
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ระดับจังหวัด ( คปสจ. )คร้ังท่ี 9 / 2565    

วันที่ 9 ธันวาคม  2565 เวลา 13.30 น.

ณ หอ้งประชุมราชภักดิ์ ชั้น 5

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



ระเบียบวาระก่อนการประชุม

พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) รับรองผลการปฏิบัติงานระหว่าง

ผู้บริหารสาธารณสุขในสังกัด กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566

โดย...กลุ่มงานพัฒนายุธศาสตร์สาธารณสุข



ระเบียบวาระก่อนการประชุม

มอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบ

ด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ระดับเขต

เขตสุขภาพท่ี 5 ประจ าปี 2565

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมฯ



กลุ่มงานส่งเสริมฯ

พิธีมอบโลเ่ชิดชูเกยีรต ิ

รางวัลบุคคลและองค์กรตน้แบบ

ด้านสง่เสริมสขุภาพและดูแลผูส้งูอาย ุดีเด่นระดบัเขต

เขตสขุภาพที ่5 ประจ าปี 2565 



ประเภทที ่1 ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

ผ่านเกณฑ์ดีเด่น ประจ าปี 2565 ระดับเขต

รางวัลชนะเลศิ

ต าบลไร่เกา่ อ าเภอสามร้อยยอด



ประเภทที ่2 นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ดีเด่น ประจ าปี 2565 ระดับเขต

รางวัลรองชนะเลศิ อันดบัที ่1

การดแูลผู้สูงอายุเชงิรุกดว้ยใจ ฝ่าภยัโควิด One Stop Service ตามแนววิถใีหม่

โรงพยาบาลสามร้อยยอด 



ประเภทที ่3 ผู้สูงอายตุ้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ดีเด่น ประจ าปี 2565 ระดับเขต

รางวัลรองชนะเลศิ อันดบัที่ 1

นางส าเนยีง บางมว่งงาม
สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา นวมนิทราชนิ ี

อ าเภอเมอืงประจวบครีีขันธ์ จงัหวัดประจวบครีีขันธ์



ประเภทที ่4 ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ประจ าปี 2565

ระดับเขต

รางวัลรองชนะเลศิ อันดบัที่ 1

ชมรมผูส้งูอายอุาวุโสวิทยา ต าบลอ่าวนอ้ย
สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา นวมนิทราชนิี

อ าเภอเมอืงประจวบครีีขันธ์ จงัหวัดประจวบครีีขันธ์



ประเภทที ่5 Care Manager ดีเด่น ประจ าปี 2565

ระดับเขต

รางวัลรองชนะเลศิ อันดบัที่ 2

นางสาวขนษิฐา  ใจชืน่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่เก่า 

อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวัดประจวบครีีขันธ์



ประเภทที ่6 Care Giver ดีเด่น ประจ าปี 2565

ระดับเขต

ผู้ทีเ่ป็นตวัแทนจงัหวัดและเข้าร่วมประกวด

นางกรรณกิาร์  โชตมิติร
โรงพยาบาลสามร้อยยอด

อ าเภอสามร้อยยอด จงัหวัดประจวบครีีขันธ์



ระเบียบวาระก่อนการประชุม

มอบใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลยาเสพติด ปี พ.ศ.2565

โดย...กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด



สถานพยาบาลยาเสพตดิ

ทีผ่่านการรับรองคณุภาพ ปี 2565

โรงพยาบาลหวัหนิ

โรงพยาบาลปราณบรีุ

โรงพยาบาลสามร้อยยอด



เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

1.1 การประชุมหารืองานของทีมผู้บริหารสาธารณสุข   

(ทีม ผอ.รพ. และทีม สสอ.) 

โดย....นพ.สสจ.ประจวบฯ



การประชุมหารืองานของทีมผู้บริหารสาธารณสุข 

ทีม ผอ.รพ. ทีม สสอ.

ผู้ประชุม - ผอ.รพ.

(โดยมี ผอ.รพท. เป็นผู้น าทีม)

- สาธารณสุขอ าเภอ 

(โดยมีรองคมสัน เป็นผู้น าทีม)

ผู้ร่วมประชุม - นพ.สสจ.

- ผชช.ว.

- กง. ในสสจ. (พคบ, ยุทธฯ,

บริหาร, ประกัน, บค, 

การเงนิ, กฎหมาย)

- นพ.สสจ.

- รอง นพ.สสจ. ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น

การหารือ

- กง. ในสสจ. (ส่งเสริมฯ, คร, ครม, คบส,

อวล, แพทย์แผนไทย, ทันตฯ)

ประเด็นหารือ 1. การบริหารการเงนิการคลัง

2. การพัฒนาระบบส่งต่อ

3. การพัฒนา Service plan

1. การพัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 

2. การบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติงานในพ้ืนที่



เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

1.2 ประกาศ OKRs นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

ใน Q1 ของปีงบประมาณ 2566

โดย....นพ.สสจ.ประจวบฯ



ประกาศ OKRs นพ.สสจ. Q1/ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. – 29 ธ.ค. 2565)

ที่ O KRs
1 คัดกรองสุขภาพของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
รายการที่ท าคร้ังเดียวต่อปี
ใหค้รอบคลุม เพ่ือประเมิน
ภาวะสุขภาพ น าสู่การ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ

ฟ้ืนฟูใน Q ต่อไป

- รพ. และ รพ.สต. ร่วมกันคัดกรองสุขภาพประชากรเป้าหมายได้ผลงาน

ตามเกณฑ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1) BMI และรอบเอว                        เป้าหมาย ≥ 90%

2) ความเสี่ยง DM/ HT/ CVD RISK  เป้าหมาย ≥ 90%

3) ความเสี่ยง CA : 

- เต้านม               เป้าหมาย ≥ 90%

- ปากมดลูก          เป้าหมาย ≥ 90%

- ล าไส้ใหญ่            เป้าหมาย ≥ 50% 

- ปอด                เป้าหมาย ≥ 90%

4)  ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์   เป้าหมาย ≥ 90%

5)  ความเสี่ยง TB ด้วยวิธี CXR        เป้าหมาย ≥ 90%

ในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด                

2 ประชาชนคนไทยมีหมอ

ประจ าตัว 3 คน

- รพ.สต.ทุกแหง่ บันทึกข้อมูลหมอประจ าตัว 3 คน ลงในโปรแกรมคนไทย
ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน ครอบคลุมประชากร ≥ ร้อยละ 90  
ภายใน 29 ธ.ค. 2565

ภายใน 

29 ธ.ค.2565



ประกาศ OKRs นพ.สสจ. Q1/ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. – 29 ธ.ค. 2565)

ที่ O KR

3 หน่วยบริการมีแผนเงนิบ ารุง - รพ./รพ.สต ทุกแหง่ มีแผนเงนิบ ารุงที่ได้รับอนุมัติ  ภายใน 29 ธ.ค. 2565

4 หน่วยบริการมีการพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ

4.1 รพ. และ รพ.สต. มีการเช่ือมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 

(HIE,PHR) เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ โดยมีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 

- รพ.ทุกแหง่ มีคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์
- รพ./รพ.สต.ทุกแหง่ ติดต้ัง Node เช่ือมต่อระบบ HIE ของเขตสุขภาพที่ 5
- รพ./รพ.สต.ทุกแหง่ ติดต้ัง View ที่จุดใหบ้ริการไม่น้อยกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 

(รพ.ไม่น้อยกว่า 4 จุด/ รพ.สต.ไม่น้อยกว่า 2 จุด)
- ร้อยละ 20 บุคลากรสาธารณสุข มีดิจิทัลไอดี 
- ร้อยละ 5 ของประชาชน มีดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

4.2 คณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์ของโรงพยาบาล มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

- มีการแจ้งความประสงค์ใช้ระบบ DMS Telemedicine กับกรมการแพทย์ฯ
- มีการเตรียมอุปกรณ ์สถานที่ ฮาร์ดแวร์ และเคร่ืองมือแพทย์ เพ่ือรองรับ
ระบบ DMS Telemedicine

ภายใน 29  ธ.ค. 2565



ประกาศ OKRs นพ.สสจ. Q1/ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. – 29 ธ.ค. 2565)

ท่ี O KRs
5 เพ่ิมความครอบคลุมการ

ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

- เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ใน

กลุ่มอายุตั้งแต่  5 ปีข้ึนไป 

- เข็มที่ 1 ในกลุ่มเด็กอายุ 

6 เดือน – 4 ปี

5.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) 

ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2565

- กลุ่มอายุ 5 ปีข้ึนไป มีผลงานเพ่ิมข้ึนจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

- กลุ่ม 608 มีผลงานเพ่ิมข้ึนจากเดิม* ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

- กลุ่ม อสม. ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 ครบทุกคน ( ร้อยละ 100)

* ผลงานเดิม = ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชน  

กลุ่มเป้าหมาย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

5.2 เด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2565



เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

1.3 แจ้งตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฎิบัติงาน

ผู้บริหารสาธารณสุข (ผอ.รพ. และ สสอ.) 

รอบการประเมินที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย....นพ.สสจ.ประจวบฯ



ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดั
เป้ำหมำย
ผลงำน

1 เดก็ไทยมกีารเจรญิเตบิโตและพัฒนาการสมวัย

1.1) ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86

1.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ปี ร้อยละ 64

2 ร้อยละของผูสู้งอายแุละผูท้ีม่ภีาวะพ่ึงพิงไดรั้บการดแูลตาม Care Plan ร้อยละ 90

3 หน่วยบริการพัฒนาระบบบริการผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่คีณุภาพ

- อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) < ร้อยละ 7

4 หน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุขมกีารตรวจสอบและประเมนิผลระบบ

การควบคมุภายในผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด ผ่านเกณฑ์

5 หน่วยบริการมกีารบริหารจดัการการเงนิการคลงัทีม่ปีระสิทธิภาพ 

- หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ หรือถ้ามีภาวะวิกฤตทางการเงนิ

ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด

< ระดับ 6

6 หน่วยบริการมบีริการการแพทยท์างไกลตามเกณฑท์ีก่ าหนด

- มีการเตรียมความพร้อมระบบ Telemedicine ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

ตวัชีวั้ดทีใ่ชใ้นการประเมนิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (รพท.) รอบที ่1/2566



ล ำดบั ชือ่ตวัชีว้ดั
เป้ำหมำย
ผลงำน

1 เดก็ไทยมกีารเจรญิเตบิโตและพัฒนาการสมวัย

1.1) ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86

1.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ปี ร้อยละ 64

2 ร้อยละของผูสู้งอายแุละผูท้ีม่ภีาวะพ่ึงพิงไดรั้บการดแูลตาม Care Plan ร้อยละ 90

3 หน่วยบริการพัฒนาระบบการรักษาผูป่้วยตดิเช้ือในกระแสเลือดทีม่คีณุภาพ

4.1 อัตราการได้รับ antibiotic ภายใน 1 ชม. (นับเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90

4.2 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให ้antibiotic ≥ ร้อยละ 90

4.3 อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในเคสที่ไม่มีข้อหา้ม) ≥ ร้อยละ 90

4 หน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุขมกีารตรวจสอบและประเมนิผลระบบ

การควบคมุภายในผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด ผ่านเกณฑ์

5 หน่วยบริการมกีารบริหารจดัการการเงนิการคลังทีม่ปีระสิทธิภาพ 

- หน่วยบริการไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ หรือถ้ามีภาวะวิกฤตทางการเงนิ

ต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด

< ระดับ 6

6 หน่วยบริการมีบริการการแพทยท์างไกลตามเกณฑท่ี์ก าหนด

- มีการเตรียมความพร้อมระบบ Telemedicine ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

ตวัชีวั้ดทีใ่ชใ้นการประเมนิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล (รพช.) รอบที ่1/2566



ล าดบั ชื่อตัวชีวั้ด เป้าหมายผลงาน

1 เดก็ไทยมกีารเจรญิเตบิโตและพัฒนาการสมวัย

1.1) ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 86

1.2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ปี ร้อยละ 64

2 ร้อยละของผูสู้งอายแุละผูท้ีม่ภีาวะพ่ึงพิงไดรั้บการดแูลตาม Care Plan ร้อยละ 90

3 การตรวจตดิตามยนืยนัวินจิฉยักลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดนัโลหติสูง

3.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ ร้อยละ 30

3.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหติสูง ≥ ร้อยละ 60

4 จ านวนประชาชนคนไทยมหีมอประจ าตวั 3 คน ร้อยละ 90 ของ

จ านวนเป้าหมาย

5 ประชาชนมดีจิทิลัไอด ีเพ่ือการเข้าถงึระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ

5.1 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขมีดิจิทัลไอดี ≥ ร้อยละ 510

5.2 ร้อยละของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพ่ือเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าถึง

ระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ

≥ ร้อยละ 10

ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการประเมิน สาธารณสุขอ าเภอ รอบที่ 1/2566



เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2565

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



เร่ืองรับรองรายงาน

การประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ระดับจังหวัด (คปสจ.) คร้ังท่ี 8/2565 วันจันทร์ท่ี 31 ตุลาคม 2565

มีท้ังหมด 16 หน้า ได้น าขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว เม่ือวันที่ 30 พ.ย. 2565

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุม



เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม 

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบริหารการเบิกจา่ยงบประมาณ
- งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และเงนิกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 

- งบค่าเส่ือม 

- งบรายจ่ายประจ าปี 2566 (งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ) 



3.1

งบลงทุน Non UC 
(งบผูกพันข้ามปี และเงนิกันไว้เบิกเหล่ือมปี) 

โดย....รองคมสัน ไชยวรรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ขอ้มลู ณ 9 พฤศจกิายน 2565



ส่ิงก่อสร้างผูกพัน ปี 2565

2 รายการ 

- รพ.กุยบุรี (อาคารส่งเสริมสุขภาพ)

- รพ.ปราณบุรี (อาคารผู้ป่วยนอก)



รพ.กยุบรีุ : 
อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอย

ประมาณ 773 ตารางเมตร  วงเงนิ 12,880,000 บาท 

ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงนิ 12,580,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน 7 งวดงาน 

เร่ิม 15 ก.พ 65 – 9 ก.พ. 66 (เงนิกันไว้เบิกเหลือมปี = 9,183,400)

ความก้าวหน้า

ขณะน้ีผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดท่ี 3, 4 ณ 1 ธ.ค.65

ความก้าวหน้างานก่อสร้างท้ังโครงการประมาณ 60 %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน ด าเนินการแล้ว 290 วัน เหลือ 70 วัน

รายการที ่1



รพ.ปราณบรีุ :
อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,796 ตรม.

วงเงนิก่อสร้าง 140,270,573.07 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน จ านวน 16 งวดงาน 

สัญญา 662/2564 ลว.23 ก.ย.64 เร่ิม 24 ก.ย. 2564  ส้ินสุด 15 ก.ค. 2566 

งบปี 65 = 46,133,400 บาท

งบปี 66 = 32,975,000 บาท

งบปี 67 =  25,665,000 บาท 

(งบถูกพับของบประมาณ 4,517,100 บาท)

ความกา้วหน้า

ขณะน้ีผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดที่ 8   ณ. 1 ธ.ค. 65

ความก้าวหน้างานก่อสร้างท้ังโครงการประมาณ 30.5 %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 660 วัน ด าเนินการแล้ว 431 วัน เหลือ 229 วัน

รายการที ่2



ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ 

ปี 2566 - 2568
1 รายการ 

- รพ.สามร้อยยอด (อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน)



รพ.สามร้อยยอด :
อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน  เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 

พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,884 ตรม.โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว แบบ 10690 

วงเงนิงบประมาณ   160,678,000 บาท

ปี 2566 =  32,135,600 บาท

วิธี E bidding :

อยู่ระหว่าง คกก.ก าหนด TOR และ ราคากลาง 

รพ. ส่งมอบพ้ืนท่ี, สสจ.ขอสนับสนุน กองแบบตรวจสอบจุดก่อสร้าง 

รพ.สามร้อยยอด กับมูลนิธิวัดตาลเจ็ดยอด ขอย้ายสถานท่ีก่อสร้าง

รอความชัดเจนจาก รพ.สามร้อยยอด ในการด าเนินการทางเอกสารตามระเบียบ

เงนิงบประมาณผูกพัน

ความกา้วหน้า



ส่ิงก่อสร้างปีเดียว 

ปี 2566

7 รายการ 



รายการสิง่กอ่สร้างปีเดียว 7 รายการ 

ความก้าวหน้า อยู่ระหว่าง คกก.ก าหนด TOR และ ราคากลาง ประชุม 1 พ.ย.65

หน่วยงาน รายการ วงเงนิ ความก้าวหนา้

- สสจ.ปข.

- สสอ.เมือง

- รพ.สต.ดอนยายหนู 

อ.กุยบุรี

บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/ปฏิบัติการ/

อาวุโส/ช านาญการ เลขที่แบบ 11057

3 หลัง

3,414,600 อยู่ระหว่างประกาศ

ผู้ชนะ

- สสอ.กุยบุรี บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น/

ช านาญการพิเศษ เลขที่แบบ 11058 1

หลัง

1,600,200 อยู่ระหว่างประกาศ

ผู้ชนะ

- รพ.สต.วังน้าเขียว 

อ.บางสะพาน

อาคารสถานีอนามัย เลขที่แบบ 

8170/2536

4,223,100 เสนอราคา 

13 ธ.ค.65

- รพ.สต.หนองมะซาง 

อ.กุยบุรี

ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร 525,500 เสนอราคา 

13 ธ.ค.65

- สสอ.สามร้อยยอด ปรับปรุงอาคารสสอ. 393,000 รายงานขอจ้าง



ครุภณัฑ์ 

ปี 2566

31 รายการ 



วธิ ีe-bidding

ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่าง

ด าเนินการ
ข้ันตอนต่อไป

ครุภัณฑ์การแพทย์
1 กล้องส่องตรวจกระเพาะ

อาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น

ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ

ภาพ 

รพ.

บางสะพาน 

1 3,700,000 e-bidding

แยกย่ืน

เสนอราคา 

14 ธ.ค.65

พิจารณาผล

15 ธ.ค.65

2 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่
ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง 

รพ.

บางสะพาน 

1 1,400,000 

2



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่าง

ด าเนินการ

ข้ันตอน

ต่อไป

ครุภัณฑ์การแพทย์

3
เคร่ืองช่วยกระบวนการป๊ัมและ

ฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 

รพ.

บางสะพานน้อย
1 1,000,000 e-bidding ประกาศผู้ชนะ ท าสัญญา

4

เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม

ด้วยปริมาตรและความดัน 

ขนาดกลาง 

รพ.

บางสะพาน
1 800,000 e-bidding

ประกาศผู้ชนะ ท าสัญญา

5

เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วย

คล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดสี 2

หัวตรวจ 

รพ.ปราณบุรี 1 930,000 

e-bidding

แยกยื่น

ประกาศผู้ชนะ ท าสัญญา

6
เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารก

ในครรภ์ส าหรับตรวจเด็กแฝด
รพ.ปราณบุรี 2 600,000 

7 ตู้อบเด็ก รพ.ปราณบุรี 1 550,000 

วธิ ีe-bidding

7



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ
วิธีจัดซื้อ

จัดจ้าง

ระหว่าง

ด าเนินการ
ข้ันตอนต่อไป

ครุภัณฑ์การแพทย์
8 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ขนาด

ไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อน

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

รพ.กุยบุรี 1 1,300,000 e-

bidding

แยกยื่น

เสนอราคา

15 ธ.ค.65

พิจารณาผล

16 ธ.ค.65

9 เคร่ืองเอกซเรย์ทั่วไปขนาด

ไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวน

เพดาน 

รพ.

สามร้อยยอด

1 1,750,000 

10 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 

รพ.

สามร้อยยอด

1 1,340,000 e-

bidding

แยกยื่น

ประกาศร่าง

ประกวด

ราคาใหม่
เนื่องจากมี

ผู้วิจารณ์

11 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 

รพ.ทับสะแก 1 1,580,000 

วธิ ีe-bidding

11



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่าง

ด าเนินการ

ข้ันตอน

ต่อไป

ครุภัณฑ์การแพทย์
12 ยูนิตท าฟัน สสจ.ปข 

รพ.สต.บางเบิด

รพ.สต.หนิเหล็กไฟ

รพ.สต.บ้านทองมงคล

รพ.สต.บ้านหว้ยไก่ต่อ

5 2,300,000 e-bidding เสนอ

ประกาศ

ผู้ชนะ

ท า

สัญญา

วธิ ีe-bidding

16



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่าง

ด าเนินการ

ข้ันตอน

ต่อไป

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง
13 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่า

กว่า 90 กิโลวัตต์ 

รพ.ปราณบุรี 1 1,358,000 e-bidding ประกาศ

ประกวดราคา

ใหม่เน่ืองจาก

ไม่มีผู้ย่ืน

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

14 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 300

กิโลวัตต์ (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง)

รพ.สามร้อยยอด 

รพ.ทับสะแก 

2 3,638,000 e-bidding ประกาศ

ผู้ชนะ

ท าสัญญา

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

15 เคร่ืองซักผ้า แบบอุตสาหกรรม 

ขนาด 200 ปอนด์ 

รพ.บางสะพาน 1 963,000 e-bidding ประกาศ

ผู้ชนะ

ท าสัญญา

วธิ ีe-bidding

20



วิธี เฉพาะเจาะจง

ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงนิ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างด าเนินการ ข้ันตอนต่อไป

ครุภัณฑ์การแพทย์

16 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจ

และสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่

รพ.กุยบุรี 1 300,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR ท าสัญญาแล้ว

17 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด

ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

รพ.กุยบุรี 1 250,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR ท าสัญญาแล้ว

18 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit) 

รุ่น Platinum II 

รพ.สต.วังน้าเขียว

รพ.สต.ทุ่งข้ีต่าย

2 856,000 เจาะจงนวัตกรรม คกก.ก าหนดTOR ท าสัญญาแล้ว

19 เคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณ

ข้อมูลภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 

สสจ.ปข 1 200,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR ท าสัญญาแล้ว

20 ชุดทันตกรรมเคล่ือนท่ีพร้อมเคร่ือง

กรอฟันแบบเคล่ือนท่ีได้ 

สสจ.ปข 1 175,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR

21 เคร่ืองแสดงการสบฟันท่ีปรับได้

บางส่วน 

สสจ.ปข 1 45,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR ท าสัญญาแล้ว

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

23 เคร่ืองขูดหินปูน แบบ Electro 

Magnetic 

สสจ.ปข 1 25,000 เจาะจง คกก.ก าหนดTOR

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

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

31



3.2

โดย....รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

งบค่าบริการทางการแพทย์
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ข้อมูล ณ วันท่ี  6 ธันวาคม 2565



งบค่าเส่ือม ปี 2565



รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานงบคา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน ปี 2565  ภาพรวมจังหวัดประจวบครีีขันธ ์  
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หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย รวม

เบิกจ่ายเงนิ

ยังไม่ได้เบิก
จ่ายเงนิ

ขอ้มลูจากโปรแกรมงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (www.nhso.go.th)

หน่วยบริการ

ยังไม่ได้เบิกจา่ยเงนิ
เบิกจ่ายเงิน รวม

ยังไม่ได้ก่อหนีผ้กูพัน ท าสัญญาแล้ว ตรวจรับ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 

รพ.หวัหนิ 1 854,000 3 5,760,909 4 6,614,909 21 6,067,600 25 12,682,509 

รพ.ปราณบุรี - - 59 5,210,738 59 5,210,738 

รพ.สามร้อยยอด 2 950,844 2 728,000 4 1,678,844 18 2,963,793 22 4,642,637 

รพ.กุยบุรี 1 263,000 3 2,026,654 6 333,000 10 2,622,654 19 2,383,127 29 5,005,781 

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

รพ.ทับสะแก 3 927,000 3 927,000 55 4,340,660 58 5,267,660 

รพ.บางสะพาน 3 3,045,292 1 810,723 4 3,856,015 47 3,525,854 51 7,381,868 

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

รวม 2 1,117,000 11 11,783,699 12 2,798,723 25 15,699,422 280 35,218,020 305 50,917,442 



รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย

หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบค่าเส่ือมUC สมทบเงนิบ ารุง รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.สต.

บ้านทับใต้

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400

ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 

ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 

2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ

854,000 - 854,000 ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน

(รพ.สต.ถ่ายโอน)

รพ.หัวหิน 2. เคร่ืองตรวจอวัยวะภายใน

ด้วยคล่ืนเสียงความคมชัดสูง ชนิดสี

ระดับสูง 5 หัวตรวจ

4,137,909.17 62,090.83 4,200,000

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

4. เคร่ืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 

ขนาด 200 ปอนด์
1,193,000 - 1,193,000

อ.หวัหนิ 4 รายการ



หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบค่าเส่ือมUC

สมทบเงนิ

บ ารุง
รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.สามร้อยยอด 1. ยูนิตท าฟัน 445,100 14,900 460,000 รอส่งมอบ 

ผู้ขายแจ้งติดต้ัง 

22 ธ.ค.65

รพ.สามร้อยยอด 2. ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารก

แรกคลอด

505,744.24 44,255.76 550,000
รอส่งมอบ

รพ.สต.บ้านหนองจิก 3. ยูนิตท าฟัน 263,000 263,000 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

รพ.สามร้อยยอด 4. เคร่ืองบริหารแขนขาแบบ

แอคทีฟและพาสซีฟ

465,000 465,000
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

อ.สามร้อยยอด 4 รายการ

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย



หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ

งบค่าเส่ือม

UC

สมทบเงนิ

บ ารุง
รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.สต.ป่าถล่ม 1.ยูนิตท าฟัน 263,000 263,000 รายงานผลการพิจารณาเสนอ

ราคาคาดว่าจะท าสัญญา

16 ธ.ค. 65

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

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 

ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ็

802,654 51,346 854,000

รอส่งมอบ
รพ.สต.

บ้านดอนกลาง

3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 

2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ็

854,000 854,000

รพ.สต.บ้านหนอง

เตาปูน

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

จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล 75 นิ้ว 

45,000 45,000

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

5. เคร่ืองฟังเสียงหวัใจทารกในครรภ์ส าหรับศูนย์สุขภาพชมุชน 1 

เคร่ือง

30,000 30,000

6. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดต้ัง)แบบต้ังพ้ืน

หรือแบบแขวน 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. เคร่ืองหมุนเหว่ียงเพ่ือตรวจปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น

(Hematocrit centrifuge) ส าหรับปฐมภูมิหรือศูนย์สุขภาพชมุชน

70,000 70,000

รพ.สต.

บ้านดอนกลาง

10. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส่งเสริมและหอ้งพัฒนาการ 370,000 370,000 อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง 

เร่ิมด าเนินการ 26 ต.ค.65

ครบก าหนด 23 ม.ค.66

อ.กยุบรีุ  10 รายการ 



อ.ทับสะแก  3 รายการ

หน่วย

บริการ
รายการ งบค่าเส่ือมUC สมทบเงนิบ ารุง รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.ทับ
สะแก

1. เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมตัิชนิด

สอดแขน พร้อมเช่ือมต่อระบบ

โรงพยาบาล+SPO2 และเคร่ืองวัดอุณภมูิ

560,000 - 560,000

ส่งมอบแล้ว

อยู่ระหว่าง

รายงานผลการ

ตรวจรับ

2. เคร่ืองช่ังน้าหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ

พร้อมเช่ือมต่อระบบโรงพยาบาล

297,000 - 297,000

3. เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนดิอัตโนมัติ

แบบสอดแขน

70,000 - 70,000

รายการท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย



อ.บางสะพาน  4 รายการ

หน่วยบริการ รายการ งบค่าเส่ือมUC สมทบเงนิบ ารุง รวมเงนิ ความก้าวหน้า

รพ.

บางสะพาน

1.เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับเด็กชนิด

ควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดใส่ท่อ

พร้อมระบบควบคุมค่าความอ่ิมตัว

ของออกซิเจนในเลือด

900,000 900,000 

รอส่งมอบ

2.ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียงทารกแรก

คลอด

550,000 550,000 

3. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในโรงพยาบาลบางสะพาน

810,723.13 19,276.87 830,000 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

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 

1-2

รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย



3.3

งบรายจ่ายประจ าปี 2566

โดย....รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

(งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ) 



สรุปผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร 
(ฉ.11/พตส./คตส./ชันสูตร/ประกันสังคมส่วนนายจ้าง/ไม่ท าเวชฯ)

9,245,505.00 2,781,759.00 6,463,746.00 30.09

งบด าเนนิงานข้ันตา่ (สาธารณูปโภค) 571,000.00 281,459.80 289,540.20 49.29

งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ
(แผนงาน/โครงการ)

1,256,883.00 0.00 1,256,883.00 0.00

งบด าเนนิงานภารกจิพ้ืนฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

835,100.00 0.00 835,100.00 0.00

รวม 11,908,488.00 3,063,218.80 8,845,269.20 25.72

งบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

เป้าหมาย

เบิกจ่าย 

(ไตรมาส 1)

ภาพรวม 112,309,488.00 3,063,218.80 109,246,269.20 2.73 ร้อยละ 32

งบด าเนนิงาน 11,908,488.00 3,063,218.80 8,845,269.20 25.72 ร้อยละ 35

งบลงทนุ 100,401,000.00 0.00 100,401,000.00 0.00 ร้อยละ 19

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนท่ี

1 ผลการเบกิจ่าย @ 7 ธันวาคม 2565



ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ค่าใชจ่้ายดา้นบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

คตส. - - - -

ฉ.11/12 (1) - - - -

ไม่ท าเวชฯ 390,000.00 50,000.00 340,000.00 12.82

เงินสมทบกองทุนประกันทดแทน 18,684.00 0.00 18,684.00 0.00

ประกันสังคมส่วนนายจ้าง 147,021.00 34,954.00 112,067.00 23.77

พตส. 8,647,800.00 2,696,805.00 5,950,995.00 31.18

ค่าตอบแทนนิติเวช 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00

รวม 9,245,505.00 2,781,759.00 6,463,746.00 30.09

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

เป้าหมาย

เบิกจ่าย

(ไตรมาส 1)

งบบคุลากร (ฉ.11/พตส./คตส.

/ชันสูตร/ประกันสังคมส่วนนายจ้าง/

ไม่ท าเวชฯ)

9,245,505.00 2,781,759.00 6,463,746.00 30.09 ร้อยละ 35

ผลการเบกิจ่าย @ 7 ธันวาคม 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานจดัสรรเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดประจวบครีีขันธ์

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

รักษายาเสพติด 642,500.00 0.00 642,500.00 0.00

ติดตามยาเสพติด 34,000.00 0.00 34,000.00 0.00

พชอ. 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00

ระบบปฐมภูมิ 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00

โครงการศูนย์พ่ึงได้ 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00

คกก.โรคติดต่อ จ. 95,585.00 0.00 95,585.00 0.00

บริหารจัดการขยะ 63,798.00 0.00 63,798.00 0.00

ราชทัณฑ์ปันสุข 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00

แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00

ระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00

ความเสมอภาคผู้สูงอายุ 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00

คลินิก SMC 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00

รวม 1,256,883.00 0.00 1,256,883.00 0.00

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

เป้าหมาย

เบิกจ่าย

(ไตรมาส 1)

งบด าเนนิงานจัดสรรเฉพาะ 1,256,883.00 0.00 1,256,883.00 0.00 ร้อยละ 35

ผลการเบกิจ่าย @ 7 ธันวาคม 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงานภารกจิพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดประจวบครีีขันธ์

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลอื
ร้อยละ

เบิกจ่าย

พัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 44,000.00 0.00 44,000.00 0.00

สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน (5-14ปี) 31,400.00 0.00 31,400.00 0.00

พัฒนากลุ่มวัยรุ่น 33,300.00 0.00 33,300.00 0.00

พัฒนากลุ่มวัยท างาน 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00

พัฒนากลุ่มวัยผู้สูงอายุ 37,700.00 0.00 37,700.00 0.00

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (DHB) 466,000.00 0.00 466,000.00 0.00

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 68,600.00 0.00 68,600.00 0.00

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 108,600.00 0.00 108,600.00 0.00

รวม 835,100.00 0.00 835,100.00 0.00

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละ

เบิกจ่าย

เป้าหมาย

เบิกจ่าย

(ไตรมาส 1)

งบด าเนนิงานภารกิจพ้ืนฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

835,100.00 0.00 835,100.00 0.00 ร้อยละ 35

ผลการเบกิจา่ย @ 7 ธันวาคม 2565



รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลอื ร้อยละเบิกจ่าย

ครุภัณฑ์ 24,706,000.00 0.00 24,706,000.00 0.00

ส่ิงก่อสร้าง 75,695,000.00 0.00 75,695,000.00 0.00

รวม 100,401,000.00 0.00 100,401,000.00 0.00

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลอื
ร้อยละ

เบิกจ่าย

เป้าหมาย

เบิกจ่าย

(ไตรมาส 1)

งบลงทนุ 100,401,000.00 0.00 100,401,000.00 0.00 ร้อยละ 19

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ งบลงทนุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผลการเบกิจา่ย @ 7 ธันวาคม 2565



ผลการเบกิจ่าย งบเบกิแทนกัน/เงนิอุดหนุน/งบเงนิกู้/งบกลางโควิด-19

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สว่น

ที่ 2

การบริหารจดัการงบประมาณ งบเบกิแทนกนั ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

หน่วยงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลอื ร้อยละเบกิจ่าย

สสจ.ปข. 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00

ระบบสุขภาพจิต 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00

รวม 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

ผลการเบกิจ่าย @ 7 ธันวาคม 2565



การบริหารจดัการงบประมาณ งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

หน่วยงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลอื ร้อยละเบกิจ่าย

สสจ.ปข. 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

โครงการหนอนพยาธิในพระราชด าริ 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00

รวม 37,000.00 0.00 37,000.00 0.00

ผลกำรเบกิจำ่ย @ 7 ธนัวำคม 2565



ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

COVID-19 (ค่าเส่ียงภัย) 12,127,700.00 12,127,675.00 25.00 100

รวม 12,127,700.00 12,127,675.00 25.00 100

การบริหารจดัการงบประมาณ งบกลาง COVID-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผลการเบกิจ่าย @ 7 ธันวาคม 2565

การบริหารจดัการงบประมาณ งบเงนิกู้ COVID-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลอื ร้อยละเบิกจ่าย

COVID-19 (ค่าเส่ียงภัย) 78,983,381.50 70,994,512.50 7,988,869.00 89.88

ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน 863,000.00 860,897.65 2,102.35 99.76

ค่าใช้จ่ายในการบริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม

บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิรวมท้ังผู้ที่

ไม่ใช่ประชาชนไทย ในอัตราคร้ังละ 40 บาท

1,327,000.00 1,185,640.00 141,360.00 89.35

รวม 81,173,381.50 73,041,050.15 8,132,331.35 89.98

ผลการเบกิจ่าย @ 7 ธันวาคม 2565



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ



4.1

แผนปฏบิตังิานหนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่

พอ.สว.

โดย...กลุ่มงานส่งเสริมฯ



แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว.

ประจ าเดือน  ธันวาคม 2565

คร้ังที่ สถานท่ี ว.ด.ป. ทีมปฏิบัติการ

9 21 ธันวาคม 2565 ม.1 บ้านเขาจ้าว ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี รพ.ค่ายธนะรัชต์

หมายเหต ุ หลังเสร็จจากการออกหน่วย : สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาด, สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ จะลงพ้ืนที่

เย่ียมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว. จ านวน 2 คน เพ่ือมอบชุดยาสามัญประจ าบ้าน และถุงยังชีพ

ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว.ของ รพ./สสอ. ประสานผู้ป่วยในการลงเยี่ยมฯ



4.2

แผนการประชุม คปสจ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2566

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



คร้ังที่ เดือน ก าหนด ว.ด.ป. จัดประชุม* วัน ปรับก าหนดการเป็น

1 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 จันทร์ -

2 พฤศจิกายน 2565 30 พฤศจิกายน 2565 พุธ 9 ธันวาคม 2565

3 ธันวาคม 2565 29 ธันวาคม 2565 พฤหัสบดี* อังคารท่ี 3 มกราคม 2566

4 มกราคม 2566 31 มกราคม 2566 อังคาร -

5 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 อังคาร -

6 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 ศุกร์* พุธที่ 29 มีนาคม 2566

7 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 ศุกร์* จันทร์ท่ี 1 พ.ค.2566

8 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566 ศุกร์ -

9 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 ศุกร์ -

10 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 ศุกร์ (วันหยุด) จันทร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2566

11 สิงหาคม 2566 1 กันยายน 2566 ศุกร์ -

12 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
ศุกร์

(วันส้ินปีงบประมาณ)
พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

แผนการประชมุคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัจังหวัด 

จังหวัดประจวบครีีขันธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมายเหต ุ * คร่ึงปีแรก : ทุกวันส้ินเดือน ยกเว้น ถ้าวันส้ินเดือนตรงกับวันพฤหัสบดี/วันศุกร์ จะขยับเล่ือน เน่ืองจาก นพ.สสจ. ติดภารกิจ

เข้ารับการอบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ต้ังแต่ 28 พ.ย.2565 - 18 พ.ค.2566

คร่ึงปีหลัง : ทุกวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน หรือสัปดาห์แรกของเดือนใหม่



4.3

PA / KPI ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ 2566

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



ผู้ปฏบิตังิานในกลุม่งาน (คนละ 3- 5 ตวั)

KPI ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2566

นพ.สสจ

ท า MOU 

59 + 11 ตวั ใช้ตรวจเยีย่มตดิตาม

ประเมนิผลงานในพ้ืนที่

ผอ. รพ. 
- รพท. 48 + 11 ตัว

- รพช. 40 + 11 ตัว

- กระทรวงสาธารณสุข (59)

- สสจ. (11)

รองคมสัน

(4, 2)
รองสมเนตร

(19, 9)

รองจารุรัตน์

(10)

หน.กลุ่มกฎหมาย

หน.กง.บค.

หน.กง.บริหารฯ หน.กง.ส่งเสริมฯ

หน.กง.แผนไทยฯหน.กง.คบส.

หน.กง.คร.

รองวัชรพงษ์

(16)

หน.กง.ยุทธฯ

หน.กง.พคบ.

หน.กง.ประกันฯ
หน.กง.ทันตฯ

รองเรวัฒน์
(10)

นโยบายมุ่งเน้น

33 ตวั
สสอ.  

25 +11 ตวั

หน.กง.NCD

หน.กง.อวล.

เลือก 5 – 6 ตัว เป็น PA

ประเมินผู้บริหาร 

(ผอ.รพ./สสอ.)

ในแต่ละรอบการประเมิน 

1 ตชว.บังคบั 

ในรอบการประเมิน

ท่ี 2 : ร้อยละ ตชว.ท่ี

หน่วยงานรับผิดชอบ

มีผลงานผ่านเกณฑ์

การประเมิน (≥80%)



4.4

การจัดท าแผนเงินบ ารุงของหน่วยบริการสาธารณสุข 

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ประจ าปีงบประมาณ 2566

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



หลักการ

พระราชบัญญัตวิินยัการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561

พระราชบัญญัตวิิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงนิบ ารุงของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มาตรา 37 วรรคสอง 

การกอ่หนีผ้กูพันและการใช้จา่ยเงนิของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการด าเนินงาน ต้องเป็นไปอย่าง

โปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของ

หน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงนิงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐน้ันด้วย

มาตรา 4

เงนินอกงบประมาณ หมายความว่า บรรดาเงนิทั้งปวงที่หน่วยงานของ

รัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุ หรือกรณอ่ืีนใดที่ต้องน าส่งคลัง

แต่มีกฎหมายใหส้ามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องน าส่งคลัง
ข้อยกเว้น มาตรา 34

2.2 เงนิรายรับสถานพยาบาล



แผนเงนิบ ารุง : ข้อมูลด้านการเงนิของหน่วยบริการ ทั้งที่เก่ียวกับรายได้และค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหารจัดการด้านการเงนิการคลังของหน่วยบริการว่า... ณ ปัจจุบันผลการด าเนินงานของหน่วย

บริการมีเงนิสดคงเหลือเท่าใด รายได้ปัจจุบันที่คาดว่าจะได้รับเท่าใด ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ ปัจจุบัน และ

เจ้าหนี้สุทธิมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือวางแผนการบริหารการเงนิการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ 

ไม่เส่ียงต่อการขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการ….



ความเชื่อมโยง

การจัดท าแผน 
- ข้อมูลการจัดท าแผนถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

- ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

- แผนจัดซื้อจัดจ้างสอดคล้องกับแผนเงนิบ ารุง

แผนเงินบ ารุง

การอนุมัติแผน 
มีความสอดคล้อง เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรา 34 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา 40 วรรค 2 การจ่ายเงนิ/ก่อหนี้

เป็นไปตามแผนฯ)

การบริหาร/การก ากับติดตามแผน
- มีการควบคุมก ากับติดตามแผน - ผล

- มีกระบวนการเร่งรัดลูกหนี้ บริหารเจ้าหนี้

อย่างเป็นระบบ 

- สามารถปรับแผนใหส้อดคล้องกับสถานะ

ทางการเงนิ

การรายงานผล 
- ข้อมูลถูกต้องเช่ือถือได้
- ผู้บริหารใช้แผนเงนิบ ารุงเป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหารงาน

- เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่าในการใช้จ่าย

เงนินอกงบประมาณ



สถานการณก์ารจดัท าแผนเงนิบ ารุงของหนว่ยบริการในจงัหวัดประจวบฯ

ปี 2565
- ตวัชีวั้ดตรวจราชการกระทรวง: การก ากับติดตามการใช้จ่ายเงนิตามแผนเงนิบ ารุง

- ประเดน็ตรวจ :

1) สสจ. : ประสิทธิภาพการควบคุม ก ากับ ติดตามแผนเงนิบ ารุง

(ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 80%)

2) หน่วยบริการ : ประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้จ่ายเงนิตามแผนเงนิบ ารุง

- ผลการประเมิน : สสจ. ผ่านเกณฑ์ แต่หน่วยบริการ (สุ่มตรวจ 2 แห่ง) ไม่ผ่านเกณฑ์
- รพ.หัวหิน      ร้อยละ 54.76
- รพ.ปราณบุรี  ร้อยละ 57.14

การขบัเคลือ่นงานในปี 2565
- คกก.จัดท าแผนเงนิบ ารุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประชุมและมีมติร่วมกัน

1. ก าหนด template แผนเงนิบ ารุง ให้เป็นรูปแบบเดียวกันท้ังจังหวัด
2. ก าหนดผู้สอบทานแผน ก่อนเสนอ นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติแผน 
3. ก าหนดแนวทางในการก ากับติดตามการใช้จ่ายเงนิตามแผนเงนิบ ารุง 

- ให้หน่วยบริการ : รายงานผลการใช้จ่ายเงนิตามแผนเงนิบ ารุงเป็นรายเดือน  



การขับเคล่ือนงาน “การบริหารแผนเงนิบ ารุงหน่วยบริการ” 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในปี 2566 

1. ให้หน่วยบริการจัดท าแผนเงนิบ ารุง ปี 2566 ส่งให้ สสจ. ภายในกันยายน 2565

- ผลการด าเนินงาน

อ าเภอ รพช. รพ.สต. สสอ. 
หัวหิน

ปราณบุรี

สามร้อยยอด
แก้ไขแผน แก้ไขแผน

กุยบุรี

เมืองประจวบฯ
ตรวจสอบแผน

ทับสะแก 

บางสะพาน

บางสะพานน้อย 



2. หน่วยบริการสรุปวิเคราะห์แผน - ผลการด าเนินงานตามแผนเงนิบ ารุง 
และรายงาน ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส

3. สสจ.ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงนิตามแผนเงนิบ ารุงของหน่วยบริการ : 

- ก าหนดการ : ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2566 ของกลุ่มกฎหมาย

( ม.ค., พ.ค. ) 

- ประเด็นการตรวจติดตามฯ :
1) แผนเงนิบ ารุงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนจัดซ้ือ/จัดจ้าง ?

2) การใช้จ่ายเงนิ เป็นไปตามแผนเงนิบ ารุงท่ีจัดท าไว้ ?

3) มีการทบทวนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (ปรับแผน)

4) มีการต้ังงบกลาง หรือมีแผนกลยุทธทางการเงนิ รองรับกับการก่อหน้ีผูกพัน

เกิน 1 ปี 

5) ความสอดคล้องของแผนเงนิบ ารุงกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

การขับเคล่ือนงาน “การบริหารแผนเงนิบ ารุงหน่วยบริการ” 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในปี 2566 



4.5

ก าหนดการรับตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

กรณีปกติ รอบที่ 1/2565

&

ก าหนดการตรวจเย่ียมพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการและทีมบริหาร 

เขตสุขภาพที่ 5

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ





วัน/ เดือน/ ปี ประเด็นตดิตาม/ผู้น าเสนอ ผู้รับการตดิตาม หมายเหตุ

5 มกราคม 2565 

(เช้า)

แผนพัฒนางานสาธารณสุข 

(ผู้น าเสนอ... นพ.สสจ.)

นพ.สสจ., รอง นพ.สสจ., หน.กง.ทุกกลุ่ม, 

ผอ.รพ., สสอ. และ จนท.สสจ. ที่สนใจเข้า

ร่วมรับฟัง*

เร่ิม 09.00 น.

5 มกราคม 2565 

(บ่าย)

แผนพัฒนาโรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ์

(ผู้น าเสนอ... ผอ.รพ.)

- นพ.สสจ. หรือ ผู้แทนของ สสจ.ปข.**
- ผอ.รพ., รอง ผอ.รพ., หน.กง./ฝ่าย 

ใน รพ. และ จนท.รพ. ที่สนใจเข้าร่วม

รับฟัง

เร่ิม 13.00 น.

เร่ิม 09.00 น.
6 มกราคม 2565 

(เช้า)

แผนพัฒนาโรงพยาบาลหวัหิน

(ผู้น าเสนอ... ผอ.รพ.)

ก าหนดการตดิตามผลการจดัท าแผนพัฒนาสาธารณสขุ และแผนพัฒนาโรงพยาบาล 

ระยะ 5 ปี ( ปี 2566 – 2570 ) ของทมีผู้บริหาร เขตสุขภาพที ่5

* จนท.สสจ. ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง = PM งานตาม 12 ประเด็นงานมุ่งเน้น และผู้สนใจ 

** ผู้แทนของ สสจ.ปข = รอง นพ.สสจ.ที่รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอ และ หน.กง.ที่ได้รับมอบหมาย



4.6

แผนตรวจเยีย่มพ้ืนท่ี เพ่ือถา่ยทอดนโยบายและตดิตามผล

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 

ระยะ 5 ปี (ปี 2566 – 2570) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



กิจกรรมการตรวจเย่ียม (อ าเภอละ 1 วัน)
เวลา สถานที่ หมายเหตุ

.............. น. ออกเดินทางจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นัดหมายเวลาออก

เดินทางเป็นรายวัน

09.00-09.45 น. - เดินทางถึงโรงพยาบาล 

- เดินส ารวจ (Walk through survey) ในโรงพยาบาล 

ใช้เวลา 30-45 นาที

10.00–12.00 น. เข้าห้องประชุมพบปะทีมน าของ CUP :

- ผู้บริหาร CUP/ตัวแทน: น าเสนอข้อมูลภาพรวมของอ าเภอ (ข้อมูลท่ัวไป, การบริหาร

จัดการ CUP, การพัฒนางานและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา/ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาใน

พ้ืนที,่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระดับอ าเภอ)

- ผอ.รพ./ ตัวแทน: น าเสนอแผนพัฒนาบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 

- นพ.สสจ.: ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566

- PM งานระดับจังหวัด: ให้ข้อเสนอ/แลกเปล่ียนความเห็นเพ่ือการพัฒนางานร่วมกัน

- อภิปราย/ซักถาม

เวลาในการน าเสนอ

- ไม่เกิน 30 นาที

- ไม่เกิน 20 นาที

- ไม่เกิน 30 นาที

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาล

13.30–15.00 น. ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แห่งท่ี 1

- เย่ียมชมสถานท่ี รับฟังข้อมูล/ความเห็น ให้ก าลังใจ

- เข้าห้องประชุม :สาธารณสุขอ าเภอน าเสนอแผนพัฒนา สสอ. และ รพ.สต.ในสังกัด

ใช้เวลา 

~ 1 ช่ัวโมง 30 นาที

15.30–16.30 น. ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แห่งท่ี 2

- เย่ียมชมสถานท่ี รับฟังข้อมูล/ความเห็น ให้ก าลังใจ (ไม่เข้าห้องประชุม)

ใช้เวลา 

~ 1 ช่ัวโมง

หมายเหตุ : การแต่งกายคณะตรวจเย่ียมจาก สสจ. : เส้ือขาวกระทรวง หรือชุดฟอร์มฟ้าสาธารณสุข

- เวลาที่เหลือ



ก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม

วัน/เดอืน/ปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

4 ม.ค. 66

(พุธ)

เช้า

(9.00 - 12.00 น.)
ตรวจเยี่ยม รพ.ประจวบฯ

รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ รพ. ประจวบคีรีขันธ์

บ่าย

(13.30 – 16.30 น.)

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านด่านสิงขร

9 ม.ค. 66

(จันทร์)

เช้า

(9.00 - 12.00 น.)
ตรวจเยี่ยม รพ.ทับสะแก

รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ รพ. ทับสะแก

บ่าย

(13.30 – 16.30 น.)

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.นาหกูวาง

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านหนิเทิน

10 ม.ค. 66

(อังคาร)

เช้า

(9.00 - 12.00 น.)
ตรวจเยี่ยม รพ.บางสะพานน้อย

รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ รพ. บางสะพานน้อย

บ่าย

(13.30 – 16.30 น.)

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ไชยราช

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านศรีนคร

11 ม.ค. 66

(พุธ)

เช้า

(9.00 - 12.00 น.) ตรวจเยี่ยม รพ.บางสะพาน
รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ รพ. บางสะพาน

บ่าย

(13.30 – 16.30 น.)

ตรวจเยี่ยม  รพ.สต.แม่ร าพึง

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านหนองมงคล



วัน/เดอืน/ปี เวลา สถานที่ หมายเหตุ

18 ม.ค. 66

(พุธ)

เช้า

(9.00 - 12.00 น.)
ตรวจเยี่ยม รพ. หวัหนิ

รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ รพ. หวัหนิ

บ่าย

(13.30 – 16.30 น.)

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.หว้ยสัตว์ใหญ่
ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านแพรกตะคร้อ

23 ม.ค. 66

(จันทร์)

เช้า

(9.00 - 12.00 น.)
ตรวจเยี่ยม รพ. กุยบุรี

รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ รพ. กุยบุรี

บ่าย

(13.30 – 16.30 น.)

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.หนองมะซาง

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านไร่บน

24 ม.ค. 66

(อังคาร)

เช้า

(9.00 - 12.00 น.)
ตรวจเยี่ยม รพ. สามร้อยยอด

รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ โรงพยาบาลสามร้อยยอด

บ่าย

(13.30 – 16.30 น.)

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ศิลาลอย

25 ม.ค. 66

(พุธ)

เช้า

(9.00 - 12.00 น.)
ตรวจเยี่ยม รพ. ปราณบุรี

รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ รพ. ปราณบุรี

บ่าย

(13.30 – 16.30 น.)

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ปราณบุรี

ตรวจเยี่ยม รพ.สต.บ้านโรงสูบ

ก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม



ปฏิทินการตรวจเยีย่มพ้ืนที่ (อ าเภอละ 1 วัน) เดือน ม.ค. 66 

คปสอ.เมอืง

คปสอ.

บางสะพานนอ้ย

คปสอ.

กยุบุรี
คปสอ.

สามร้อยยอด

คปสอ.

ปราณบุรี

คปสอ.

หวัหนิ

คปสอ.

ทับสะแก

คปสอ.

บางสะพาน



4.7

แนวทางและความก้าวหน้าการด าเนินงาน

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ







ข้อสั่งการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

รพ.สต. ทุกแห่ง 

ข้ึนทะเบียน

ศูนย์คัดกรอง

เพ่ือประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

สสอ. , รพ. , รพ.สต. ทุกแห่ง 

ร่วมบูรณาการบ าบัดรักษา

ฟ้ืนฟู และติดตามผู้ป่วย

ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน (Community 

based treatment and 

rehabilitation : CBTx)

สาธารณสุขอ าเภอ และ

รพ.สต.ทุกแห่ง ตรวจสอบ

การเข้าใช้งานและขอข้ึน

ทะเบียนผู้ใช้งานระบบ 

บสต. ให้เรียบร้อย 

ภายในวันที่ 30 พ.ย.2565

รพ.หัวหิน & รพ. ประจวบฯ    

จัดให้มีหอผู้ป่วยใน

จิตเวชและยาเสพติด 

เพ่ือรองรับการดูแลรักษา

ผู้ป่วยยาเสพติด

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2565

จ านวน 71 ศูนย์ แบ่งเป็น

รพ.สต. 62 ศูนย์ /อปท. 

9 ศูนย์



รพช. ทุกแหง่ จัดตั้ง

กลุ่มงานจิตเวชและ

ยาเสพติด และมี

ผู้รับผิดชอบงานชัดเจน

รพ.ทุกแหง่ จัดท าข้อมูล

ผู้ติดยาเสพติดที่มี

อาการทางจิตประสาท 

เพ่ือสนับสนุนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

ทุกหน่วยงานสร้าง

มาตรการ ควบคุม 

ป้องกันมิใหเ้จ้าหน้าที่

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

มีระบบคัดกรองผู้ใช้

สารเสพติด  

และระบบบ าบัดรักษา

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพตดิ

ในหน่วยงาน

ด าเนนิการครบถ้วน

ทุกแหง่

ข้อสั่งการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน
ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566

ส ารวจการข้ึนทะเบียน

ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทาง

สังคม ครอบคลุมถึง

ระดับต าบล

เตรียมการข้ึนทะเบียน 15 ศูนย์

-ระดับจังหวัด 1 ศูนย์

-ระดับอ าเภอ 7 ศูนย์

-ระดับต าบล  7 ศูนย์



แนวทางและความก้าวหนา้การด าเนนิงานบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู
ผูติ้ดยาเสพติด จังหวัดประจวบครีีขันธ์

ผู้ใช้/ผู้เสพหรือญาติ 

พามาเอง

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ

ศูนย์คัดกรอง

ประเมิน คัดกรอง 

ให้ค าแนะน าปรึกษา

เบ้ืองต้น (BA/BI)

สถานพยาบาล

ยาเสพติด

ศูนย์ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ CBTx

ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ

ทางสังคม

นัดหมาย จนท.

ศูนย์คัดกรอง

ก่อนด าเนินการ

ท าหนังสือส่งตัว 2 ฉบับ

1. ส่งมายังศูนย์คัดกรอง

2. ให้ผู้บ าบัดน ามาศูนย์คัดกรอง



ศูนยฟ้ื์นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบครีีขนัธ์

1. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอ าเภอหัวหิน

3. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอ าเภอปราณบุรี

4. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอ าเภอกุยบุรี

5. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

6. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอ าเภอทับสะแก (อบต.เขาลา้น)

7. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอ าเภอบางสะพาน

8. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอ าเภอบางสะพานน้อย

9. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาเทศบาลต าบลไร่ใหม่



10. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาเทศบาลต าบลไร่เก่า

11. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่

12. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่า

13. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาองค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด

14. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย

15. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาองค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย

ศูนยฟ้ื์นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบครีีขนัธ์



ตวัชีวั้ดและเป้าหมายการบ าบดัผูต้ดิยาเสพตดิ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เป้าหมายด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยา

เสพติด ปีงบประมาณ 2566

สมัครใจบ าบัด

462 ราย

Harm Reduction

208 ราย

รพ.หัวหิน 75 40

รพ.ปราณบุรี 50 20

รพ.สามร้อยยอด 30 12

รพ.กุยบุรี 34 12

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 133 61

รพ.ทับสะแก 40 18

รพ.บางสะพาน 70 33

รพ.บางสะพานน้อย 30 12



เร่ืองเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 



5.1

การบริหารงบค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข 

ฉบับ 11, ฉบับ 12

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบค่าตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 / ฉ 12 )

ปีงบประมาณ 2565

หน่วยเบกิจา่ย รพท. รพ. รพ.สต. รวม
รพ.หัวหิน 3,095,659 1,641,800 4,737,459 

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,410,580 2,599,400 5,009,981 

สสจ. (รพช./รพ.สต.)

- ปราณบุรี 379,500 1,438,600 1,818,100 

- สามร้อยยอด 474,100 1,283,200 1,757,300 

- กุยบุรี 276,424 1,517,400 1,793,824 

- ทับสะแก 396,256 1,763,400 2,159,656 

- บางสะพาน 933,086 1,824,300 2,757,386 

- บางสะพานน้อย 230,400 1,595,200 1,825,600 

รวม 5,506,240 
2,689,766 13,663,300 

21,859,306 
16,353,066

งบประมาณท่ีไดรั้บ ภาพรวมจังหวัด = 21,860,138 บาท

- รพท. = สป.โอนงบประมาณให ้รพท.โดยตรง ( เต็มตามวงเงนิท่ีได้รับจัดสรร )

- สสจ. = 1. จัดสรรให ้รพ.สต.ทุกแหง่ 100% ก่อน

2. ส่วนที่เหลือจากจัดสรรให ้รพ.สต. น ามาจัดสรรให ้รพช. โดยทอนส่วน            

ตามผลการจ่ายค่าตอบแทนฯ ปีงบประมาณ 2564 เฉลี่ยรายเดือน 

แนวทาง

คนืเงนิ 832



หน่วยเบิกจ่าย ปี 2565 ปี 2566 เพ่ิม / ลด
เพ่ิม / ลด

ร้อยละ 

รพ.หัวหิน 3,095,659

รพ.ประจวบฯ 2,410,580 

สสจ. 16,353,899 

รวมทัง้จังหวัด 21,860,138 19,853,162 2,006,976 9.18

จ านวนวงเงนิท่ีจะไดรั้บจัดสรร ภาพรวมจังหวัด 19,853,162 บาท

การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 / ฉ 12 )

ปีงบประมาณ 2566

- จ านวนวงเงนิทีจ่ะได้รับจัดสรร เทยีบปี 2565 



ขอ้เสนอ : ปรับเกล่ียตามสัดส่วนท่ีลดลงจากปี 2565 ( ลดลงร้อยละ 9.18 )

1. การปรับเกลีย่คา่ตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข (ฉ.11, ฉ.12)

วงเงนิท่ีจะไดรั้บท้ังปี (ปี 2566) = 19,853,162 บาท

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา

หน่วยเบิกจ่าย ปี 2565

จ านวนเงนิตาม

สัดส่วนท่ีลดลง

ร้อยละ 9.18

จ านวนวงเงนิ

หลังปรับเกลีย่

รพ.หัวหิน 3,095,659 284,181 2,811,478

รพ.ประจวบฯ 2,410,580 221,290 2,189,290

สสจ. 16,353,899 1,501,505 14,852,394

รวม 21,860,138 2,006,976 19,853,162 

การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 / ฉ 12 )

ปีงบประมาณ 2566



2. การจดัสรรงบประมาณ ส่วนของ สสจ. : จัดสรรให ้รพ.สต.  และ รพช. 

วงเงนิ = 14,852,394  บาท

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา

อ าเภอ รพ.สต.

หวัหนิ 1,600,000 

เมืองฯ 1,789,200 

ปราณบุรี 1,118,400 

สามร้อยยอด 1,092,200 

กุยบุรี 1,526,200 

ทับสะแก 1,541,200 

บางสะพาน 1,167,600 

บางสะพานน้อย 1,131,000 

รวม 10,965,800 

การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

ปีงบประมาณ 2566

2.1 จัดสรรให ้รพ.สต. : 100% ของแผนการเบิกจ่าย ในปี 2566 (ไม่รวม รพ.สต.ท่ีถ่ายโอน)

วงเงนิ สสจ. =  14,852,394 บาท  

จัดสรรให ้รพ.สต. = 10,965,800 บาท

วงเงนิคงเหลือ =  3,886,594 บาท



2.2 จัดสรรส่วนท่ีเหลือจาก 2.1 ให ้รพช. โดยทอนส่วนตามผลการใชจ่้าย

ค่าตอบแทนฯ ฉ.11 ในปี 2565 เฉลีย่รายเดอืน ของแต่ละ รพ. 

โรงพยาบาล
วงเงนิที ่รพช. 

ใชจ่้ายทัง้ปี 

การเบกิจ่าย ฉ 11

เฉลีย่รายเดอืน

จัดสรร

ทอนตามส่วน 

ปราณบรีุ 6,057,700 504,808 527,000 

สามร้อยยอด 8,042,600 670,217 699,800 

กุยบรีุ 5,025,600 418,800 437,200 

ทบัสะแก 6,747,800 562,317 587,094

บางสะพาน 15,051,200 1,254,267 1,309,500 

บางสะพานนอ้ย 3,746,300 312,192 326,000 

รวม 44,671,200 3,722,600 3,886,594

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา

การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

ปีงบประมาณ 2566

3,886,594

104.4%



ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา : เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนก าลังคน (ฉ.11) 

ให้มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารการเบิกจ่าย  ดังน้ี

สสจ.กันเงนิส่วนของ รพ.สต. ใน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ.ปราณบุรี/ สามร้อยยอด/ 

กุยบุรี/ ทับสะแก/ บางสะพาน/ บางสะพานน้อย ท่ีจะใช้ส าหรับเบิกจ่ายในช่วงเวลา 

4 เดือน ( ตุลาคม 2565 – มกราคม 2566) โดยให้ สสอ. รวบรวมเอกสาร

หลักฐานของ รพ.สต. ส่งมาต้ังเบิกท่ี สสจ. ไม่เกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน  

- ส่วนของ อ.หัวหนิ และอ.เมืองฯ  จะกันไว้ให้ท้ัง 6 เดือน

1

การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

ไตรมาสที ่1-2  ปีงบประมาณ 2566

วงเงนิท่ีไดรั้บแจ้งจัดสรร งวดท่ี 1 = 9,926,582 บาท



สสจ.จัดสรรงบฯ ส่วนท่ีเหลือจากข้อ      ท้ังหมด ให้ รพช. (ตามวงเงนิที่ รพช. 

แต่ละแห่งจะได้รับในช่วง 6 เดือนแรก + วงเงนิที่เหลือของ รพ.สต. 2 เดือน 

(ก.พ.-มี.ค.66) เพ่ือให้ รพช. น าไปใช้เป็นค่าตอบแทนก าลังคน (ฉ 11) ให้กับ

บุคลากรของโรงพยาบาลไปพลางก่อน

*** ใช้ไปพลางก่อน = ใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายคืน รพ.สต.

ให้ สสอ.รวบรวมเอกสารหลักฐานของ รพ.สต. ในเดือน ก.พ. - มี.ค.66

ส่งต้ังเบิกท่ี รพช.แม่ข่าย

การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

ไตรมาสที ่1-2  ปีงบประมาณ 2566

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา :

2 1

3

การเบิกจ่าย : เบิกจ่ายจากแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

(21002140003002000000)

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ(21002668111000000) 

งบด าเนินงาน แหล่งของเงนิ 6611210



หน่วยเบิกจ่าย รพท.

รพ.สต.

เบิกสสจ.

จัดสรรให ้รพช. ต้ังเบิก สสจ.

รวมทั้งส้ิน 
รพช.

รพ.สต.

(ก.พ.-มี.ค.66)
รวม

รพ.หวัหนิ 1,094,645 - 1,094,645 

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,405,739 - 1,405,739 

สสจ. 

(รพช./รพ.สต.) - -

- อ.หัวหิน 894,598 - 894,598 

- อ.เมืองฯ 790,200 - 790,200 

- อ.ปราณบุรี 372,000 265,900 186,000 451,900 823,900 

- อ.สามร้อยยอด 360,800 353,100 182,400 535,500 896,300 

- อ.กุยบุรี 508,600 220,600 254,400 475,000 983,600 

- อ.ทับสะแก 510,800 296,200 257,000 553,200 1,064,000 

- อ.บางสะพาน 389,200 660,700 194,600 855,300 1,244,500 

- อ.บางสะพานน้อย 376,200 164,500 188,400 352,900 729,100 

รวม 2,500,384 4,202,398 1,961,000 1,262,800 3,223,800 9,926,582 

เบกิ
ต.ค.65-ม.ีค.66

เบกิ 
ต.ค.65-ม.ค.66

(ร่าง)แผนการใชจ้า่ยคา่ตอบแทนก าลงัคน (ฉ.11 ฉ.12) ไตรมาสที ่1-2  ปีงบฯ 2566

วงเงนิท่ีไดรั้บแจ้งจัดสรร งวดท่ี 1 = 9,926,582 บาท



5.2

การคดัเลือกบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 5

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



การคัดเลือกบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ 

ทีม่า : กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตามนโยบายปฏิรูปประเทศ

ด้านสาธารณสุข มีการจัดตั้งเขตสุขภาพเพ่ือการปฏิรูปการขับเคลื่อน

ระบบสุขภาพ พ.ศ. 2565

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพฯ 

ก าหนดใหมี้คณะกรรมการ 2 ชุด 

1. คณะกรรมการอ านวยการเขตสุขภาพ 

2. คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ



การคัดเลือกบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ 

เรื่องเสนอพิจารณา : การคัดเลือกบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้ารับ

การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5

ตามจ านวนท่ี สนง.เขตสุขภาพที่ 5 แจ้ง ดังนี้

ต าแหน่ง จ านวน ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

1. ผอ.รพช. 1

2. สาธารณสุขอ าเภอ 1

3. ผอ.รพ.สต. 1



เร่ืองจากอ าเภอ



6.1

แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) 

สาขาปลูกถ่ายและบริจาคอวัยวะ

โดย....ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์/ผู้แทน



การพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายและบริจาคอวยัวะ   

งบประมาณ 2566



เปา้หมาย
1.จ ำนวนผูแ้สดงควำมจ ำนง/ยนิยอมบริจำคอวยัวะและดวงตำเพ่ิม  ึ้น

2.จ ำนวนอวยัวะและดวงตำท่ีจดัเกบ็ไดจ้ริงเพ่ิม  ึ้น



ดว้ยในกำรบริจำคอวยัวะเป็นเร่ืองท่ีท ำควำมเึำ้ใจได้
ไม่ง่ำยนกัในสังคมไทย ท ำใหมี้ผูแ้สดงควำมจ ำนง และผูบ้ริจำค
อวยัวะและดวงตำไม่มำกพอส ำหรับผูป่้วยท่ีรอคอย ดว้ยควำมเช่ือ
ต่ำงๆ อีกทั้งในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดึองโควิด-19  ท ำใหก้ำร
คดัเลือกผูบ้ริจำคตอ้งระมดัระวงัมำก  ึ้น  กำรหำผูบ้ริจำค กำรคดั
กรองผูบ้ริจำค ท ำไดย้ำก  ึ้น ท ำใหใ้นรอบปีท่ีผำ่นมำกำรบริจำค
อวยัวะไม่สำมำรถจดัหำไดต้ำมเกณฑ ์ และกำรประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ  
ท ำไดน้อ้ยลง และไม่อยูใ่นควำมสนใจึองประชำชนทัว่ไป

สถานการณ์/ปัญหาส าคญั 
:  



วตัถุประสงค์

1.เพิ่มจ ำนวนอวยัวะและดวงตำท่ีจดัเกบ็ไดจ้ริง
2.ประชำสัมพนัธ์เร่ืองกำรบริจำคอวยัวะและ
ดวงตำ
3.ส่งเสริมใหมี้ผูแ้สดงควำมจ ำนง/ยนิยอมบริจำค
อวยัวะและดวงตำเพิ่ม  ึ้น



ตัวช้ีวดัและเกณฑ์เป้าหมาย

• อตัรำส่วนึองจ ำนวนผูย้นิยอมบริจำค
อวยัวะจำกผูป่้วยสมองตำย (Actual deceased 
donor) ต่อจ ำนวนผูป่้วยเสียชีวิตใน
โรงพยำบำล 1.5 :100



มำตรกำรท่ี 1: ส่ือสำรประชำสัมพนัธ์ปรับ
ควำมเช่ือ/ทศันคติต่อกำรบริจำคอวยัวะ

และดวงตำ

แผนงำน/โครงกำร

เผยแพร่ส่ือประชำสมัพนัธ์    กำรสร้ำงบุญ
ดว้ยกำรบริจำคอวยัวะและดวงตำ

บริจำคอวยัวะ
และดวงตำ
เสริมบำรมี
ชีวติในโลก

หนำ้

บริจำคดวงตำ
เกิดชำติหนำ้
ดวงตำสดใส

สร้ำงพยำบำล
สะพำนบุญ

เผยแพร่ช่องทำง
รับบริจำคดวงตำ

online

กจิกรรมการด าเนินงาน

จงัหวดั

-ประชุมช้ีแจง/ถ่ำยทอด
นโยบำย

-บริหำรจดักำร 
ประสำนงำน สนบัสนุน 
กำรประชำสมัพนัธ์

-สนบัสนุนดำ้นควำมรู้ึอง
ทีม 

อ ำเภอ (รพ./
สสอ.)

-ประชำสมัพนัธ์ ใน
ช่องทำงต่ำงๆเช่น 
ร่วมกบัหน่วยรับบริจำค
โลหิต,   กำรจดัประชุม  
/งำนต่ำงๆ, 
ประชำสมัพนัธ์กบั
บุคลำกรในหน่วยงำน

รพ.สต.

-ประชำสัมพนัธ์
กบับุคลำกรใน
หน่วยงำนและ
ในชุมชน



มำตรกำรท่ี 2: จดัเกบ็อวยัวะและดวงตำจำก ผูป้ระสงค/์ยนิยอม
บริจำค

แผนงำน/โครงกำร

จดัเกบ็อวยัวะและดวงตำ
จำกผูป่้วย Cardiac death/ 
Brain death ท่ีประสงค/์

ยนิยอมบริจำค

กจิกรรมการด าเนินงาน

จงัหวดั

-สนบัสนุนควำมรู้ 
แนวทำงปฏิบติั

-ติดตำมเกบ็ึอ้มูล

อ ำเภอ (รพ./สสอ.)

-คน้หำผูป่้วยเึำ้เกณฑ์
ตำมแนวทำงปฏิบติั

รพ.สต.



มำตรกำรท่ี 3: พฒันำบุคลำกรผูป้ฏิบติังำนใน 
Ward ท่ีมีผูป่้วย Cardiac death/ Brain death

แผนงำน/โครงกำร

ส่งพยำบำลท่ีปฏิบติังำนใน 
Ward ท่ีมีผูป่้วย Cardiac 
death/ Brain death เึำ้รับ
กำรอบรมกำรเจรจำบอก
บุญจำก รพ.ท่ีมี
ประสบกำรณ์

กิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน

จงัหวดั

สนบัสนุน กำรหำ
หน่วยงำนรับเึำ้อบรม

อ ำเภอ (รพ./
สสอ.)

จดัส่งบุคลำกรผูเ้ก่ียวึอ้ง
เึำ้รับกำรอบรม

รพ.สต.



อวยัวะท่ีไดรั้บบริจำคในปี 2566

(วนัท่ี 5 ธนัวำคม2565) 

คือ ตบั ไต ตำ

ตบั  ไต  ทีมรพ.จุฬำฯ จดัเกบ็

ตำ   รพ.หวัหิน.จดัเกบ็เอง







เร่ืองอ่ืนๆ



ก าหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี 2565

วันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ก าหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี 2565

วันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



1. เกณฑ์การตัดสินขบวนพาเหรด+กองเชียร์



CUP
สามร้อยยอด



Thanks you ☺


