
ประชุมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

(คปสจ.) คร้ังที ่1 / 2566 

วันที่ 3 มกราคม  2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมราชภักดิ์ ชั้น 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



มอบประกาศเกียรติบัตร รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

การจัดบริการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งสิ่งแวดล้อม  

ประจ าปีงบประมาณ 2565

โดย....กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ

วาระก่อนการประชุม



การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล



ระดับเร่ิมต้นพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเด่น

3 แห่ง 2 แห่ง 12 แห่ง 1 แห่ง

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล



โรงพยาบาลบางสะพาน (M2)  : ดีมาก
โรงพยาบาลหัวหิน (รพท.)             : เริ่มต้นพัฒนา
โรงพยาบาลสามรอ้ยยอด (รพช.)     : เริ่มต้นพัฒนา
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย (รพท.) : เริ่มต้นพัฒนา

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอ้ม

โรงพยาบาล



เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ

...............................................

โดย....นพ.สสจ.ประจวบฯ



เร่ืองรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2565

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



เร่ืองรับรองรายงาน

การประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

( คปสจ. ) คร้ังท่ี 9/2565 วันศุกร์ท่ี 9 ธันวาคม 2565

มีท้ังหมด 23 หน้า  ได้น าขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว เม่ือวันท่ี 2 ม.ค. 2566

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุม



เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
- งบลงทุน Non UC (งบผูกพันข้ามปี และเงนิกันไว้เบิกเหล่ือมปี)

- งบค่าเส่ือม 

- งบรายจ่ายประจ าปี 2566 (งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ) 



โดย...รองคมสัน ไชยวรรณ์

งบลงทุน Non UC 



ส่ิงก่อสร้างผูกพัน ปี 2565

2 รายการ 

- รพ.กยุบรีุ (อาคารส่งเสริมสุขภาพ)

- รพ.ปราณบรีุ (อาคารผู้ป่วยนอก)



รพ.กุยบุรี : 
อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.2 ช้ัน 

พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร

วงเงิน 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 บาท)

ความกา้วหน้า

ขณะน้ีผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดท่ี 3, 4 , 5 ณ 26 ธ.ค.65

ความก้าวหน้างานก่อสร้างท้ังโครงการประมาณ 62 %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน ด าเนินการแล้ว 315 วัน เหลือ 45 วัน

รายการที ่1



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

วงเงินก่อสร้าง 140,270,573.07 บาท 

ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน จ านวน 16 งวดงาน สัญญา 662/2564 ลว.23 ก.ย.64

เร่ิม 24 ก.ย. 64  ส้ินสุด 15 ก.ค. 66 

งบปี 65 = 46,133,400 บาท

งบปี 66 = 32,975,000 บาท

งบปี 67 =  25,665,000 บาท 

(งบถูกพับของบประมาณเพ่ิม 4,517,100 บาท)

ความกา้วหน้า

ขณะน้ีผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดท่ี 9  ณ. 26 ธ.ค. 65

ความก้าวหน้างานก่อสร้างท้ังโครงการประมาณ 33.30 %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 660 วัน ด าเนินการแล้ว 455 วัน เหลือ 205 วัน

รายการที ่2



ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ 

ปี 2566

รพ.สามร้อยยอด

(อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน)



รพ.สามร้อยยอด :
อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน  เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น 

พ้ืนท่ีใช้ใช้สอยประมาณ 9,884 ตรม. โครงสร้างต้านแผ่นดนิไหว

แบบ 10690

วงเงินงบประมาณ 160,678,000 บาท

ปี 2566 =  32,135,600 บาท

วิธี E bidding : ความกา้วหน้า 

- เสนอ ผวจ.อนุมัติ TOR และราคากลาง 



ส่ิงก่อสร้างปีเดียว 

ปี 2566

7 รายการ 



รายการสิ่งกอ่สร้างปีเดียว 7 รายการ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า

- สสจ.ปข.

- สสอ.เมือง

- รพ.สต.ดอนยายหนู

อ.กุยบุรี

บ้านพักข้าราชการช านาญงาน/

ปฏิบัติการ/อาวุโส/ช านาญการ เลขที่

แบบ 11057 3 หลัง

3,414,600 ประกาศผู้ชนะ 

(ครบ 4 ม.ค.66)

- สสอ.กุยบุรี บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับ

ต้น/ช านาญการพิเศษ เลขที่แบบ 

11058 1 หลัง

1,600,200 ประกาศผู้ชนะ 

(ครบ 4 ม.ค.66)

- รพ.สต.วังน้าเขียว

อ.บางสะพาน

อาคารสถานีอนามัย เลขที่แบบ 

8170/2536

4,223,100 ประกาศผู้ชนะ 

(ครบ 4 ม.ค.66)

- รพ.สต.หนองมะซาง

อ.กุยบุรี

ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร 525,500 ประกาศผู้ชนะ 

(ครบ 4 ม.ค.66)

- สสอ.สามร้อยยอด ปรับปรุงอาคารสสอ. 393,000 แจ้งผู้รับจ้างท า

สัญญา



ครุภัณฑ์ 

ปี 2566

31 รายการ 



วิธี e-bidding

ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธจัีดซื้อ

จัดจ้าง

ระหว่าง

ด าเนินการ
ขั้นตอนตอ่ไป

ครุภัณฑ์การแพทย์

1 กล้องส่องตรวจกระเพาะ

อาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น

ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ

ภาพ 

รพ.บางสะพาน 1 3,700,000 

e-bidding

แยกยื่น

ประกาศ

ผู้ชนะ

(4 ม.ค.66)

แจ้งท าสัญญา

2 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่

ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง 

รพ.บางสะพาน 1 1,400,000 



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธจัีดซื้อ

จัดจ้าง

ระหว่าง

ด าเนินการ

ขั้นตอน

ตอ่ไป

ครุภัณฑ์การแพทย์

3 เคร่ืองช่วยกระบวนการป๊ัมและ

ฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 

รพ.บางสะพาน

น้อย

1 1,000,000 e-bidding แจ้งท าสัญญา ท าสัญญา

4 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม

ด้วยปริมาตรและความดัน 

ขนาดกลาง 

รพ.บางสะพาน 1 800,000 e-bidding ประกาศผู้ชนะ

(9 ม.ค.66)

ท าสัญญา

5 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วย

คล่ืนเสียงความถ่ีสูง ชนิดสี 2

หัวตรวจ 

รพ.ปราณบุรี 1 930,000 e-bidding

แยกยื่น

ประกาศผู้ชนะ

(9 ม.ค.66)

ท าสัญญา

6 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพทารก

ในครรภ์ส าหรับตรวจเด็กแฝด 

รพ.ปราณบุรี 2 600,000 

7 ตู้อบเด็ก รพ.ปราณบุรี 1 550,000 

วิธี e-bidding



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธจัีดซื้อ

จัดจ้าง

ระหว่าง

ด าเนินการ

ขั้นตอน

ตอ่ไป

ครุภัณฑ์การแพทย์

8 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีขนาด

ไม่น้อยกว่า 300 mA.

ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

รพ.กุยบุรี 1 1,300,000 e-bidding

แยกยื่น

ประกาศผู้ชนะ

(11ม.ค.66)
แจ้งท า

สัญญา

9 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาด

ไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบ

แขวนเพดาน 

รพ.สามร้อยยอด 1 1,750,000 

10 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมตัิ

ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 

รพ.สามร้อยยอด 1 1,340,000 e-bidding

แยกยื่น

ทบทวน

คุณสมบัติ

เนื่องจากมี

ผู้วิจารณ์

11 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมตัิ

ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 

รพ.ทับสะแก 1 1,580,000 

12 ยูนิตท าฟัน สสจ.ปข 

รพ.สต.บางเบิด

รพ.สต.หินเหล็กไฟ

รพ.สต.บ้านทองมงคล

รพ.สต.บ้านห้วยไก่ต่อ

5 2,300,000 e-bidding แจ้งท า

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

วิธี e-bidding



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธจัีดซื้อ

จัดจ้าง

ระหว่าง

ด าเนินการ

ขั้นตอน

ตอ่ไป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

13 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ 

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

(11 ม.ค.66)
แจ้งท า

สัญญา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

14 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) 

ขนาด 300 กิโลวัตต์ 

รพ.สามร้อยยอด 

รพ.ทับสะแก 

2

3,638,000 

e-bidding ประกาศผู้ชนะ

(4 ม.ค.66)
ท าสัญญา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

15 เคร่ืองซักผ้า แบบอุตสาหกรรม 

ขนาด 200 ปอนด์ 

รพ.บางสะพาน 1 963,000 e-bidding แจ้งท า

สัญญา

ลงนาม

สัญญา

วิธี e-bidding



วิธี เฉพาะเจาะจง

ล าดับ รายการ สถานท่ี จ านวน วงเงิน วิธจัีดซื้อจัดจ้าง ระหว่างด าเนินการ ขั้นตอนต่อไป

ครุภัณฑ์การแพทย์

16 เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและ

สัญญาณชีพอัตโนมัติ 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



โดย...รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

งบค่าเส่ือม
ข้อมูล ณ วันท่ี  29 ธ.ค. 2565 



งบคา่เส่ือม ปี 2565 



รายงานความก้าวหนา้การด าเนนิงานงบค่าบริการทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่าย
ในลักษณะงบลงทนุ ปี 2565  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์  
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หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย รวม

เบกิจ่ายเงนิ

ยังไมไ่ด้เบกิ
จ่ายเงนิ

ขอ้มูลจากโปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทยท์ีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (www.nhso.go.th)

หน่วยบริการ

ยังไม่ไดเ้บกิจ่ายเงนิ
เบิกจ่ายเงนิ รวม

ยังไม่ไดก้อ่หนีผ้กูพัน ท าสัญญาแลว้ ตรวจรับ รวม

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 

รพ.หวัหนิ 1 854,000 3 5,760,909.17 6,614,909.17 21
6,067,600

25 12,682,509.17 

รพ.ปราณบรุี
- -

59 5,210,737.73 59 5,210,737.73 

รพ.สามร้อยยอด 1 505,744.24 1 505,744.24 21 4,136,892.94 22 4,642,637.18 

รพ.กยุบรุี 2 633,000 2 633,000 27 4,372,780.56 29 5,005,780.56 

รพ.ประจวบครีีขันธ์ - - 25 7,758,013.19 25 7,758,013.19 

รพ.ทบัสะแก - - 58 5,267,660.26 58 5,267,660.26 

รพ.บางสะพาน 2 2,145,291.63 2 2,145,291.63 49 5,236,576.75 51 7,381,868.38 

รพ.บางสะพานนอ้ย 36 2,968,235.91 36 2,968,235.91 

รวม 1 854,000 5 3,284,035.87 3 5,760,909.17 9 9,898,945.04 296 41,018,497.34 305 50,917,442.38 

เบิกจ่ายเงนิภายใน 30 ก.ย.2566



รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย

หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบคา่เส่ือมUC

สมทบ

เงินบ ารุง
รวมเงิน ความกา้วหน้า

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

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

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

สมทบเงิน

บ ารุง
รวมเงิน ความก้าวหน้า

รพ.สามร้อยยอด 1. ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียง

ทารกแรกคลอด

505,744.24 44,255.76 550,000 รอส่งมอบ 

ผู้ขายแจ้งส่งมอบ 

20 ม.ค.65

อ.สามร้อยยอด 1 รายการ

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย



หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ

งบค่าเส่ือม

UC

สมทบเงิน

บ ารุง
รวมเงิน ความก้าวหน้า

รพ.สต.

ป่าถล่ม

1.ยูนิตท าฟัน 263,000 263,000 รอส่งมอบ

รพ.สต.

บ้านดอน

กลาง

2. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งส่งเสริม

และหอ้งพัฒนาการ

370,000 370,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ

ปรับปรุง เร่ิมด าเนินการ 

26 ต.ค.65

ครบก าหนด 23 ม.ค.66

อ.กยุบรีุ  2 รายการ 

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย



อ.บางสะพาน  2 รายการ

หน่วยบริการ รายการ
งบค่าเส่ือม

UC

สมทบเงิน

บ ารุง
รวมเงิน ความก้าวหน้า

รพ.บาง

สะพาน

1.ตู้อบเด็กส าหรับล าเลียง

ทารกแรกคลอด

550,000 550,000 รอส่งมอบ 

ผู้ขายแจ้งส่งมอบ 

20 ม.ค. 66

2. ปรับปรุงทางเชื่อม

อาคาร ระหว่างอาคารเก่า

และอาคาร

ผู้ป่วยนอก

1,595,291.63 0 1,595,291.6

3

วงเงนิ 1,483,500.

สัญญา 150 วัน

เร่ิม17 ต.ค.65-16 มี.ค.66

3 งวดงาน 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 2

เป็นไปตามงวดงาน

(เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว วงเงนิ 

445,050 บาท)

รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย



โดย...รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

งบรายจ่ายประจ าปี 2566

(งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ) 



รายงานการใชจ่้ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของหน่วยงาน ในจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

รายการ รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลอื

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 37,157,567.00 10,936,517.08 29 0.00 0 26,221,049.92 71

งบลงทุน 253,813,400.00 19,549,566.44 8 2.00 0 234,263,831.56 92

รวม 290,970,967.00 30,486,083.52 10 2.00 0 260,484,881.48 90
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รายจา่ยประจ า งบลงทนุ รวม



รายละเอียดการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของหน่วยงาน ในจังหวัดประจวบครีีขันธ์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

ภาพรวม รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 งบลงทนุ

สสจ.ปข. 100,401,000.00 0.00 0 0.00 0 100,401,000.00 100

รพ.หวัหนิ 151,862,400.00 17,999,566.44 12 2.00 0 133,862,831.56 88

รพ.ประจวบฯ 1,550,000.00 1,550,000.00 100 0.00 0 0.00 0

รวม 253,813,400.00 19,549,566.44 8 2.00 0 234,263,831.56 92

1.2 รายจา่ยประจ า

สสจ.ปข. 19,547,686.00 4,639,065.70 24 0.00 0 14,908,620.30 76

รพ.หวัหนิ 10,538,032.00 4,477,583.00 42 0.00 0 6,060,449.00 58

รพ.ประจวบฯ 7,071,849.00 1,819,868.38 26 0.00 0 5,251,980.62 74

รวม 37,157,567.00 10,936,517.08 29 0.00 0 26,221,049.92 71
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

งบ

ด าเนนิงาน
รับจัดสรร

เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

จ านวน

เงิน
ร้อยละ

คตส. 135,000.00 20,596.77 15 0.00 0 114,403.23 85

ฉ.11/12 9,926,582.00 0.00 0 0.00 0 9,926,582.00 100

ไมท่ าเวชฯ 390,000.00 125,000.00 32 0.00 0 265,000.00 68

เงนิสมทบกองทุน

ประกนัทดแทน
38,820.00 0.00 0 0.00 0 38,820.00 100

ประกนัสงัคม

สว่นนายจ้าง
304,682.00 97,334.00 32 0.00 0 207,348.00 68

พตส. 23,125,100.00 10,259,756.61 44 0.00 0 12,865,343.39 56

คา่ตอบแทนนติิเวช 178,000.00 0.00 0 0.00 0 178,000.00 100

สาธารณูปโภค 571,000.00 415,829.70 73 0.00 0 155,170.30 27

คา่เช่าบา้น 85,400.00 18,000.00 21 0.00 0 67,400.00 79

แผนงาน/โครงการ 2,402,983.00 0.00 0 0.00 0 2,402,983.00 100

รวม 37,157,567.00 10,936,517.08 29 0.00 0 26,221,049.92 71
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

งบด าเนนิงาน รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
1.1 คตส.

สสจ.ปข. 69,000.00 0.00 0 0.00 0 69,000.00 100

รพ.หวัหนิ 9,000.00 4,500.00 50 0.00 0 4,500.00 50

รพ.ประจวบฯ 57,000.00 16,096.77 28 0.00 0 40,903.23 72

รวม 135,000.00 20,596.77 15 0.00 0 114,403.23 85

1.2 ฉ.11/12

สสจ.ปข. 7,426,198.00 0.00 0 0.00 0 7,426,198.00 100

รพ.หวัหนิ 1,405,739.00 0.00 0 0.00 0 1,405,739.00 100

รพ.ประจวบฯ 1,094,645.00 0.00 0 0.00 0 1,094,645.00 100

รวม 9,926,582.00 0.00 0 0.00 0 9,926,582.00 100

1.3 ค่าไมท่ าเวชฯ

สสจ.ปข. 390,000.00 125,000.00 32 0.00 0 265,000.00 68

รพ.หวัหนิ - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 390,000.00 125,000.00 32 0.00 0 265,000.00 68

1.4 เงนิสมทบกองทนุประกนัทดแทน

สสจ.ปข. 18,684.00 0.00 0 0.00 0 18,684.00 100

รพ.หวัหนิ 7,044.00 0.00 0 0.00 0 7,044.00 100

รพ.ประจวบฯ 13,092.00 0.00 0 0.00 0 13,092.00 100

รวม 38,820.00 0.00 0 0.00 0 38,820.00 100

1.5 ประกนัสงัคมสว่นนายจา้ง

สสจ.ปข. 147,021.00 52,431.00 36 0.00 0 94,590.00 64

รพ.หวัหนิ 57,149.00 20,583.00 36 0.00 0 36,566.00 64

รพ.ประจวบฯ 100,512.00 24,320.00 24 0.00 0 76,192.00 76

รวม 304,682.00 97,334.00 32 0.00 0 207,348.00 68



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

งบด าเนนิงาน รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.6 พตส.

สสจ.ปข. 8,647,800.00 4,045,805.00 47 0.00 0 4,601,995.00 53

รพ.หวัหนิ 8,714,700.00 4,434,500.00 51 0.00 0 4,280,200.00 49

รพ.ประจวบฯ 5,762,600.00 1,779,451.61 31 0.00 0 3,983,148.39 69

รวม 23,125,100.00 10,259,756.61 44 0.00 0 12,865,343.39 56

1.7 ค่าตอบแทนนติเิวช (ชันสตูรพลกิศพ)

สสจ.ปข. 42,000.00 0.00 0 0.00 0 42,000.00 100

รพ.หวัหนิ 136,000.00 0.00 0 0.00 0 136,000.00 100

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 178,000.00 0.00 0 0.00 0 178,000.00 100

1.8 ค่าสาธารณปูโภค

สสจ.ปข. 571,000.00 415,829.70 73 0.00 0 155,170.30 27

รพ.หวัหนิ - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 571,000.00 415,829.70 73 0.00 0 155,170.30 27

1.9 ค่าเชา่บา้น

สสจ.ปข. 44,000.00 0.00 0 0.00 0 44,000.00 100

รพ.หวัหนิ 41,400.00 18,000.00 43 0.00 0 23,400.00 57

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 85,400.00 18,000.00 21 0.00 0 67,400.00 79

1.10 แผนงาน/โครงการ

สสจ.ปข. 2,191,983.00 0.00 0 0.00 0 2,191,983.00 100

รพ.หวัหนิ 167,000.00 0.00 0 0.00 0 167,000.00 100

รพ.ประจวบฯ 44,000.00 0.00 0 0.00 0 44,000.00 100

รวม 2,402,983.00 0.00 0 0.00 0 2,402,983.00 100



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบเบกิแทนกนั/งบอุดหนุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

รายการ รับจัดสรร

เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวน

เงิน

ร้อย

ละ

จ านวน

เงิน

ร้อย

ละ

จ านวน

เงิน

ร้อย

ละ

งบเบกิแทนกนั 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100

งบอุดหนนุ 162,000.00 0.00 0 0.00 0 162,000.00 100

รวม 192,000.00 0.00 0 0.00 0 192,000.00 100

งบลงทนุ รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
1.1 งบเบกิแทนกนั

สสจ.ปข. 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100

รพ.หวัหนิ - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 30,000.00 0.00 0 0.00 0 30,000.00 100

1.2 งบอุดหนนุ

สสจ.ปข. 37,000.00 0.00 0 0.00 0 37,000.00 100

รพ.หวัหนิ - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ 125,000.00 0.00 0 0.00 0 125,000.00 100

รวม 162,000.00 0.00 0 0.00 0 162,000.00 100
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รายละเอียดงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบกลาง COVID-19 / เงนิกู้ COVID-19 (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

งบด าเนนิงาน รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

1. งบกลาง COVID-19

COVID-19 (ค่าเส่ียงภัย)
12,127,675.00 12,127,675.00 100 0.00

0
0.00 0

รวม 12,127,675.00 12,127,675.00 100 0.00 0 0.00 0

2. งบเงนิกู้ COVID-19

ครุภัณฑ์ 20,548,000.00 20,548,000.00 100 0.00
0

0.00 0

ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ 36,979,851.00 36,979,851.00 100 0.00
0

0.00 0

ค่าฉีดวัคซีนฯ กลุ่มมีปัญหา

สถานะและสิทธิ
1,327,000.00 1,327,000.00 100 0.00

0

0.00 0

COVID-19 (ค่าเส่ียงภัย) 70,994,512.50 70,994,512.50 100 0.00
0

0.00 0

ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน 860,897.65 860,897.65 100 0.00
0

0.00 0

รวม 130,710,261.15 130,710,261.15 100 0.00 0 0.00 0



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบลงทนุ (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

รายการ รับจัดสรร

เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

ครุภัณฑ์ 35,406,000.00 6,880,000.00 19 0.00 0 28,526,000.00 81

สิง่กอ่สร้าง 218,407,400.00 12,669,566.44 6 0.00 0 205,737,833.56 94

รวม 253,813,400.00 19,549,566.44 8 0.00 0 234,263,833.56 92

งบลงทนุ รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 ครุภัณฑ์

สสจ.ปข. 24,706,000.00 0.00 0 0.00 0 24,706,000.00 100

รพ.หวัหนิ 9,150,000.00 5,330,000.00 58 0.00 0 3,820,000.00 42

รพ.ประจวบฯ 1,550,000.00 1,550,000.00 100 0.00 0 0.00 0

รวม 35,406,000.00 6,880,000.00 19 0.00 0 28,526,000.00 81

1.2 สิ่งก่อสร้าง

สสจ.ปข. 75,695,000.00 0.00 0 0.00 0 75,695,000.00 100

รพ.หวัหนิ 142,712,400.00 12,669,566.44 9 2.00 0 130,042,831.56 91

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 218,407,400.00 12,669,566.44 6 2.00 0 205,737,831.56 94
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เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามประกาศ OKRs 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 

Q1 ปีงบประมาณ 2566



✓ BMI และ รอบเอว เป้าหมาย > 90%

✓ ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุตามเกณฑ์ เป้าหมาย > 90%

การคัดกรองสุขภาพของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

โดย....กลุ่มงานส่งเสริมฯ
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หวัหนิ ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย จังหวัด
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หวัหนิ ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย จังหวัด

ประชากรวัยท างานอาย ุ18-59 ปี ได้รับการคัดกรองดัชนีมวลกาย ปีงบประมาณ 2566

ประชากรวัยท างานอาย ุ18-59 ปี ได้รับการคดักรองรอบเอว  จ.ประจวบครีีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566

แหลง่ข้อมลู : HDC ณ 31 ธันวาคม 2565



ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 65

ผลการคัดกรอง  ADL ในผู้สูงอายุ ไตรมาส 1

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ2566 

19.88

80.93

97.24

83.6

38.52 39.91

54.93
58.89

54.83

0

20

40

60

80

100

120

หัวหิน ปราณบรีุ สามร้อยยอด กุยบรีุ เมือง ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย รวม

เป้าหมาย = ร้อยละ 90



ผลการคัดกรองปัญหาและโรคท่ีพบบ่อย (DM, HT, CVD, ช่องปาก, ข้อเข่าเส่ือม) 

ในผู้สูงอายุ ไตรมาส 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ2566 

ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

เป้าหมาย = ร้อยละ 90



ผลการคัดกรองกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatrics Syndrome) : สมรรถภาพสมอง, 

ภาวะซึมเศร้า, ภาวะหกล้ม และภาวะขาดสารอาหาร ในผู้สูงอายุ ไตรมาสท่ี 1/2566

ข้อมูลถึง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65

เป้าหมาย = ร้อยละ 90



ผลการคัดกรองสายตา(ต้อกระจก) ผู้สูงอายุ ไตรมาส 1

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2566

เป้าหมาย = ร้อยละ 90 ข้อมูลถึง 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65



✓ ความเสี่ยง DM/HT/CVD RISK เป้าหมาย  ( > 90% ) 

✓ ความเสี่ยง CA : เต้านม ( > 90% ), ปากมดลูก ( > 90% )

ล าไส้ใหญ่ ( > 50%)

การคัดกรองสุขภาพของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
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สามร้อยยอด กุยบุรี ปราณบุรี บางสะพานนอ้ย บางสะพาน เมือง ทับสะแก หวัหนิ จังหวัด

เบาหวาน ความดันโลหติ

ผลการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหติสูง ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี2566

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คัดกรองเบาหวาน ได้ร้อยละ 54.55

ล าดับ 9 ของประเทศ (ร้อยละ 33.29)

- เป็นล าดับ 2 ของเขตสุขภาพท่ี 5 (ร้อยละ 32.61)

- อ าเภอท่ีผลงานสูงสุดของจังหวัดได้แก่ อ.สามร้อยยอด

- รพ.สต ผลงานสูงสุดได้แก่

1. รพ.สต.บ้านห้วยไก่ต่อ   (ร้อยละ99.69)

2. รพ.สต. สามร้อยยอด    (ร้อยละ 98.99)

3. รพ.สต. หนองมะซาง    (ร้อยละ 98.35)

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คัดกรองความดันโลหติสูง

ร้อยละ 54.02 อันดับ 10 ของประเทศ (ร้อยละ 33.45)

- เป็นล าดับ 2 ของเขตสุขภาพท่ี 5 (ร้อยละ 33.14)

- อ าเภอท่ีผลงานสูงสุดของจังหวัด ได้แก่ อ.สามร้อยยอด

- รพ.สต ผลงานสูงสุดได้แก่

1. รพ.สต.บ้านวังนา้เขียว   (ร้อยละ 98.98)

2. รพ.สต.บ้านห้วยไก่ต่อ    (ร้อยละ 98.46)

3. รพ.สต.บ้านหนองมะซาง (ร้อยละ 98.01)

( ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2565)
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สามร้อยยอด กุยบุรี ปราณบุรี บางสะพานน้อย บางสะพาน เมือง ทับสะแก หวัหนิ จังหวัด

ผลการคัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยเบาหวานและความดนัโลหติสูง  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี2566   (ณ 30 ธันวาคม 2565)

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คัดกรองความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดสมองและหวัใจในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 

ความดันโลหติสูง ร้อยละ 54.50 เป็นอันดับ 9 ของประเทศ (ร้อยละ 33.34 )

- อันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 5 (ร้อยละ 29.48)

- อ าเภอที่ผลงานสูงสุดของจังหวัด ได้แก่ อ.สามร้อยยอด  (ร้อยละ 85.61)

- รพ.สต ที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่

1.  รพ.สต.บ้านโรงสูบ      ร้อยละ 99.36

2.  รพ.สต. สามร้อยยอด ร้อยละ 99.13

3.  รพ.สต.หนองมะซาง   ร้อยละ 99.12





✓ ความเสี่ยง TB ด้วยวิธี CXR ในกลุ่มเป้าหมาย

ที่ก าหนด

การคัดกรองสุขภาพของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ



ข้อมูล 27 ธ.ค. 65

ผลงานการคัดกรองความเส่ียง TB ด้วยวิธี CXR ในกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด
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อ าเภอ หวัหนิ ปราณบุรี
สามร้อย

ยอด
กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน

บางสะพาน

น้อย

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

เป้าหมาย 5,876 3,332 3,063 2,524 8,616 2,831 4,260 1,860 32,362

จ านวนผลงานคัดกรอง 3,123 2,451 2,685 1,976 1,401 2,656 2,113 1,507 17,912



ประชาชนคนไทย

มีหมอประจ าตัว 3 คน

โดย....กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลหมอประจ าตัว 3 คน ลงในโปรแกรมคนไทย

ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน ครอบคลุมประชากร ( ร้อยละ 90 )



ประชาชนคนไทย

มีหมอประจ าตัว 3 คน

OKR’ 
2

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตวั 3 คน (3 หมอ)

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

เขตสุขภาพที ่5

ทีม่า: 3doctor.hss.moph.go.th อพัเดตขอ้มูล ณ วนัที ่3 ม.ค. 2566 

• 100.00%

• 100.00%
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จ.สมุทรสาคร

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (3 หมอ)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

• 95.68%เขตสุขภาพที่ 5

ทีม่า: 3doctor.hss.moph.go.th อพัเดตขอ้มูล ณ วนัที ่3 ม.ค. 2566 

จังหวัด ประชากรท้ังหมด ข้อมลูครอบครัว (ปี 64) ประชากรทีม่ ี3 หมอ ร้อยละ(%)

ราชบุรี 653,895 127,049 569,633 100.00 %

สุพรรณบุรี 617,826 156,325 517,535 100.00 %

สมุทรสงคราม 148,082 25,811 146,055 100.00 %

เพชรบุรี 422,343 110,045 310,603 99.60 %

กาญจนบุรี 593,851 155,465 427,571 98.18 %

ประจวบคีรีขันธ์ 377,424 49,132 303,319 94.13 %

นครปฐม 746,786 132,323 451,245 78.14 %

สมุทรสาคร 370,747 35,296 240,998 74.52 %

รวม 3,930,954 791,446 2,969,786 95.68 %

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (3 หมอ)
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

• 100.00%

• 100.00%

• 100.00%

• 100.00%

• 100.00%

• 91.80%

• 81.92%

• 80.00%

• 94.13%จ.ประจวบฯ

OKR’ 
2

ทีม่า: 3doctor.hss.moph.go.th อพัเดตขอ้มูล ณ วนัที ่3 ม.ค. 2566 

อ.สามร้อยยอด

อ.ปราณบุรี

อ.ทับสะแก

อ.กุยบุรี

อ.บางสะพานน้อย

อ.บางสะพาน

อ.หัวหิน

อ.เมืองฯ

90%

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตวั 3 คน (3 หมอ)

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

• 93.30%จ.ประจวบฯ

OKR’ 
2

ทีม่า: 3doctor.hss.moph.go.th อพัเดตขอ้มูล ณ วนัที ่ 3 ม.ค. 2566 

90%

อ าเภอ ประชากรท้ังหมด
ข้อมูลครอบครัว (ปี 

64)

ประชากรทีม่ ี3 

หมอ
ร้อยละ(%)

สามร้อยยอด 40,261 1,417 38,844 100.00 %

ปราณบุรี 46,428 11,338 39,910 100.00 %

ทับสะแก 38,617 8,638 32,714 100.00 %

กุยบุรี 32,815 5,821 28,977 100.00 %

บางสะพานน้อย 20,586 27 20,576 100.00 %

บางสะพาน 56,309 14,020 37,672 91.80 %

หวัหนิ 72,878 5,313 54,388 81.92 %

เมืองฯ 69,530 2,558 53,065 80.00 %

รวม 377,424 49,132 306,146 94.13 %

https://3doctor.hss.moph.go.th/main/


หน่วยบริการมีแผนเงินบ ารุง

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

รพ./รพ.สต ทุกแห่ง มีแผนเงนิบ ารุงท่ีไดรั้บอนุมัติ 

ภายใน 29 ธ.ค. 2565



การขบัเคลื่อนงาน “การบริหารแผนเงินบ ารุงหนว่ยบริการ” 

จังหวัดประจวบครีีขนัธ์  ในปี 2566 

1. หน่วยบริการจัดท าแผนเงนิบ ารุง ปีงบประมาณ 2566 ส่งให้ นพ.สสจ.อนุมัติ
ภายใน 29 ธันวาคม 2565

- ผลการด าเนินงาน

อ าเภอ รพ. รพ.สต. สสอ. 

หัวหิน

ปราณบุรี

สามร้อยยอด

กุยบุรี

เมืองประจวบฯ

ทับสะแก 

บางสะพาน

บางสะพานน้อย 

จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการ

ให้ครบถ้วนตามประมาณการ



หน่วยบริการมกีารพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารและ

เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



ที่ O KRs

4 การพัฒนาระบบ

ข้อมูลข่าวสารและ

เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน

สุขภาพของ

ประชาชนและระบบ

บริการสาธารณสุข

- รพ. และ รพ.สต. มีการเช่ือมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 

(HIE,PHR) เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ โดยมีการ

ด าเนินงานดังนี้

1)รพ.ทุกแหง่มีคณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์

2)รพ.และรพ.สต.ทุกแหง่ มีการติดต้ังและออนไลน์ NODE เช่ือมต่อระบบ HIE

3)หน่วยบริการ มีการติดตั้ง View ที่จุดใหบ้ริการ (รพ.ไม่น้อยกว่า 4 จุด /       

รพ.สต. ไม่น้อยกว่า 2 จุด)

4)บุคลากรสาธารณสุขมีดิจิทัลไอดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

5)ประชาชนมีดิจิทัลไอดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)

- คณะกรรมการดิจิทัลการแพทย์ของโรงพยาบาล มีการพัฒนาระบบและกลไก

การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

1)รพ.ทุกแหง่ แจ้งความประสงค์ใช้ระบบ DMS Telemedicine หรือระบบอ่ืนๆ

2)รพ.ทุกแหง่ มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ สถานที่ ฮาร์ดแวร์ และเคร่ือง   

ทางการแพทย์ รองรับระบบ Telemedicine

นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ประกาศ OKRs ปี 2565 

(Q1: 1 ต.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565) @ 27 ธค 65



1. ผลงานการเตรียมระบบ รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 5 ( HIE, PHR ) 

เพ่ือการเข้าถงึระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ  ส่วนของโรงพยาบาล

เกณฑ์ หวัหนิ ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพาน

น้อย

1) รพ.ทุกแหง่ มี

คณะกรรมการ

ดิจิทัลการแพทย์


อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
     

2) รพ.ทุกแหง่ 

ติดต้ังและออนไลน์
NODE เชื่อมต่อ

ระบบ HIE 

       

3) หน่วยบริการ 

ติดต้ัง View ที่จุด

ใหบ้ริการ อย่าง

น้อย 4 จุด



(OPD 3, ER 

)



( OPD 2,   

NCD 1, ER 1)



(หอ้งบัตร, 

OPD,NCD,ER )



(OPD 3, ER)

อยู่ระหว่าง

คัดเลือกจุดให้
บริการ



(OPD 4)



(OPD 2, 

NCD, ER)



(OPD 3, IPD 1,      

ARI 1)

4) บุคลากร

สาธารณสุข       

มีดิจิทัลไอดี 

(>=20%)

41/1000

( 4.1% )

20/209

( 9.57% )

125/190

( 65.79% )

26/160

( 16.25% )

8/637

( 1.26% )

133/193

( 68.91% )

18/338

( 5.33% )

108/147

( 73.47% )

5) ประชาชนมี

ดิจิทัลไอดี (>=5%)

(ปชก.DB.pop)

344/ 

57,027

(0.6%)

114/ 

35,584

(0.32%)

487/ 

7,711

(6.32%)

84/

5,224

(1.61%)

20/

7,340

(0.27%)

197/ 

6,629

(3%)

35/ 

7,437

(0.47%)

226/ 

5,608

(4.03%)

หมายเหตุ : 1. รพ.หวัหนิ, รพ.สามร้อยยอด และรพ.กยุุบรี ได้ด าเนนิการจัดท าชุด Simple query ใหท้มีพัฒนาของเขตสขุภาพจัดท าระบบเชื่อมต่อแลว้
2. ข้อมลูผลงานจาก Website กระทรวงสาธารณสขุ



ตวัชี้วัด หัวหิน ปราณบุรี
สามร้อย

ยอด
กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน

บางสะพาน

น้อย

1) รพ.สต.ทุก

แหง่ ติดต้ังและ

ออนไลน์ NODE 

เชื่อมต่อระบบ 

HIE 



(9 แหง่)



(7 แหง่)



(7 แหง่)



(11 แหง่)



(13 แหง่)



(8 แหง่)



(14 แหง่)



(8 แหง่)

2) หน่วยบริการ

มีการติดต้ัง 

View ที่จุด

ใหบ้ริการอย่าง

น้อย 2 จุด 

       

3) บุคลากร

สาธารณสุขมี

ดิจิทัลไอดี 

(>=20%)

11/41

(26.83%)

44/52

(84.62%)

17/31

(54.84%)

11/34

(32.35%)

25/65

(38.46%)

28/40

(66.94%)

34/52

(65.38%)

34/41

(82.93%)

4) ประชาชนมี

ดิจิทัลไอดี 

(>=5%)

16/43933

(0.0.4%)

279/55020

(0.51%)

43/10737

(0.41%)

52/29926

( 0.17%)

2607/52141

(5%)

786/25607

(3.07%)

403/56164

(0.72%)

2506/30742

(8.15%)

1. ผลงานการเตรียมระบบ รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลด้านสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 5 ( HIE, PHR ) 

เพ่ือการเข้าถงึระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ  ส่วนของ รพ.สต.ล



2. ผลงานการเตรียมความพร้อม รองรับการพัฒนาระบบและกลไกการแพทย์ทางไกล

(Telemedicine)

ตวัชี้วัด หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย

1) รพ.ทุกแห่ง 

แจ้งความประสงค์
ใช้ระบบ DMS 

Telemedicine 

หรือระบบอ่ืนๆ



รอควิติดตั้ง

ระบบจากทาง

บริษัท



แจ้งความ

ประสงคพั์ฒนา

API เอง 

(อยู่ระหว่างรอ

ก าหนดอบรมฯ)



ติดตั้งและ

ทดสอบระบบ

เรียบร้อย 

(อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนอบรม

เจ้าหนา้ทีผู่ใ้ช้
ระบบ)



รอควิติดตั้ง

ระบบจาก

ทางบริษัท

อยู่ระหว่าง

ด าเนิน

การ

พิจารณา

จัดหาระบบ



บริษัทจะเข้ามา

ติดตั้งระบบให้
ในวันที ่14-16 

กพ.66



รอคดิมาติดตั้ง

ระบบจากทาง

บริษัท



ลงทะเบยีนแลว้

ก าหนดติดตั้งเดือน

กมุภาพันธ์ 2566

2) รพ.ทุกแห่ง มี

การเตรียมความ

พร้อมอุปกรณ์ 

สถานท่ี ฮาร์ดแวร์ 

และเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ 

รองรับระบบ 

Telemedicine

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ


ติดตั้งแล้วที่

หอ้งตรวจ OPD 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

จัดหา

อยู่ระหว่าง

เตรียมการ

จัดหา



สถานที่ใชง้าน

ที่คลินิกพิเศษ 

ซึ่งมีอุปกรณ์
พร้อมใชง้าน

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ

รอติดตัง้ระบบใน

เดือนกุมภาพันธ์ 

2566

หมายเหตุ : 1. ข้อมลูผลงานจากการสอบถามผูร้ับผดิชอบงาน IT ของหนว่ยงาน
2. ข้อมลูผลงานในข้อ 2 เป็นผลงานแฉพาะสว่นของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ไมร่วมเครื่องมอืทางการแพทย์ทีเ่ชื่อมต่อกบัระบบ



ผลการด าเนินงานพิสูจน์ตัวตน (DID) บุคลากรสาธารณสขุ
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ผลการด าเนินงานพิสูจน์ตัวตน (DID) ประชาชน
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การด าเนินงานพิสูจน์ตัวตน



การด าเนินงานพิสูจน์ตัวตน



เพ่ิมความครอบคลมุการ

ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของ

ประชาชนกลุม่เป้าหมาย

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

✓ เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ในกลุ่มอายุต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป

✓ เข็มที่ 1 ในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี

















เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.1. แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประจ าเดือน มกราคม 2566

โดย....กลุ่มงานส่งเสริมฯ



แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565

คร้ังที่ วันที ่ สถานที่ หมายเหตุ

10 วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66 ม.16 บ้านบึงใหญ่ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง (บ้าน

ประจวบโชค)

เลื่อนจากวันที่ 2 ม.ค. 66

เป็นวันที่ 6 ม.ค. 66

11 วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66 ม.3 บ้านป่าละอู ต.หว้ยสัตว์ใหญ่ อ.หวัหนิ

12 วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66 ม.8 บ้านในล็อค ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

13 วันพุธที่ 11 ม.ค. 66 ม.9 บ้านย่านซ่ือ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี

14 วันอังคารที่ 17 ม.ค. 66 ม.6 บ้านแพรกตะลุย ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี 

15 วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 ม.8 บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด

***หมายเหต ุ

- สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ  สนับสนุน ชุดยังชีพส าหรับมอบให้ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

- ลงพ้ืนท่ีเย่ียมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ของมูลนิธิ พอ.สว. จ านวน 2 ราย



หน่วยแพทย์อาสา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

ณ สถานคุม้ครองคนไร้ที่พ่ึงประจวบคีรีขันธ์ 

ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมืองประจวบครีีขันธ์ 

จังหวัดประจวบครีีขันธ์



ก าหนดการ
การออกปฏบิตังิานหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี พอ.สว. คร้ังท่ี 10
พิธีถวายสดดุพีระเกยีรตคุิณ เน่ืองในวันคล้ายวันส้ินพระชนม์

สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(2 มกราคม)

วันที ่6 มกราคม พ.ศ.2566
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงประจวบคีรีขนัธ์ (บา้นประจวบโชค)

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์



เวลา การปฏบิตัิ

08.00 น. - จัดเตรียมสถานท่ี เตรียมความพร้อมให้บริการตรวจรักษาพยาบาล

08.30 น. 
- หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. โดยจัดบริการ ดังน้ี

1. ตรวจรักษาโรคท่ัวไป 2. บริการทันตกรรม 3. ฉีดวัคซีน COVID-19 

09.30 น.
- ข้าราชการ อาสาสมัคร พอ.สว. ผู้น าท้องถ่ินท้องท่ี อาสาสมัครสาธารณสุข พร้อมกัน

ณ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10.30 น.

- ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางถึงบริเวณพิธี

- ประธาน ถวายสักการะ หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- ประธานไปยังแท่นพิธี ประธานกล่าวถวายสดุดีพระเกียรติคุณ

- กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ประธานและคณะ เย่ียมชมหน่วยบริการ 

- ถ่ายรูป

11.30 น. ปิดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว. หรือจนกว่าจะเสร็จส้ินการให้บริการทางการแพทย์

*** หมายเหต ุ
- สมาชิก พอ.สว. ใส่ชุด พอ.สว.

- หัวหน้าส่วนราชการ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก พอ.สว. ใส่ชุดกากีแขนยาว หรือ เคร่ืองแบบของหน่วยงาน

- จนท.สสจ.ปข. มี รถ สสจ.ปข. ไปส่ง เวลา 09.15 น.



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.2. ความคืบหน้าการตรวจราชการ กรณีปกติ 

กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



กรอบประเดน็การตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 ประเด็น 39 ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

2. จ านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

3. จ านวน ปชช. คนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน

ประเดน็ที ่2 ระบบสุขภาพปฐมภมูิ

1. จังหวัดท่ีมีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

2. ร้อยละของจังหวัดท่ีประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพ่ือการเข้าถึงระบบบริการ

สุขภาพแบบไร้รอยต่อ

3. ร้อยละเขตสุขภาพท่ีใช้ระบบ AI DR screening ในการตรวจคัดกรอง

เบาหวานข้ึนจอตา

ประเด็นท่ี 4 Digital Health
ประเด็นท่ี 6

องค์กรสมรรถนะสูง

การเงนิการคลังสุขภาพ

1.ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

2.ร้อยละของการก ากับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบาย

การลงทุน

ประเด็นท่ี 3 สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ

3.2 ผู้สูงอายุ

1. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีคลนิิกผู้สูงอายุ 

2. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง

พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม

หรือภาวะหกลม้ 

- ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง

การเกิดภาวะสมองเสื่อม 

- ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรอง

การเกิดภาวะหกลม้ 

3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี

4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

ได้รับการดูแล

5. จ านวนชมรมผู้สูงอายุท่ีด าเนินการด้าน

สุขภาพ 

6. จ านวนผู้ท่ีได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟัน

เทียม 

3.1 กลุ่มวัย

มารดาและทารก

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

2. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน

เด็กปฐมวัย

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วมีพัฒนา

การลา่ช้าแลว้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I 

หรือมาตรฐานอ่ืน 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ 

วัยท างาน

1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร

2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม 1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย 

และการสร้างความมัน่คงทางสุขภาพ

5.1 ลดป่วย ลดตาย

1. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลอืดหวัใจ

2. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลอืดสมอง

3. ร้อยละของผู้ป่วยสามารถควบคุมเบาหวาน

และความดันโลหติสูงได้ตามเกณฑ์

4. ร้อยละของผู้ท่ีได้รับการคัดกรองมะเร็ง

- มะเร็งปากมดลกู

- มะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง

- มะเร็งช่องปาก

5.2 ความมั่นคงด้านสุขภาพ

1. ความครอบคลมุการฉดีวัคซีนโควิด-19 ในกลุม่ 607 

- ความครอบคลมุการฉดีวัคซีนโควิด-19 ใน

กลุม่หญิงวัยเจริญพันธ์ุอายุ 15-45 ปี

2. มีระบบ Situation Awareness ท่ีมีประสิทธิภาพ

- มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ท่ีผ่านการอบรมอย่างเพียงพอ

- มีการจัดท า CIR ระดับจังหวัดและระดับเขตท่ีชัดเจน

3. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดท่ีผ่านการอบรม

หลกัสูตร ICS & EOC 100

4. มีทีม CDCU ท่ีผ่านการฝึกอบรม

5. มี Official document ของหน่วยงานสาธารณสุข

ระดับจังหวัด

6. มี operational plans ส าหรับ 3 ภัยท่ีส าคัญ 

7. มีแผน BCP ส าหรับ สสจ. /รพศ. และรพท.

ประเดน็ที ่1 Health For Wealth

1. ร้อยละของการจัดบริการคลนิกิกญัชาทางการแพทย์

และการส่งเสริมงานวิจัยด้านกญัชา

- ร้อยละของผูป่้วยทีม่กีารวินจิฉัยระยะประคับประคอง 

- ร้อยละของผูป่้วยทัง้หมดทีไ่ด้รับการรักษาด้วย

ยากญัชาทางการแพทย์ 

- จ านวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกญัชา

ทางการแพทย์ของหนว่ยงานในสังกดั สธ.

1.2 การพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงสขุภาพ

และการแพทย์
1.1 กัญชาทางการแพทย์

1. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการ

ด้านการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพทีไ่ด้รับมาตรฐาน

2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส /แหล่งทอ่งเทีย่วเชิง

สุขภาพ /สร้างสรรค์ด้านภูมปัิญญาการแพทย์

แผนไทยการแพทย์ทางเลือก

3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนญุาต

6 ตชว
3 ตชว

3 ตชว

2 ตชว

11 ตชว

14 ตชว



ประเด็น กิจกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นที ่1 :

Health For Wealth

1.1 กัญชาทางการแพทย์ 1. ร้อยละของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และ

การส่งเสริมงานวิจัยด้านกัญชา
1.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง ( Palliative

Care ) ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ (ร้อยละ 5) 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการรักษาด้วยยากัญชา

ทางการแพทย์  (ร้อยละ 50)

1.3 จ านวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์

ของหน่วยงานในสังกัด สธ. ( จังหวัดละ 1 เร่ือง)

1.2 การพัฒนาการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพและการแพทย์

1. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการด้าน

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด 
( ร้อยละ 10)

2. ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellnes Center) /แหล่งท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ /สร้างสรรค์ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

การแพทย์ทางเลือก ( ภาพรวมประเทศ = 36 แห่ง ) 

- เป้าหมาย : จังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ( จ.ประจวบฯ เป็น 1 ใน

จังหวัดท่องเท่ียวตามรายช่ือท่ีระบุ)

3. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับ

การอนุญาต (ร้อยละ 50)

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Agenda Based = 2 ประเด็น



ประเด็น กิจกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นที ่2 :

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 1. ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 85)

2. จ านวนการจัดต้ังหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการ     

ปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

(จ.ประจวบฯ = 29 ทีม)

3. จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 

(จ.ประจวบฯ  = 401,000 คน)

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Agenda Based = 2 ประเด็น



Functional Based = 4 ประเด็น

ประเด็น กิจกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นที ่3 :

สุขภาพกลุ่มวัย และการ

ยกระดับบริการ

ผู้สูงอายุ 

3.1 มารดาและทารก 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  

(ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)

2. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

(ไม่เกิน 3.60 ต่อ 1000 ทารกแรกเกิดมีชีพ)

3.2 เด็กปฐมวัย 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 90)

2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วมีพัฒนาการ

ล่าช้าแล้ว ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือ

มาตรฐานอ่ืน (ร้อยละ 35)

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 64)

4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (ร้อยละ 75)

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ประเด็น กิจกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นที ่3 :

สุขภาพกลุ่มวัย และการ

ยกระดับบริการ

ผู้สูงอายุ 

3.3 เด็กวัยเรียน ตวัชี้วัดก ากบั ตดิตาม

1. ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

3.4 วัยท างาน 1. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  (ไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร) 

2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

(ร้อยละ 80)

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Functional Based = 4 ประเด็น



ประเดน็ กิจกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นที ่3 :

สุขภาพกลุ่มวัย และการ

ยกระดับบริการ

ผู้สูงอายุ 

3.5 ผู้สูงอายุ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองพบว่าเส่ียงต่อการเกิด

ภาวะสมองเส่ือมหรือภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิก

ผู้สูงอายุ 

2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองการเกิดภาวะสมองเส่ือม

และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  (ร้อยละ 40)

2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีผ่านการคัดกรองการเกิดภาวะหกล้ม และ

ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ (ร้อยละ 40)

3. ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

(ร้อยละ 50)

4. ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม

Care Plan (ร้อยละ 95)

5. จ านวนชมรมผู้สูงอายุท่ีด าเนินการด้านสุขภาพ (1 ชมรม/ ต าบล)

6. จ านวนผู้ท่ีได้รับบริการใส่ฟันเทียม/รากฟันเทียม 

(เป้าหมาย จ.ประจวบฯ : ฟันเทียม 373 ราย , รากฟันเทียม 35 ราย

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Functional Based = 4 ประเด็น



ประเด็น กิจกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นที ่4 :

Digital Health  

Digital Health 

(การพัฒนาระบบข้อมูล

สุขภาพและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์)

1. จังหวัดมีบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (มี รพ.ในสังกัดอย่างน้อย 3 แห่ง

มีผลงานผ่านเกณฑ์

- มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการการแพทย์ทางไกล และมีการ

จัดทีมบุคลากรเพ่ือก ากับดูแลการให้บริการการแพทย์ทางไกล

- มีผลงานการให้บริการการแพทย์ทางไกล 

เป้าหมาย: จังหวัดละ ≥ 3,500 คร้ัง/ปี = รพท. 600 คร้ัง/ปี , 

รพช. 400 คร้ัง/ปี )

2. ร้อยละของประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพ่ือการเข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ 

- ประชาชนได้รับดิจิทัลไอดี ร้อยละ 25

- บุคลากรสาธารณสุขได้รับดิจิทัลไอดี ร้อยละ 80

3. ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีใช้ระบบ AI DR screening ใน

การตรวจคัดกรองเบาหวานข้ึนจอตา 

ร้อยละ 50 ของเขตสุขภาพ

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Functional Based = 4 ประเด็น



ประเด็น กิจกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นที ่5 :

ลดป่วย ลดตาย และ

สร้าง ความมัน่คง

ทางสขุภาพ

5.1 ลดป่วย ลดตาย 1. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดหวัใจ

1.1 อัตราตายของผู้ป่วยกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI < 9 %

1.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลา

ท่ีก าหนด ≥ 60 %

1.3 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีมีอาการไม่เกิน 4.5 ชม. ได้รับยาละล่ิมเลือด

ได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด ≥ 60 %

1.4 ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ท่ีได้รับการท า Primary PCI ได้ตามมาตรฐาน

เวลาท่ีก าหนด ≥ 60 %

2. ลดป่วย ลดตาย จากโรคหลอดเลือดสมอง

2.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) < 7 %

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69) ท่ีมีอาการ

ไม่เกิน 72 ช่ัวโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit ≥ 80 %

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Functional Based = 4 ประเด็น



ประเด็น กิจกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่ก่ียวข้อง

ประเด็นที ่5 :

ลดป่วย ลดตาย และ

สร้าง ความมัน่คง

ทางสุขภาพ

5.1 ลดป่วย ลดตาย 3. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหวัใจ/ 

โรคหลอดเลือดสมอง 

3.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วย

โรคเบาหวาน และ/หรือะความดันโลหิตสูง  
- เบาหวาน ≥ 70 %

- ความดันโลหิตสูง ≥ 93 %

3.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีควบคุมน้าตาล/ ระดับความดันโลหิตสูงได้ดี 

4. ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็ง

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ≥ 60 %

- ร้อยละของผู้คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ท่ีมีผลผิดปกติ ได้รับการส่อง

กล้อง Colposcopy ≥ 70 %

- ร้อยละของผู้ท่ีได้รับการคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ≥ 50 %

- ร้อยละของผู้ท่ีมีผลตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ผิดปกติ ได้รับ

การส่องกล้อง Colonoscopy ≥ 50 %

- ร้อยละของประชาชนอายุ 40 ปีข้ึนไป ท่ีมารับบริการด้านทันตกรรม

ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก ≥ 40 %

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Functional Based = 4 ประเด็น



ประเดน็ กจิกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่กีย่วข้อง

ประเด็นที ่5 :

ลดป่วย ลดตาย 

และสร้าง ความ

มั่นคงทางสุขภาพ

5.2 ความมั่นคง

ด้านสุขภาพ
1. ความครอบคลุมการฉีดวัคซนีโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3)

- ประชาชนกลุ่ม 607 (ไม่รวมหญิงวัยเจริญพันธ์ุ) ร้อยละ 90

- กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ุอายุ 15-45 ปี ร้อยละ 90

2. มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ

- มีผู้ปฏิบัติงาน SAT ท่ีผ่านการอบรมอย่างเพียงพอ

- มีการจัดท า CIR ระดับจังหวัดท่ีชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจาก นพ.สสจ. 

3. ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC100

4. มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอ าเภอละ 3 ทีม

5. มี Official Document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุภัย

ส าคัญอย่างน้อย 3 ภัย และ Resource mapping ส าหรับการรับมือภัย

ส าคัญทั้ง 3 ภัย

6. มี Operational plans ส าหรับ 3 ภัยส าคัญโดยระบุระบบบัญชาการ

ที่สอดคล้องกับภัยที่ส าคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย

7. มีแผน BCP ส าหรับ สสจ./รพศ./รพท. ที่สอดคล้องกับ Operational plans 

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Functional Based = 4 ประเด็น



ประเดน็ กจิกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่กีย่วข้อง

ประเด็นที ่6 :

องคก์ร

สมรรถนะสูง

การเงนิการคลัง

ด้านสุขภาพ

1. ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤตทางการเงนิ
- ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 2

- ระดับ 6 ไม่เกินร้อยละ 4

* สรุป คือ ต้องไม่มี รพ.ใด ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 6/7

2. ร้อยละของการก ากับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน
- สสจ. + รพ.ทุกแห่ง  มีแผนเงินบ ารุง และแผนลงทุนด้วยเงินบ ารุง ระยะ 3 ปี

(ปี 2566 – 2568)

- สสจ. + รพ.ทุกแห่ง  มีแผนเงินบ ารุง และแผนลงทุนด้วยเงินบ ารุง 1 ปี

(ปี 2566)

- สสจ. + รพ.ทุกแห่ง เบิกจ่ายงบลงทุบด้วยเงินบ ารุง เพ่ือการลงทุนตามนโยบาย

เป้าหมาย : ≥ ร้อยละ 30 ของวงเงินลงทุนด้วยเงินบ ารุงในปีงบประมาณ

2566 ท้ังหมด

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Functional Based = 4 ประเด็น



ประเดน็ กจิกรรมด าเนนิงาน ตัวช้ีวัดทีเ่กีย่วข้อง

ประเด็นที ่7 :

ปัญหาส าคญัระดบั

พ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่

5

Digital Health - รายละเอียดเนื้อหาการตรวจฯ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 5 จะจัด

ประชุมช้ีแจง ในวันที่ 5 มกราคม 2566

ประเด็นที ่8 :

Innovative Health 

care

เขตสุขภาพที ่5

การพัฒนา

ระบบงาน ODS อย่าง

ครบวงจร

- รายละเอียดเนื้อหาการตรวจฯ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 5 จะจัด

ประชุมช้ีแจง ในวันที่ 5 มกราคม 2566

ประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Area Based ระดับเขต = 2 ประเด็น



การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี

ประเดน็การตรวจ

1. การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเท่ียว 

2. การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

4. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ

ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี



เอกสารประชุมชี้แจงตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1tfLB5Xf73p

nLPtCzfA5AMpDkSksZhEar?usp=sharing

รายละเอียดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.3  ตัวช้ีวัดและรายละเอียดตัวชี้วัดค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ( PA) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ (Performance Agreement : PA)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นโยบายมุง่เนน้ 

ของกระทรวงสาธารณสขุ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเดน็ขับเคลือ่นทีส่ าคญั ตัวช้ีวัด 

1.ด้านองค์กร บุคลากร และ 

การส่ือสารองค์กร กระทรวง

สาธารณสุข 

มีระบบการส่ือสารเชิงรุกในทุกระดับ 

ใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง รวดเร็ว เป็นเอกภาพ 

รูปแบบการส่ือสารหลากหลาย เข้าใจงา่ย

และทันสมัย 

1. ร้อยละของสถานบริการท่ีมีการด าเนินงาน

ส่ือสารเชิงรุก 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

2.ด้านการน าสุขภาพขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ 

เส้นทางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 

Tourism and Wellness Hub) 

2.อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถาน

ประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ท่ีได้รับมาตรฐานตามท่ีก าหนด (ร้อยละ 10)

3.ด้านข้อมูลและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

การพัฒนาระบบและกลไกการแพทย์

ทางไกล (Telemedicine) 

3.จังหวัดมีบริการการแพทย์ทางไกลตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด 

เป้าหมายด าเนินการ

- ร้อยละ 50 ของจ านวนจังหวัดในเขต

- จ านวน รพ. ไม่น้อยกว่า 3 แห่งต่อจังหวัด 

- จ านวนการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3,500

คร้ัง/จังหวัด) 



นโยบายมุง่เนน้ 

ของกระทรวงสาธารณสขุ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256

ประเด็นขับเคลือ่นทีส่ าคัญ ตัวช้ีวัด 

4. ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ให้

ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ

และท่ัวถึง 

โรงพยาบาลทุกระดับมคีลินิก

ผู้สูงอายุ 

4. ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีคลินิกผู้สูงอาย 

(ร้อยละ 70)

5. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

เพ่ือคนไทยแข็งแรง 

ระบบ Smart อสม. สร้าง

ความรอบรู้สุขภาพกลุ่มวัย

5. ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพ ท่ี

เหมาะสมให้กับประชาชน 

(ร้อยละ 75)

6. ด้านบริการ เพ่ือให้

ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสุขภาพได้มากข้ึนและ

ลดอัตราตายโรคที่ส าคัญ 

1. โรงพยาบาลทุกแห่งปรับ

โฉม Smart hospital/ 

Smart ER/ Modernize 

OPD 

2. หน่วยบริการมีการใช้

พลังงานสะอาด

6.ร้อยละของโรงพยาบาล ทุกแห่งปรับโฉม Smart 

hospital /Smart ER/ Modernize OPD/มีการใช้พลังงาน

สะอาด

(ร้อยละ 80) 

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ (Performance Agreement : PA)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศน์

นโยบายมุง่เนน้ของกระทรวงสาธารณสุข 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตัวช้ีวัด 

1. ด้านองค์กร บุคลากร และการส่ือสารองค์กร 

กระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละของสถานบริการที่มีการด าเนินงานส่ือสารเชิงรุก 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

2. ด้านการน าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 2.อัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนสถานประกอบการ ด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่ก าหนด

(ร้อยละ 10)

3. ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

3.จังหวัดมีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- เขตสุขภาพละอย่างน้อย 3 จังหวัด 

- จังหวัดละอย่างน้อย 3 รพ. มีการใหบ้ริการการแพทย์

ทางไกลในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

- ผลงานการใหบ้ริการผ่านบริการการแพทย์ทางไกล

จังหวัดละไม่น้อยกว่า 3,500 คร้ัง



นโยบายมุง่เนน้ ของกระทรวง

สาธารณสขุ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

ตัวช้ีวัด 

4. ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ใหไ้ด้รับการ

ดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 

4. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ

(ร้อยละ 70)

5. ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือคน

ไทยแข็งแรง 

5. ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินการจัดการสุขภาพ ที่เหมาะสม

ใหกั้บประชาชน (ร้อยละ 75)

6. ด้านบริการ เพ่ือใหป้ระชาชน

สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากข้ึน

และลดอัตราตายโรคที่ส าคัญ 

6. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ปรับโฉม Smart hospital /

Smart ER/ Modernize OPD/ มีการใช้พลังงานสะอาด

(ร้อยละ 80) 

7.ด้านอ่ืนๆ: ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ 

7. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของ

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วน

ภูมิภาค

(ร้อยละ 100)

ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศน์



ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.4 การจัดท าแผนรับ-จ่ายเงนิบ ารุง และ

แผนการลงทุนด้วยเงนิบ ารุงตามนโยบายการลงทุน

ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



ประเด็นการตรวจราชการ “การเงินการคลังสุขภาพ”

ตัวชี้วัด: ร้อยละของการก ากบัติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 

การลงทุนตามนโยบาย...ประกอบดว้ย
1. Environment Modernization and Smart Service : EMS

1.1 Environment เช่น  โซล่าร์เซล ระบบบ าบัดน้าเสีย 

อาคารจอดรถ ฯ

1.2 Modernization, Smart ER/ OPD เป็นการลงทุนเพ่ือ

ปรับใหม้ีการบริการที่ดี ทันสมัย สะดวกสบาย รอไม่นาน

2. Work Live Balance ปรับปรุงและก่อสร้างที่พักอาศัยใหกั้บ

จนท.ในองค์กร

การลงทนุ

ดว้ยเงนิบ ารุง



กรอบแนวทางการลงทุนเพ่ิมด้วยเงินบ ารุง

ศึกษาข้อมูล

ลงทนุตาม

แผนประจ าปี

ปกติ

Cash

Ratio

1.51- 2.00

2.01 -2.50

2.51 - 3.00

มากกว่า 3

1. วงเงินลงทุนได้

≤20% (EBITDA)

2. วงเงินลงทุนเพ่ิม

( % ของเงินทุน

ส ารองส่วนเกิน)

30%

40%

50%

60%

CASH Ratio รวมลูกหน้ีสิทธิ UC, CSMBS, SSS, Stateless และ

FWF ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บได้ ยกเว้นลูกหน้ีตามจ่าย

1. Work Life Balance เจ้าหน้าท่ี 

สร. เช่น บ้านพัก

2. ปรับปรุง รพ. เช่น รพ. จังหวัด   

ท่ีแออัด ทรุดโทรม/ ห้องพิเศษ

3. ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น โซล่าเชล

4. ระบบก าจัดนา้เสยี

5. เทคโนโลยี digital การแพทย์   

เช่น การรวบรวมข้อมูล / 

Telemedicine / Robot จัดยา
*สสจ./ คณะกรรมการ CF0 เขต และ

ผูต้รวจราชการ ก ากับติดตาม

ประเมินผล*

ลงทุนด้านใดบ้าง

1.แผนเงนิ

บ ารุง 3 ปี

66-68

ท าแผน

อนุมัติ

ลงทุนตามแผน

โดย

: สสจ./

คณะกรรมการ

CFO เขต และ

ผู้ตรวจราชการ

ก ากับ แนะน า

ปรับปรุง 

ประเมินผล

พัฒนา

ให้ลงทุนตามแผน

รพ. ใหญ่ ช่วย รพ.เล็ก

ท าทันที
ท าต่อเน่ือง

และพัฒนา

2.แผนเงนิ

planfin

แบบ 1,3



ตารางค านวณวงเงนิลงทุนของหน่วยบริการ

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ กันยายน 2565

หนว่ยงาน
เงนิบ ารุง

คงเหลอืสทุธิ

Fixed cost 

เงนิบ ารุง 3 เดือน

ก.ย.

เงินบ ารุง

ส่วนเกนิ

% วงเงนิ

ลงทนุ

-Cash Ratio

สรุป 2 ค านวณ

เงนิลงทนุเพ่ิม

ลงทนุด้วยเงนิ

บ ารุงสว่นเกนิ 2

ได้/ไมไ่ด้

สรุป 1 ค านวณ

ลงทนุด้วย 20%

EBITDA

ลงทนุด้วย 

20%(EBITDA)1 

ได/้ไมไ่ด้

สรุป 3 ค านวณ

วงเงนิรวม

บางสะพานนอ้ย

,รพช.
28,606,561.58 11,671,832.18 16,934,729.40 40% 6,773,891.76 ลงทนุได้ 5,048,097.70 ลงทนุได้ 11,821,989.46 

ทบัสะแก,

รพช.
31,343,854.27 16,637,945.65 14,705,908.62 60% 8,823,545.17 ลงทนุได้ 9,302,455.23 ลงทนุได้ 18,126,000.40 

กยุบรุี,

รพช.
58,883,483.61 14,828,655.72 44,054,827.90 60% 26,432,896.74 ลงทนุได้ 9,341,406.80 ลงทนุได้ 35,774,303.53 

สามร้อยยอด

,รพช.
176,703,045.56 18,887,509.90 157,815,535.66 60% 94,689,321.40 ลงทนุได้ 20,091,165.66 ลงทนุได้ 114,780,487.06 

ประจวบครีีขันธ์,

รพท.
28,962,914.88 62,750,588.80 -33,787,673.92 0% 0.00 ไมไ่ด้ 20,226,919.53 ลงทนุได้ 20,226,919.53 

ปราณบรุี,

รพช.
93,684,923.52 19,377,530.42 74,307,393.10 60% 44,584,435.86 ลงทนุได้ 28,337,387.95 ลงทนุได้ 72,921,823.81 

หวัหนิ,

รพท.
348,198,976.97 114,266,968.12 233,932,008.85 60% 140,359,205.31 ลงทนุได้ 63,991,451.32 ลงทนุได้

204,350,656.6

2 

บางสะพาน,รพช. 78,439,948.53 45,235,625.16 33,204,323.38 60% 19,922,594.03 ลงทนุได้ 77,101,988.88 ลงทนุได้ 97,024,582.90 



รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

หน่วยบริการ..มี

แผนเงนิบ ารุง 3 ปี

แผนลงทุน 3 ปี

***ส่งภายใน 20 ม.ค.66

หน่วยบริการ..มี

มีแผนเงนิบ ารุง 1 ปี 

แผนลงทุน 1 ปี

หน่วยบริการ..เบิกจ่าย

งบลงทุน (เงนิบ ารุง)

ตามนโนบาย ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ของวงเงนิ

ลงทุน ปี 66

หน่วยบริการ..เบิกจ่าย

งบลงทุน (เงนิบ ารุง)

ตามนโยบายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ของวงเงนิ

ลงทุน ปี 66

ร้อยละของการก ากบัติดตามการลงทุนดว้ยเงนิบ ารุงตามนโยบายการลงทุน

Hospital Investment Performance (HIP)

Small Success ปีงบประมาณ 2566

สูตรการค านวณ เงนิลงทุนใช้ไป (เบิกจ่าย) เพ่ือการลงทุนตามนโยบายการลงทุน * 100

วงเงนิลงทุน ปีงบประมาณ 2566

- เงนิลงทุนใช้ไป : จ านวนเงนิบ ารุงตามแผนการลงทุนด้วยเงนิบ ารุงตามนโยบายฯ ท่ีเบิกจ่ายได้

- วงเงนิลงทนุ ปีงบประมาณ 2566 : จ านวนเงนิบ ารุงท่ีใช้ในทุกกิจกรรมการลงทุนในปี 2566



ปรับปรุงและก่อสร้างท่ีพักอาศัย / อาคารจอดรถ

กรอบแนวทางการลงทุนด้วยเงนิบ ารุง

❑ Environment Modernization

❑ Smart ER

❑ Smart OPD

Environment Modernization and Smart Service

Solar rooftop

ระบบบ าบัดน้าเสีย

Green & Clean hospitalEMS



กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

Environment Modernization

หมายเหต

งบประมาณในการติดต้ัง

~ 30,000 – 40,000 บาท ต่อ 1 kW

(อ้างอิงจากขอ้มลูของ กกพ. และการไฟฟ้า

ฝ่ายจ าหน่าย)

❑ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าประปา 

ของ รพ.

❑ ห้องน้า ให้ถูกต้องตามหลัก

(HAS) ตามท่ีกฎหมายก าหนด

❑ อารยสถาปัตย์ของ รพ. ให้
สวยงาม สะดวก ปลอดภัยต่อ 

ผู้พิการ และผู้สูงอายุท่ีมารับ

บริการ เช่น ทางลาด/ห้องน้า/

ท่ีจอดรถ/ ป้ายสัญลักษณ์ 

ฯลฯ

❑ ภูมิทัศน์ภายในของพยาบาล 

ให้สวยงาม สะดวก ปลอดภัย  

ต่อผู้มารับบริการ เช่น การจัด

สวนใน รพ.  Garden in the 

Hospital ฯลฯ)

หน่วยบริการ
ก าลังผลิตติดต้ัง

(กิโลวัตต์)

รพศ. 1,000

รพท. 500 – 1,000

รพช. 100 - 500

กลุ่มท่ี 1 : สร้างใหม่

1. โครงสร้างของบ่อช ารุด/แตก

2. ระบบไม่สามารถรองรับน้าเสียที่เกิดขึน้ได้ (Overload)

3. ไม่มีระบบบ าบัดน้าเสียรวมศูนย์/แยกการบ าบัดหลายจุด

4. ไม่มีระบบบ าบัดน้าเสีย (รพ.ที่ก่อต้ังใหม่) และไม่มีระบบ

ท่อรวบรวมน้าเสีย

กลุ่มท่ี 2 : ปรับปรุงระบบ (ระบบท่ีมีอยู่สามารถรองรับน้าเสียท่ี

เกิดข้ึนในปัจจุบันและในอนาคตได้และโครงสร้างยังไม่เสียหาย

1. ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้าท่วม

2. ระบบสามารถบ าบดัน้าเสียได้ แต่อุปกรณ์ภายในช ารุดและ

เส่ือมสภาพ (ระบบอายุมากกว่า 20 ปี)

จ้างเหมาหน่วยงานเอกชนด าเนินการ

การจ้างหน่วยงานเอกชนผู้เชีย่วชาญเดินระบบ ใหค้ าปรึกษาใน

การเดินระบบ/แนวทางการปรับปรุง (ไม่รวมการใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบ/การตรวจวัดคุณภาพน้าทิง้/ค่าเดินทาง)

ข้อตกลงรายเดือน/รายปี ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง (ค่าใช้จ่ายประมาณ

เร่ิมต้น 20,000 บาท) ราคาขึน้กับขนาดของระบบบ าบัดน้าเสีย
ประสาน กบรส.ต่อไป

ขนาดการติดต้ังท่ีแนะน า

Waste Water Treatment GREEN & CLEANEnergy = Solar Cell

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โรงพยาบาล จะต้องได้รับการตรวจประเมินวิเคราะห์ระบบ

บ าบัดน้าเสียจากผู้เช่ียวชาญของกระทรวงสาธารณสุข 

โดยวิศวกรส่ิงแวดล้อม (กบรส./กรม สบส.) เพ่ือพิจารณา

และให้ค าแนะน าการพัฒนาระบบ

ข้อเสนอเชิงนโยบายใน

การปรับปรุง



SMART ER & OPD
บริการดี ทันสมัย สะดวกสบาย รอไม่นาน

Digital Technology
Transformation in the Post-Pandemic 

Era

➢ SERVICE
- Referral system

-Triage

-Patient tracking

-Tele-medicine and AOC

➢ SAFETY
– Double door with access control

- Transport capsule

- 2P safety

➢ SPACE
-Waiting area/room

- Isolation room

SMART ER
➢ SERVICE

- Registration
- Smart Queue
- Tele-medicine
- Tele-Consult
- E-payment

- Appointment
- Self-service center
- AI
- Tele-Pharmacy
- Free WIFI

➢ SAFETY
- 2P safety - Universal
- Infectious control - Clean ventilation

➢ SPACE
- Smart space utilization

- Co-working Space
- Green Area
- Relax environment

SMART OPD

+Powering Healthcare

ประสาน กบรส.ต่อไป

กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)

+



ปรับปรุงและก่อสร้างท่ีพักอาศัย / อาคารจอดรถ

เช่า ผ่านโครงการร่วม ธพส.

กอ่สร้างเอง

แนวทางด าเนินการ
>> จังหวัดท าหนังสือ (ผ่าน ผตร.) >> สป.สธ.  >> ขออนุมัติ

จากกระทรวงการคลัง >> ขออนุมัติจากส านักงบประมาณ
❑ ท าสัญญาเช่าและผ่อนช าระ ระยะเวลา 15-20 ปี

ส้ินสุดสัญญา ทรัพย์สินตกเป็นของกระทรวง

การคลัง และ สป.สธ. ขอใช้ประโยชน์ต่อไป

❑ แนวทางด าเนินการ : 

>> จังหวัดท าหนังสือ (ผ่าน ผตร.) >> สป.สธ. >>

ขออนุมัติจากกระทรวงการคลงั >> ขออนุมัติ

จากส านักงบประมาณ

❑ วงเงนิก่อสร้างรวม มากกว่า 1,000 ลบ. 

เสนอเร่ืองเข้า ครม. เพ่ือขอความเห็นชอบ

1. ก่อสร้างเอง

ประสาน กบรส.ต่อไป

2. เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลง

ระหว่าง สธ., ธพส. และกรมธนารักษ์



การจดัท าแผนรายรับ – รายจา่ยเงนิบ ารุง 3 ปี

(พ.ศ. 2566 – 2568) และแผน 1 ปี (พ.ศ. 2566)



1. หนังสือ สธ.0210.07/ว 6938 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2565 

แผนท่ีต้องจัดท า

หน่วยบริการที่ต้องจัดท าแผนนี้

ผู้อนุมัติแผน

การควบคุมก ากับติดตามแผน

ระยะเวลาการส่งแผน



สาระส าคัญตามหนังสือ สธ.0210.07/ว 6938 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2565

แบบฟอร์ม แผนเงนิบ ารุง 3 ปี, แผนลงทุน 3 ปี, แผนลงทุน 1 ปี เผยแพร่ท่ี https:/hfo.moph.go.th/

1. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบ ารุง 3 ปี

(2566-2568)

2. แผนลงทุนด้วยเงินบ ารุง 3 ปี

(2566-2568)

3. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบ ารุง 1 ปี

(2566)

4. แผนลงทุนด้วยเงินบ ารุง 1 ปี

(2566)

แผน

ท่ีต้องจัดท า

รพศ./

sพท./

รพช.

หน่วยบริการ

ท่ีจัดท า

สสจ.

นพ.สสจ. อนุมัติ

แผนเงนิบ ารุง 3 ปี

แผนลงทุน 3 ปี

ภายใน 20 ม.ค. 66

ผู้อนุมัติ

แผน

- CFO/สสจ. 

ตรวจสอบ รพศ. 

รพท. รพช.

- กลุ่มตรวจสอบ

ภายในเขต

- กลุ่มตรวจสอบ

ภายในส่วนกลาง

การควบคุม

ก ากับติดตาม



ดา้นรายรับ 

แบบฟอร์มแผนรับ-จ่ายเงนิบ ารุง 3 ปี



ด้านรายจ่าย 

แบบฟอร์มแผนรับ-จ่ายเงนิบ ารุง 3 ปี



แบบฟอร์มแผนรับ-จ่ายเงนิบ ารุง

ด้านรายจ่าย



แบบฟอร์มแผนรับ-จ่ายเงนิบ ารุง
ด้านรายจ่าย



นโยบายด้าน
1. EMS : Solar Cell

2. EMS : ระบบบ าบัดน้าเสีย

3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

4. Smart OPD

5. Smart ER

6. ปรับปรุง/สร้างท่ีพักอาศัย

7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ

8. อ่ืนๆ

แบบฟอร์มแผนการลงทุนด้วยเงินบ ารุง เพ่ือใช้ในการลงทุนตามนโยบาย 3 ปี



นโยบายด้าน
1. EMS : Solar Cell

2. EMS : ระบบบ าบัดน้าเสีย

3. EMS : ปรับปรุงภูมิทัศน์

4. Smart OPD

5. Smart ER

6. ปรับปรุง/สร้างท่ีพักอาศัย

7. ปรับปรุง/สร้างอาคารจอดรถ

8. อ่ืนๆ

แบบฟอร์มแผนการลงทุนด้วยเงินบ ารุง 

เพ่ือใช้ในการลงทุนตามนโยบาย 1 ปี



เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.5  รายงานสถานการณ์ COVID 19

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ





























- ไม่มี -

เร่ืองเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา



6.1 แผนการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) 

สาขาพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery  แบบครบวงจร

เร่ืองจากอ าเภอ

โดย....ผอ.รพ.ประจวบฯ /ผู้แทน



Scan QR code เพ่ือเปิดสไลด์น าเสนอค่ะ



เร่ืองอ่ืนๆ

- ไม่มี -
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