิตท าฟัน 263,000 263,000 รอท าสัญญา

รพ.สามร้อยยอด 4. ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารก

แรกคลอด

505,744.24 44,255.76 550,000 รอส่งมอบ

รพ.สามร้อยยอด 5. เคร่ืองควบคุมการให้สารน้า

ทางหลอดเลือดด าชนิด 1 สาย

150,000 - 150,000 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

รพ.สามร้อยยอด 6. เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิด

อัตโนมัติแบบสอดแขน

70,000 - 70,000 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

รพ.สามร้อยยอด 7. เคร่ืองขัดพ้ืน 19,900 - 19,900 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

รพ.สต.ศิลาลอย 8. ปรับปรุงห้องทันตกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลศิลาลอย

203,000 - 203,000 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

อ.สามร้อยยอด 8 รายการ

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย



หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ

งบค่าเส่ือม

UC

สมทบเงนิ

บ ารุง
รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.สต.ป่าถล่ม 1.ยูนิตท าฟัน 263,000 263,000 จัดท ารายงานขอซื้อ

รพ.สต.เขาแดง 2. รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า

กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 

110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

802,654 51,346 854,000

รอผู้ขาย

มาท าสัญญา คาดว่าจะ

เข้าท าสัญญา ภายใน 5 

พ.ย. 65

รพ.สต.

บ้านดอนกลาง

3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 

110 กิโลวัตต์ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

854,000 854,000

รพ.สต.บ้าน

หนองเตาปูน

4.โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 75 น้ิว 

45,000 45,000

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

5. เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพ

ชุมชน 1 เคร่ือง

30,000 30,000

6. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง)

แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด36,000 บีทียู 3*45,000

136,500 136,500

7. ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้ * 18,500 บ. 37,000 37,000

8. เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด15 กิโลกรัม 14,500 3,500 18,000

รพ.สต.บ้านไร่บน 9. เคร่ืองหมุนเหว่ียงเพ่ือตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัด

แน่น (Hematocrit centrifuge) ส าหรับปฐมภูมิหรือศูนย์

สุขภาพชุมชน

70,000 70,000

รพ.สต.

บ้านดอนกลาง

10. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส่งเสริมและห้องพัฒนาการ 370,000 0 370,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ปรับปรุง เร่ิมด าเนินการ

26 ต.ค.65 ครบก าหนด 

23 ม.ค.66

อ.กยุบุรี  10 รายการ 



อ.ทบัสะแก  8 รายการ

หน่วย

บริการ
รายการ งบค่าเส่ือมUC สมทบเงนิบ ารุง รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.ทับสะแก

1. เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและ

สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก

145,368.26 4,631.74 150,000

รอส่งมอบ

2. เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนชนิดต้ังโต๊ะ 200,000 - 200,000

3. เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมตัิชนิด

สอดแขน พร้อมเช่ือมต่อระบบ

โรงพยาบาล+SPO2 และเคร่ืองวัดอุณภูมิ

560,000 - 560,000

4. เคร่ืองวัดความดันแบบปรอทต้ังโต๊ะ 3,000 - 3,000

5. เคร่ืองช่ังน้าหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ

พร้อมเช่ือมต่อระบบโรงพยาบาล

297,000 - 297,000

6. ตู้แช่แข็งเก็บพลาสมาอุณหภูมิ -40 องศา

เซลเซียสไม่น้อยกว่า 150 ถุง

140,000 - 140,000

7. เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ

แบบสอดแขน

70,000 - 70,000

8. เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้าพร้อม

อัลตราซาวด์พร้อมชุดดูดสุญญากาศ

450,000 - 450,000

รายการท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย



อ.บางสะพาน  5 รายการ

หน่วยบริการ รายการ งบค่าเส่ือมUC สมทบเงนิบ ารุง รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.

บางสะพาน

1.เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับเด็กชนิด

ควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดใส่ท่อ

พร้อมระบบควบคุมค่าความอ่ิมตัว

ของออกซิเจนในเลือด

900,000 900,000 รอผู้ขายมาท าสัญญา 

ประมาณ 7 พ.ย.65

2.ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรก

คลอด

550,000 550,000 

3. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในโรงพยาบาลบางสะพาน

810,723.13 19,276.87 830,000 วงเงนิ 729,900.-

สัญญา 60 วัน

เร่ิม 29ก.ย.65-28พ.ย.65

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

4. ปรับปรุงทางเช่ือมอาคาร ระหว่าง

อาคารเก่าและอาคาร

ผู้ป่วยนอก

1,595,291.63 0 1,595,291.63 วงเงนิ 1,483,500.

สัญญา 150 วัน

เร่ิม17ต.ค.65-16มี.ค.66

3 งวดงาน 

อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1

5.เคร่ืองควบคุมการให้สารน้าทาง

หลอดเลือดด าชนิด 1 สาย

50,000 41,543.28 8,456.72 ส่งมอบ 4 พ.ย.65

รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ
4.1 การบริหารการเงนิการคลัง

- รายงานสถานะการเงนิการคลังของหน่วยบริการเดือน สค. 2565

- ระยะเวลาการช าระเจ้าหน้ี

- ระยะเวลาเรียกเก็บเจ้าหน้ี

- การสนับสนุนเงนิให้หน่วยบริหาร (สสจ. และ สสอ.) ตามมติ CFO เขต

วันที่ 4 ตค.2565 และ มติ 5x5 วันที่ 7 ตค.2565

4

โดย...กลุ่มงานประกันสุขภาพ



สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน กนัยายน 2565

หน่วยบริการ

CR QR Cash

NWC NI
Risk 

Scoring
EBITDA เงินบ ารุงคงเหลือ

(1.5) (1) (0.8)

ประจวบคีรีขันธ์,รพท. 1.92 1.81 1.15 177,901,479.87 45,764,386.07 0 91,940,543.31 28,962,914.88

กุยบุรี,รพช. 7.13 6.91 5.23 85,395,990.23 38,463,059.58 0 42,460,939.98 58,883,483.61

ทับสะแก,รพช. 6.73 6.50 3.53 70,968,953.94 46,534,661.46 0 42,283,887.40 31,343,854.27

บางสะพาน,รพช. 8.34 8.04 3.05 280,713,359.90 317,151,541.27 0 350,463,585.81 78,439,948.53

บางสะพานน้อย,รพช. 2.86 2.70 2.24 42,889,296.65 16,924,330.10 0 22,945,898.64 28,606,561.58

ปราณบุรี,รพช. 9.51 9.32 5.57 174,459,804.12 121,234,962.41 0 128,806,308.88 93,684,923.52

หัวหิน,รพท. 4.34 4.03 2.74 669,351,357.39 245,320,759.87 0 290,870,233.25 348,198,976.97

สามร้อยยอด,รพช. 11.90 11.61 10.09 211,941,927.88 85,737,134.82 0 91,323,480.27 176,703,045.56



ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยบริการ
Cash 

Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา)

ถ้า cash น้อยกว่า 0.8 และ Payment > 180

ถ้า cash มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8 และ Payment >90

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1.13 1.19 1.14 1.15 259 246 217 204

รพ.กุยบรีุ 2.06 5.33 5.24 5.23 220 194 212 218

รพ.ทบัสะแก 2.5 2.59 3.23 3.53 4,544 254 147 105

รพ.บางสะพาน 1.09 2.25 2.55 3.05 264 125 137 137

รพ.บางสะพานน้อย 1.73 1.84 1.86 2.24 162 152 136 132

รพ.ปราณบรีุ 1.36 2.45 3.54 5.57 165 181 166 127

รพ.หวัหนิ 1.79 2.82 2.74 2.74 113 105 103 100

รพ.สามร้อยยอด 5.51 6.87 7.31 10.09 135 129 129 112

ณ 27 ตลุาคม 2565

ระยะเวลาการช าระหน้ียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2565 (Q1 , Q2 , Q3 , Q4 )



ท่ีมา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยบริการ

Average Collection Period-

UC

Average Collection Period-

CSMBS

Average Collection Period-

SSS

<=60 <=60 <=90

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 79 79 83 68 160 168 179 172 167 162 153 134

รพ.กุยบรีุ 61 54 66 78 84 84 73 69 433 254 348 417

รพ.ทบัสะแก 60 48 56 47 33 46 55 50 230 135 110 139

รพ.บางสะพาน 62 77 105 103 32 41 59 51 156 129 396 387

รพ.บางสะพานน้อย -29 36 39 26 40 46 66 38 138 144 132 140

รพ.ปราณบรีุ -8 29 47 36 82 93 95 90 246 224 319 366

รพ.หวัหนิ 30 33 37 14 37 29 32 34 160 143 149 194

รพ.สามร้อยยอด 285 49 43 29 31 33 43 39 250 136 162 148

ณ 27 ตุลาคม 2565

ระยะเวลาการเรียกเกบ็ลูกหน้ีสิทธิ UC , CSMBS , SSS

ปีงบประมาณ 2565  (Q1 , Q2 , Q3 , Q4)



การปรับเกลี่ยเงินเหมาจ่ายรายหวั ปี 2566

(มติ CFO เขต วันที่ 4 ตุลาคม 2565 , มติ 5x5 วันที่ 7 ตุลาคม 2565)

1. การประชุมคณะท างานบริหารด้านการเงนิการคลัง (CFO)เขตสุขภาพที่ 5

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565

2. การประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (5X5) เมื่อวันที่ 

7 ตุลาคม 2565 มีมติ ดังน้ี

- สนับสนุนให ้สสจ. ประจวบคีรีขันธ์                             จ านวน    3,000,000.00 บาท 

- สนับสนุนให ้สสอ. ทุกแหง่ ๆ ละ 200,000 บาท* 8 แหง่ จ านวน     1,600,000.00 บาท

- จัดสรรตามประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                จ านวน   18,728,785.69 บาท

รวม   23,328,785.69  บาท



การปรับเกลี่ยเงินเหมาจ่ายรายหวั ปี 2566

(มติ CFO เขต วันที่ 4 ตุลาคม 2565 , มติ 5x5 วันที่ 7 ตุลาคม 2565) (ต่อ)

หน่วยบริการ สนบัสนนุให ้สสจ. สนบัสนนุให ้สสอ. จัดสรรตามประชากร รวม

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 200,000.00 3,127,796.13 3,327,796.13 

รพ.กุยบุรี 0.00 200,000.00 1,534,256.65 1,734,256.65 

รพ.ทับสะแก 0.00 200,000.00 1,658,713.51 1,858,713.51 

รพ.บางสะพาน 1,500,000.00 200,000.00 2,837,087.55 4,537,087.55 

รพ.บางสะพานน้อย 1,500,000.00 200,000.00 1,368,283.24 3,068,283.24 

รพ.ปราณบุรี 0.00 200,000.00 2,155,381.26 2,355,381.26 

รพ.หวัหนิ 0.00 200,000.00 4,331,312.04 4,531,312.04 

รพ.สามร้อยยอด 0.00 200,000.00 1,715,955.31 1,915,955.31 

รวม 3,000,000.00 1,600,000.00 18,728,785.69 23,328,785.69



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ
4.2 สรุปผลการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

4

โดย...กลุ่มกฎหมาย



ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565

1. ด้านการเงนิ

2. ด้านพัสดุ

3. ด้านงบการเงนิ

4. ด้านการจัดเก็บรายได้
5. ด้านควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง

6. การใช้รถราชการ

(สุ่มตรวจเอกสารระหว่างเดอืนกันยายน 2564 – เดือนกรกฎาคม 2565)



สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. ดา้นการเงนิ 

1.1 ไม่น าเงนิฝากคลังตามระเบียบก าหนด

1.2 การรับเงินบริจาค และการใช้เงินบริจาค ไม่เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของ

หน่วยบริการ

1.3 การเบิกจ่ายเงนิ ไม่เป็นไปตามระเบียบก าหนด

1.4 การจ่ายช าระหน้ีการค้า ใช้เวลาเกินกว่าท่ีระเบียบก าหนด 

1 .5 การจ่ายเงิน ให้ ลูกห น้ี เงิน ยืม และการชดใช้ เงิน ยืมไ ม่ เ ป็นไป

ตามระเบียบก าหนด

1.6 การจัดเก็บหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบ 

1.7 การอนุมัติจ่ายเงนิไม่ปฏิบัติตามระเบียบ/ค าส่ัง 

1.8 การเก็บเอกสารไม่เป็นไปตามระเบียบ

1.9 การจัดท าทะเบียนคุมต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่สอดคล้อง

กับรายงานทางบัญชี ขาดการสอบทานของรายงานระหว่างกลุ่มงาน



สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565

2. ดา้นพัสด ุ

การจัดหาพัสด ุ(ซ้ือ/จ้าง)

2.1 การด าเนินการจัดหาพัสดุ บางรายการไม่ถูกต้องตามระเบียบ

เอกสารไม่ครบถ้วน 

2.2 ซ้ือ/จ้าง นอกเหนือจากแผนท่ีได้รับอนุมัติ และไม่มีการด าเนินการ

ปรับเปล่ียนแผน และไม่มีการเผยแพร่แผนซ้ือ/จ้างตามระเบียบ

ก าหนด

2.3 การรับบริจาคทรัพย์สิน ไม่ได้ด าเนินการตามท่ีระเบียบก าหนด

2.4 ส่งข้อมูลเจ้าหน้ีการค้า ให้งานการเงินไม่ตรงกับข้อมูลท่ีส่งให้
งานบัญชี



สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565

2. ดา้นพัสด ุ

การเก็บ การบนัทึก การเบกิจ่ายพัสดุ

2.5 น าพัสดุออกไปใช้ โดยไม่มีใบเบิกพัสด ุผู้ลงนามเบิกพัสด ุและผู้ส่ังจ่าย

ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

2.6 ข้อมูลรายงานวัสดคุงคลัง ไม่ตรงกับวัสดุในคลัง และไม่เป็นปัจจุบัน

2.7 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลคลาดเคล่ือนกับ

ทรัพย์สินท่ีมีอยู่จริง 

การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ

2.8 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบก าหนด    



สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565

3. ดา้นงบการเงนิ

3.1 ข้อมูลในงบการเงนิ ไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนคุมต่าง ๆ 

3.2 ข้อมูลบัญชีในงบทดลองระบบ GFMIS กับรายงานนอกระบบ

ไม่ตรงกัน    

3.3 ไม่พบการจัดท าทะเบียนคุมเงนิรับฝาก

4. ดา้นการจัดเก็บรายได้
4.1 ไม่พบการยืนยันยอดกองทุนต่าง ๆ ในการเรียกเก็บรายได้ระหว่าง

ศูนย์จัดเก็บรายได้ งานการเงนิ และไม่พบการยืนยันยอดลูกหน้ี

คงเหลือของแต่ละกองทุนระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานบัญชี

4.2 การบันทึกลูกหน้ีรายตัวไม่ครบทุกรายการ จะมีเฉพาะข้อมูลท่ีมี

เอกสารการเรียกเก็บเท่าน้ัน ท าให้ไม่มีข้อมูลและไม่มีการติดตาม

ลูกหน้ีทุกรายไดค้รบถ้วน



สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565

4. ดา้นการจัดเก็บรายได ้(ต่อ)

4.3 การเก็บค่าบริการรายเดียวกัน มีการออกใบเสร็จคอมพิวเตอร์

ในรายการท่ีเบิกได้ และใบเสร็จเขียนมือในรายการท่ีเบิกไม่ได้
4.4 ข้อมูลOPD/IPD แยกหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้ข้อมูล

ผู้รับบริการท่ีมาใช้สิทธิ OPD และนอนโรงพยาบาล ไม่สามารถ

ตรวจสอบได้ว่ามีการเบิกซา้ซ้อนหรือไม่ 

4.5 Flow chart การเรียกเก็บไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความชัดเจน และ

บางหน่วยงานไม่ไดป้ฏิบัติตามขั้นตอน และค าส่ังท่ีมีอยู่)



สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565

5. ดา้นควบคุมภายใน 

5.1 การจัดวางระบบการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน/งาน

5.2 การน าระบบการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน 

ถูกต้องทุกกระบวนงาน

6. การใชร้ถราชการ

6.1 การใช้รถราชการบางฉบับ ยังไม่ได้ลงนามอนุมัติ

6.2 ไม่มีการจัดท ารายละเอียดประวัติการซ่อมบ ารุง



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ
4.3 ความคืบหน้าการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

๖o พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลใหแ้ก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

4

โดย...กลุ่มงานบริหาร/กลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข



ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีค าส่ังมอบอ านาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติ

ราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ด าเนินการในเร่ืองการถ่ายโอนฯ 

1. ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนฯ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ในพ้ืนท่ีจังหวัด

2. ด าเนินการโอน เปลี่ยนแปลง หรือระงบัซ่ึงสิทธิส าหรับการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของ สอน. /

รพ.สต.ท่ีมีการถ่ายโอนไปยัง อบจ.

3. ด าเนินการโอน หรือเปล่ียนแปลงทางทะเบียน ส าหรับการใช้ประโยชน์ในครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

และยานพาหนะของ สอน. /รพ.สต.ท่ีมีการถ่ายโอนไปยัง อบจ.

4. การมอบอ านาจตามค าส่ังน้ี เป็นการมอบอ านาจให้เฉพาะด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการถ่ายโอนฯ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน

5. ให้ผู้รับมอบอ านาจปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด 

และให้รายงานผลการด าเนินการใดๆ ให้ปลัดกระทรวงฯ ทราบทันทีเมื่อด าเนินการเสร็จ

ค าส่ัง สป.สธ. ท่ี 2488/2565 ลวท. 3 ต.ค.2565

ข้ันตอนการถ่ายโอน



ความคืบหนา้การด าเนนิการถ่ายโอน

การถ่ายโอนจะเกิดข้ึนได้ เม่ือ สอน./ รพ.สต. ท่ีจะถ่ายโอน จัดส่งข้อมูลเอกสารหลักฐาน

ทีมี่ความพร้อมครบถ้วน ประกอบด้วย 

1. บัญชีรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของ สอน./รพ.สต. ท่ีถ่ายโอน

2. บัญชีรายการครุภัณฑ์ของ สอน./รพ.สต.ท่ีถ่ายโอน

3. บัญชีรายช่ือข้าราชการสาธารณสุขท่ีสมัครใจ ถ่ายโอนให้ อบจ.

ใชป้ระกอบบนัทึกการส่งมอบการถ่ายโอนฯ

ขณะนี้ สอน./ รพ.สต. ท่ีจะถ่ายโอน... ยังด าเนินการส่งมอบข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน 



การด าเนนิการ 

1. จากการประสานงานกับ อบจ. แจ้งว่าขณะนี้ยังไม่ใหห้น่วยงานด าเนินการท าค าส่ังลาออกของลูกจ้าง

ทุกประเภท เพราะ อบจ. อยู่ระหว่างพิจารณาจัดท าแผนการใช้เงนิบ ารุง (ลูกจ้างทุกประเภทจะลาออกได้

ต่อเมื่อได้รับการประสานใหท้ าสัญญาจ้างกับ อบจ. เรียบร้อยแล้ว)

2. สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างทุกประเภท ยังคงเหมือนเดิม

3. การลาออกจะมีผลย้อนหลัง ณ วันที่ 2 ต.ค. 2565 โดยค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2565 ทาง อบจ. จะเป็น

ผู้ด าเนินการจ่ายให ้(ระหว่างนี้ใหลู้กจ้างทุกประเภทยังคงสถานะเป็นลูกจ้างเดิมของกระทรวงสาธารณสุข

ไปก่อน)

ข้อมูลด้านบุคลากร & การด าเนินการขณะที่ยังไม่ได้ท า MOU ถ่ายโอน



- สอน./รพ.สต. ด าเนินการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ท้ัง 16 แหง่

- งานการเงนิ สสจ. : ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบของส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว 

ข้อมลูรายงานทางการเงนิ



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ
4.4 การเฝ้าระวังโรคติดต่อเดือนตุลาคม 2565

การบริหารจัดการวัคนโควิด-19
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โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ







































เร่ืองเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณา

.......................
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เร่ืองจากอ าเภอ
6.1 แผนการพัฒนาบริการสุขภาพ 

(Service plan) สู่ความเป็นเลิศสาขาหวัใจ 
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โดย...รพ.หวัหนิ (ประธาน/เลขาฯService plan สาขาหวัใจ)



Thank
You



การขอรับเงนิเพ่ิมพิเศษ
โดย...กลุ่มงานบริหารท่ัวไป



รายชื่อแพทย์ที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๑. นางสาวฉัตริยาภรณ์ ศิริโยธิพันธุ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์



รายชื่อแพทย์ที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน

๑. นายอารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๑. นายชนน สุขเสน เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน

๒. นางสาวนริศรา ปาทาน นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๓. นายศรศักดิ์ หนูเล็ก นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๔. นายเสฏฐวัฒน์ โอฬารรักษ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๕. นายฮานิฟ มะ นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๖. นางสาวปภัสร์สร จิระพิทยาเมศร์ นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๗. นางสาวณัฐรดี อาจรักษา นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน

๘. นางสาวสมฤดี นันทะจุราโภ นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๙. นางสาวศิริน มณีพิสุทธิพันธ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

๑๐. นางสาวสุชาวดี บุญยะวนชิ ทันตแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน



รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ

ประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

๑. นางสาวภูริ กุลานุวัติ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลกุยบุรี


