
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมราชภักดิ์ ชั้น 5

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 

ระดับจังหวัด ( คปสจ. )

คร้ังท่ี 3 / 2566



วาระกอ่นการประชุม



สรุปการประชมุหารืองานของทมีผู้บริหารสาธารณสุขจงัหวัดประจวบครีีขนัธ์

ทีม ผอ.รพ. (น าทมีโดย ...นพ.วัชรพงษ์ เหลอืงไพรัตน์

ประเดน็หารือ มติทีป่ระชมุ

1. การบริหารทรัพยากรบคุคล (แพทย์) เพ่ือการจัดบริการสุขภาพ

กรณีการจัดหาแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้เพียงพอต่อการจัดบริการ

สุขภาพใน รพช.

- ความต้องการแพทย์เพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงานใน รพช.

- จ านวนท่ีมีอยู่แล้ว 27 คน ขาดอีก 8 คน

แนวทางการจัดหา
1. ให้ กง.บค.สสจ. 

- ประสานข้อมูลกับจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขอ intern

ปี 1 ข้ึน ปี 2 มาเพ่ิมพูนทักษะท่ี รพช. ใน จ.ประจวบฯ

ให้ได้มากที่สุด

- แจ้งข้อมูลความต้องการ เพ่ือขอรับสนับสนุน intern

จบใหม่ (ปี 1) จากเขต

2. ให้ รพ.ประจวบฯ/ รพ.หัวหิน ส ารวจ intern ที่จบจาก

เอกชน ท้ังในและต่างประเทศท่ีมาเพ่ิมพูนทักษะอยู่ที่

รพ.ประจวบฯ /รพ.หัวหิน ถึงความต้องการเพ่ิมพูน

ทักษะใน รพช. ใน จ.ประจวบฯ หากม.ี..ให้ รพช.จ้าง

3. หากด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ยังไม่ได้ตาม

จ านวนท่ีต้องจัดหาเพ่ิม ให้ปรับลดจ านวนท่ีจะจัดสรร

ให้ในแต่ละ รพ.

รพช.
จ านวนที่

ต้องการ

จ านวน Intern 

ท่ีเหลืออยู่

จ านวนทีต้่อง

จัดหาเพ่ิม

(ใชจั้ดสรร)

ปราณบุรี 7 0 7

สามร้อยยอด 7 2 5

กุยบุรี 5 1 4

ทับสะแก 7 3 4

บางสะพาน 13 2 11

บางสะพานน้อย 5 1 4

รวม 44 9 35
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ทีม ผอ.รพ. (น าทมีโดย ...นพ.วัชรพงษ์ เหลอืงไพรัตน์

ประเดน็หารือ มติทีป่ระชมุ

2. การลงสาเหตกุารตาย กรณกีารตายนอกสถานพยาบาล

และเป็นการตายตามธรรมชาติ

- อ านาจของ รพ.สต.ในการลงสาเหตุการตาย มีหรือไม่ อย่างไร?

- มีหนังสือแจ้งส านักบริหารการทะเบียน ส่วนการทะเบียนราษฎร์

ก าหนดผู้มีอ านาจในการลงสาเหตุการตาย คือ นายทะเบียน

อ าเภอ หรือนายทะเบียนท้องถ่ิน แต่ในแบบฟอร์มหน้าหลังของ

ท.ร.4  ระบุให้แพทย์เป็นผู้ให้ข้อสันนิษฐานสาเหตุการตาย

- ให้นิติกร กลุ่มกฎหมาย ของ สสจ. ให้ความเห็นถึง

อ านาจในการการลงสาเหตุการตายของ รพ.สต. 

เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องต่อไป
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ประเดน็หารือ มตท่ีิประชมุ

3. การปรับระบบส่งต่อผู้ป่วย

- ข้อส่ังการจากการตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข 

รอบที1่/2566 : ให้พิจารณาน า 

Sky transportation มาใช้เพ่ือ

ส่งผู้ป่วยให้ปลอดภัย/ทันเวลามาก

ข้ึน หรืออาจตัดสินใจพัฒนา 

Health security โดยต้ังแบบเป็น

จุด ๆ ซ่ึงต้องมีครบและเพียงพอ 

- สถานการณ์ Refer out : 

โรคหัวใจเพ่ิมข้ึน / New born 

ทรงๆ / CA & Trauma ลดลง

1. การรับ- ส่งต่อในจังหวัด

1.1 Sky Transportation : เป็นระบบท่ีน่าจะพัฒนาเพ่ือรองรับการส่งต่อบุคคลส าคัญ

หรือผู้ป่วยโรคท่ีต้องการความรวดเร็วในการรักษา เวลามีผลต่อการรอดชีวิต... 

เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการจัดบริการ ขอให้แต่ละส่วนงานด าเนินการ ดังน้ี

- รพ.ทุกแห่ง ส ารวจพ้ืนท่ีใกล้ รพ. ท่ีสามารถน าเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้

- สสจ. (ผชช.ว.) ประสานข้อมูลกับแพทย์เวชศาสตร์การบิน เพ่ือก าหนดเงือ่นไข

ผู้ป่วยโรคท่ีสามารถขนส่งโดยเฮลิคอปเตอร์ได้ และบุคคลท่ีจะเป็นผู้ใช้ระบบ

- ทีมผู้บริหาร สสจ. และ ผอ.รพ.หัวหิน/ประจวบฯ/ปราณบุรี ประสานกองบิน 5/

ค่ายธนะรัชต์/สนามบินบ่อฝ้าย เพ่ือร่วมหาแนวทางสนับสนุนการขนส่งผู้ป่วย

ทางอากาศ

- ผู้บริหาร สสจ. ประสาน สพฉ. เพ่ือขอให้เป็นหน่วยประสานงานการ refer

1.2 การจัดต้ัง Health security : เน้น 3 เร่ือง คือ MI, Stroke, Trauma

1) MI : รพ.หัวหิน (มีศูนย์ Cath แล้ว) / พัฒนาให้มีศูนย์ Cath เพ่ิมท่ี รพ.ประจวบฯ

และ รพ.บางสะพาน
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3. การปรับระบบส่งต่อ

ผู้ป่วย (ต่อ)

1.2 การจัดต้ัง Health security : 

2) Stroke: 

- ให้มี Thrombectomy ที่ รพ.หัวหิน/ ประจวบฯ (หัวหินมีแล้ว ให้เพ่ิมประจวบฯ) 

- เพ่ิมการให้ยา rt-PA ใน รพช. 3 แห่ง (สามร้อยยอด, ปราณบุรี, ทับสะแก)

โดยให้ กง.พคบ. ประสาน รพ.ประจวบฯ ในการฝึกอบรมให้กับ 3 รพช. และให้ รพช.

ท้ัง 3 แห่ง ประเมินความพร้อม และย่ืนเร่ืองขอให้บริการไปท่ีส่วนกลาง

3) Trauma:

- รพ.หัวหิน-รพ.ประจวบฯ ทบทวนการจัดตารางเวรแพทย์ศัลยกรรมท่ัวไป – ศัลยกรรม

ระบบประสาท

2. การรับ- ส่งต่อผู้ป่วยนอกจังหวัด/นอกเขต : เพ่ือประสานความร่วมมือและบริหารจัดการ

ระดับเขต ขอให้ กง.พคบ.สสจ. ประสานทีม Service Plan สาขาโรคหัวใจ และสาขา

โรคมะเร็ง ส ารวจข้อมูลเพ่ิม  ดังน้ี

1) โรคหัวใจ : - จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาโดยการสวม Cath จ าแนกเป็น

Emergency และ non Emergency รวมถึงระยะเวลาการรอคอย

- จ านวนผู้ป่วยท่ีส่งต่อเพ่ือรับการรักษาล้ินหัวใจร่ัว

2) โรคมะเร็ง : จ านวนท่ีส่งออก และสาเหตุท่ีส่งออก (ส่งออกเพ่ือไปรับการรักษาด้านไหน)



สรุปการประชมุหารืองานของทมีผู้บริหารสาธารณสุขจงัหวัดประจวบครีีขนัธ์

ทีมสาธารณสขุอ าเภอ (น าทมีโดย ...รองคมสนั  ไชยวรรณ)์

ประเดน็หารือ มติทีป่ระชมุ

1.ภารกจิของ สสอ.หลังจากการถา่ยโอน สอน./รพ.สต. 

- Regulator

- Regulator + บริหารร่วม รพ. + NCD

- Regulator + หน่วยบริการ

- Regulator + คลินิกการพยาบาลและการพดุงครรภ์

- รอติดตามรูปแบบของกระทรวง 

- ให้ สสอ. ส ารวจการยืมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ / ยานพาหนะ 

ท่ีอยู่ใน รพ.สต.ถ่ายโอน และส่งให้ สสจ. ภายในส้ินเดือน มี.ค. 66

เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการต่อไป

- หาก สสจ./สสอ. มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ี ขอให้เชิญ จนท. 

ใน รพ.สต.ถ่ายโอนเข้าร่วมอบรมด้วย

2. การบริหารก าลังคน

2.1 การถ่ายโอน - ให้งานการเจ้าหน้าท่ีดูกรอบ FTE ให้ครบถ้วน เพ่ือแจ้งเจ้าหน้าท่ี

ท่ีถ่ายโอนว่ากรอบเต็มหรือไม่

3. การตดิตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

-การจัดสรรงบประมาณไตรมาส 3 – 4 - สสจ.อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสรรค่าตอบแทนก าลังคน งวดท่ี 2

(ไตรมาส 3 – 4)

4. การพัฒนาปฐมภูมิ

3.1 การสมัครใช้ APP Smart อสม. - ให้ รพ.สต. และ สสอ.ตรวจสอบรายงาน Smart อสม. ก่อนส่ง 

สสจ. ภายใน 25 ของทุกเดือน กรณี อสม.ท่ีไม่ใช้ APP Smart อสม.

ให้ส่งรายงาน อสม.1 ภายใน 28 ของทุกเดือน โดย สสอ. ตรวจสอบ

รายงานและอนุมัติค่าป่วยการ ภายในวันท่ี 3 ของเดือนถัดไป 
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ทมีสาธารณสขุอ าเภอ (น าทมีโดย ...รองคมสนั  ไชยวรรณ)์

ประเดน็หารือ มติทีป่ระชมุ

5. งานควบคมุโรคตดิตอ่

5.1 CDCU+

5.2 ไข้เลือดออก

5.3 มาลาเรีย

5.3 แผนประเมนิ  EPI

- เร่งรัดด าเนินการในพ้ืนท่ี อ าเภอหัวหิน/บางสะพาน

- ให้ทุกพ้ืนท่ีเร่งรัดการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

- ให้อ าเภอหัวหิน สามร้อยยอด บางสะพาน และบางสะพานน้อย 

ท าแผนป้องกันควบคุมมาลาเรีย 

- ให้ รพ./รพ.สต.เป้าหมายเตรียมรับการประเมิน EPI ตามแผน

6. งานควบคมุโรคไม่ตดิตอ่ฯ

- DM/HT - ให้ สสอ. แจ้ง รพ.สต. ติดตามกลุ่มสงสัยป่วย DM/HT รับการตรวจ

ยืนยันวินิจฉัยจากแพทย์ ภายใน 180 วัน

7. เร่ืองอ่ืนๆ 

7.1 สภากาชาดไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์จักสุ

ศัลยกรรมสภากาชาดไทยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ระหว่างวันที่  24-27 เม.ย. 66

ที่ รพ.สต.ห้้วยสัตว์ใหญ่ 

- ให้ สสอ. หัวหิน ก าหนดเจ้าหน้าท่ีตามกรอบการให้บริการ และร่วม

ประชุมกับทีมอ าเภอ

- ให้ สสอ.ปราณบุรี/สามร้อยยอด ส ารวจประชาชนท่ีต้องการรักษา

และให้ส่งรายช่ือไปท่ี สสอ.หัวหิน 

- ให้ สสอ. โซนใต้ ส ารวจข้อมูลประชาชนท่ีต้องการรักษาตา เพ่ือเป็น

ข้อมูลส าหรับประสานกาชาดจังหวัดในการออกหน่วยอีกคร้ัง
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7.2. รับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ วันที ่23 – 24 มี.ค. 66 - ให้ สสอ. ปราณบุรี ส่งรายช่ือ จนท. วัดอุณหภูมิ/ ตรวจ ATK 

ท่ีวัดหนองตาแต้ม ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

- ให้กลุ่มงานส่งเสริมฯ แจ้งรายช่ือเป้าหมายท่ีต้องตรวจ RT–PCR 

ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือประสาน รพ.ปราณบุรี /หัวหิน/

ประจวบฯ เพ่ือนัดเวลาในการตรวจต่อไป

7.3 โครงการคดักรองมะเร๋็งเตา้นมด้วยเคร่ือง

แมมโมเกรม 

- วันที่ 5-7 เม.ย. อ.หัวหิน 

- วันที่ี 10-12 เม.ย. อ.ทับสะแก

- ให้ สสอ. หากลุ่มเป้าหมายและสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมโครงการ

เน่ืองจากมีการสอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

7.4 คณะพยาบาล ม.ราชภัฏเพชรบุรี มาท าวิจัย

เกีย่วกบัการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ Care Giver

- ให้ สสอ. ที่สมัครใจพัฒนาศักยภาพ Care Giver สมัครเข้าร่วม

โครงการฯ ท้ังจังหวัดต้องการ 3 ต าบลๆ ละ 50 คน อบรม 10 วัน 



01
เร่ืองประธานแจ้ง

ที่ประชุมทราบ

1.1 เร่ืองแจ้งจากส่วนกลาง/เขต/จังหวัด

โดย....นพ.สสจ.ประจวบฯ



01
เร่ืองประธานแจ้ง

ที่ประชุมทราบ

1.2 แจ้งประกาศ OKRs นพ.สสจ.ประจวบคิรีขันธ์ 

รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2566 

โดย....นพ.สสจ.ประจวบฯ



การประกาศ OKRs ประจ า Q3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หลกัการ

วัตถุประสงค์ : เพ่ือขับเคลื่อน หรือติดตามให้เกิดผลลัพธ์งาน

1. น าผลการคัดกรองสุขภาพในประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีได้จาก Q1

ไปใช้ในการจัดบริการดูแลสุขภาพตามความเส่ียง/สภาพปัญหาที่พบ

2. น าผลจากการเตรียมความพร้อมระบบใน Q1 ไปใช้ในการสร้างผลงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ :

1. ร้อยละการเข้าถึงบริการดูแลรักษา หรือภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึนของประชาชน

กลุ่มเส่ียง/ป่วย

2. ร้อยละหรือจ านวนคร้ังของผลงานท่ีเกิดจากการเตรียมความพร้อมระบบ



ที่ O KRs

1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ที่ได้รับการคัดกรอง

สุขภาพแล้วพบมีความ

เส่ียง/ป่วย ได้รับการ

ดูแลรักษาสุขภาพ

- รพ. และ รพ.สต.ในพ้ืนที ่มผีลงานการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนกลุ่ม

เส่ียง/

กลุ่มป่วย (ทีพ่บจากการคัดกรอง) ไมน่อ้ยกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด ดังนี้
1) กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยโรคเบาหวาน ร้อยละ 70

2) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 40

3) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์  ร้อยละ 60

4) ผู้มีผลผิดปกติมะเร็งปากมดลูก ได้รับการส่องกล้อง colposcopy ร้อยละ 70

5) ผู้มีผลผิดปกติมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง colonoscopy ร้อยละ 50

6) ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ได้รับการรักษาส าเร็จ ร้อยละ 90

7) ผู้สูงอายุที่เส่ียงต่อการเกิดภาวะสมองเส่ือม ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ ร้อยละ 40

8) ผู้สูงอายุที่เส่ียงต่อการเกิดภาวะหกล้ม ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ ร้อยละ 40

9) ผู้สูงอายุเป้าหมาย ได้รับบริการใส่ฟันเทียม หรือรากฟันเทียม ร้อยละ 80 

2 หน่วยบริการมีการ

ลงทุนด้วยเงนิบ ารุง

ตามนโยบาย

- รพ.มกีารเบกิจ่ายตามแผนการลงทนุด้วยเงนิบ ารุงตามนโยบาย ประจ าปี

2566 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงนิลงทนุด้วยเงนิบ ารุงทัง้หมด
* สูตรการค านวณ : เงนิลงทุนท่ีเบิกจ่ายในรายการลงทุนตามนโยบาย * 100

วงเงนิลงทุนท้ังหมดในปีงบประมาณ 2566

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดประจวบครีีขนัธ์ ประกาศ OKRs ปี 2566 

( Q3 : 1 ม.ีค. – 30 ม.ิย. 66 ) ภายในวันที ่30 มถินุายน 2566



นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวัดประจวบครีีขนัธ์ ประกาศ OKRs ปี 2566 

( Q3 : 1 ม.ีค. – 30 ม.ิย. 66 ) ภายในวันที ่30 มิถนุายน 2566

ที่ O KRs

3 หนว่ยบริการมกีารใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั

สุขภาพ

เพ่ือจัดบริการสุขภาพ

ใหแ้ก่ประชาชกลุ่ม

เป้าหมาย

รพ. และ รพ.สต.ในพ้ืนที่ มผีลการด าเนนิงาน: 

3.1 เชื่อมโยงข้อมลูส่วนบคุคล เพ่ือการเขา้ถงึระบบบริการสุขภาพตนเอง

- บคุลากรสาธารณสุขมดีิจิทลัไอดี ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80

- ประชาชนมดีิจิทลัไอดี ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 25

3.2 จัดบริการการแพทย์ทางไกลใหก้ับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมี

จ านวนคร้ังของการใหบ้ริการ (รหสัประเภทการรับบริการ 

Telehealth/

Telemedicine ในแฟ้ม Service ของ 43 แฟ้ม) ได้ตามเกณฑ์
เป้าหมาย ดังนี้

- รพ.สามร้อยยอด/ทบัสะแก/บางสะพานนอ้ย/กุยบรีุ/ปราณบรีุ 

ไมน่อ้ยกว่า 400 คร้ัง

- รพ.ประจวบฯ/ หวัหนิ/บางสะพาน ไมน่อ้ยกว่า 500 คร้ัง



ตค.65

มค.66

เมษ.66

พ.ค.66

ก.ย.66

1. จังหวัดมีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566

รพ.ทุกแห่งจัดหาระบบ 

telemedicine/เตรียมความ

พร้อมเร่ืองอุปกรณ์ สถานท่ี 

รพ.ทุกแห่งติดต้ัง

และทดสอบระบบ

รพ.สามร้อยยอด /รพ.บางสะพาน/ รพ.บางสะพานน้อย 

ติดต้ังระบบ เรียบร้อย

รพ.ทับสะแก ภายในเดือน กพ.66

รพ.ประจวบฯ รพ.หัวหิน ภายในเดือน มีค.66

รพ.ปราณบุรี รพ.กุยบุรี ภายในเดือน เมย.66

เร่ิมใช้งานระบบ

น าร่องในกลุ่ม อสม. 

และครอบครัว

เร่ิมให้บริการผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย 

(กลุ่มเปราะบาง โรคเร้ือรัง)

มีการให้บริการ

การแพทย์ทางไกล

รวมท้ังจังหวัด

ไม่น้อยกว่า 3,500 คร้ัง



2.ประชาชนไทยมีดจิทัิลไอด ีเพ่ือการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้ร้อยต่อ

ความก้าวหน้า

(ภาพรวมจังหวัด)



2.ประชาชนไทยมีดจิทัิลไอด ีเพ่ือการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้ร้อยต่อ

ความก้าวหน้า

(สาธารณสุขอ าเภอ)



2.ประชาชนไทยมีดจิทัิลไอด ีเพ่ือการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้ร้อยต่อ

ความก้าวหน้า

(โรงพยาบาล)



02
เร่ืองรับรอง

รายงานการประชุม

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

( คปสจ. ) คร้ังท่ี 2/2566 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

มีท้ังหมด 22 หน้า  ได้น าข้ึนเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ 

ตรวจสอบทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว เม่ือวันท่ี 13 มี.ค. 2566

จึงน าเรียนท่ีประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุม

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



03
เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม

3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งบลงทุน Non UC 

- งบค่าเส่ือม 

- งบรายจ่ายประจ าปี 2566 

(งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ) 



งบลงทุน Non UC 

โดย...รองคมสัน ไชยวรรณ์

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



หน่วยเบิกจ่าย : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การบริหารจัดการรายการงบลงทุน

ค่าครุภณัฑ ์ทีด่ิน และสิ่งกอ่สร้าง  ปี 2566



ส่ิงก่อสร้างผูกพัน ปี 2565

2 รายการ 

- รพ.กุยบุรี (อาคารส่งเสริมสุขภาพ)

- รพ.ปราณบุรี (อาคารผู้ป่วยนอก)



รพ.กุยบุรี : 
อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล.2 ช้ัน 

พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร

วงเงิน 12,880,000 บาท 

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

งาน เร่ิม 15 ก.พ 65 – 9 ก.พ. 66

(เงนิกันไว้เบิกเหลือมปี 9,183,400)

ความกา้วหน้า

ขณะนี้ (ณ 13 มี.ค.66) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดท่ี 5-6-7(งวดสุดท้าย) 

คาดว่าจะส่งงานท้ังหมดได้ในเดือน เมษายน 2566

ความก้าวหน้างานก่อสร้างท้ังโครงการประมาณ 80 %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน ด าเนินการแล้ว 360 วัน

แก้ไขสัญญา ค่าปรับ ร้อยละ 0 จ านวน 137 วัน ด าเนินการมาแล้ว 31 วัน เหลือ 106 วัน

รายการที ่1



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

วงเงนิกอ่สร้าง 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 ใช้ 17,204,440 บาท   เหลือ 28,928,960 บาท

งบปี 66 = 32,975,000 บาท 

งบปี 67 =  25,665,000 บาท (งบถูกพับของบประมาณ 4,517,100 บาท)

ความกา้วหน้า

ขณะนี้ (ณ 13 มี.ค. 66) ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดท่ี 10-11

ความก้าวหน้างานก่อสร้างท้ังโครงการประมาณ 36 %

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 660 วัน ด าเนินการแล้ว 531 วัน เหลือ 129 วัน

แก้ไขสัญญา ค่าปรับ ร้อยละ 0 จ านวน 280 วัน

รายการที ่2



ส่ิงก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี66 

1 รายการ

รพ.สามร้อยยอด

(อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน)



รพ.สามร้อยยอด :
อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน  เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท.

ใช้สอยประมาณ 9,884 ตรม.โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว แบบ 10690

วงเงนิงบประมาณ 160,678,000 บาท

ปี 2566 =  32,135,600 บาท

วิธี E bidding : ความก้าวหน้า 

- ผวจ. อนุมัติ TOR และราคากลาง

1) อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. อนุมัติประกาศปรับปรุงร่างฯ เสนอราคาประกวดราคา

2) ขอความเห็นชอบผู้ชนะ กับ ส านักงบประมาณ เดือน ก.ค.66



ส่ิงก่อสร้างปีเดียว 

ปี 2566

7 รายการ 



รายการสิ่งกอ่สร้างปีเดียว 7 รายการ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า

- สสจ.ปข. บ้านพักข้าราชการช านาญงานฯเลขท่ีแบบ 11057  1 หลัง

(180วัน 5 งวดงาน ด าเนินการแล้ว 47 วัน คงเหลือ 133 วัน )

อยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี 1

1,129,000 สัญญา 183/2566

ลว 25ม.ค.66

26 ม.ค.-25ก.ค.66

- สสอ.เมือง บ้านพักข้าราชการช านาญงานฯเลขท่ีแบบ 11057 1 หลัง

(180วัน 5 งวดงาน ด าเนินการแล้ว 47 วัน คงเหลือ 133 วัน )

อยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี 1

1,123,500 สัญญา 183/2566

ลว 25ม.ค.66

26 ม.ค.-25ก.ค.66

- รพ.สต.ดอนยาย

หนู

บ้านพักข้าราชการช านาญงานฯเลขท่ีแบบ 11057 1 หลัง

(180วัน 5 งวดงาน ด าเนินการแล้ว 28 วัน คงเหลือ 152 วัน )

อยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี 1

1,138,200 สัญญา 208/2566

ลว 13 ก.พ.66

14 ก.พ.- 11 ส.ค.66

- สสอ.กุยบุรี บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้น/ช านาญการพิเศษ 

เลขท่ีแบบ 11058  1 หลัง(180วัน 5 งวดงาน ด าเนินการแล้ว 

39 วัน คงเหลือ 141 วัน ) อยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี 1

1,600,200 สัญญา 201/2566

ลว 2 ก.พ.66

3 ก.พ.- 1 ส.ค.66

- รพ.สต.วังน้าเขียว 

อ.บางสะพาน

อาคารสถานีอนามัย เลขท่ีแบบ 8170/2536

1 หลัง( 300 วัน5 งวดงาน ด าเนินการแล้ว 25 วัน คงเหลือ

275วัน )  อยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี 1

4,223,100 สัญญา 209/2566

ลว 16 ก.พ.66

17 ก.พ.- 13 ธ.ค.66

- รพ.สต.หนอง

มะซาง อ.กุยบุรี

ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร  (40 วัน 1 งวดงาน ด าเนินการ

แล้ว 40 วัน คงเหลือ 0 วัน แจ้งค่าปรับ ) อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ งานงวดสุดท้าย

525,500 สัญญา 182/2566

ลว 25ม.ค.66

26 ม.ค.- 6 มี.ค.66

- สสอ.สามร้อยยอด ปรับปรุงอาคารสสอ.(60 วัน 1 งวดงานด าเนินการแล้ว 28วัน

คงเหลือ32วัน)อยู่ระหว่างด าเนินการ
393,000 สัญญา 207/2566

ลว 13 ก.พ.66

14 ก.พ.- 13 เม.ย.66



ครุภัณฑ์ ปี 2566

31 รายการ 



วิธี e-bidding

ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ข้ันตอน

ครุภัณฑ์การแพทย์
1 กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร

และล าไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์

แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุม

สัญญาณภาพ 

รพ.บางสะพาน 1 3,700,000 e-bidding

แยกยื่น

สัญญา 170/2566

ลว 23ม.ค.66

เบิกจ่ายแล้ว

2 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่ชนิดวีดิ

ทัศน์แบบคมชัดสูง 

รพ.บางสะพาน 1 1,400,000 

3 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุม

ด้วยปริมาตรและความดัน ขนาด

กลาง 

รพ.บางสะพาน 1 800,000 e-bidding สัญญา 189/2566

ลว 30 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา 30

เม.ย.66

ส่งมอบแล้ว 

รอ คกก.ตรวจรับ



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ข้ันตอน

ครุภัณฑ์การแพทย์
4 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ีขนาดไม่น้อยกว่า 

300 mA.ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

รพ.กุยบุรี 1 1,297,500 e-bidding สัญญา 190/2566

ลว 30 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา 29 ก.ค.66

รอส่งของ

5 เคร่ืองเอกซเรย์ท่ัวไปขนาดไม่น้อยกว่า 

500 mA. แบบแขวนเพดาน 

รพ.สามร้อยยอด 1 1,685,000 e-bidding สัญญา 172/2566

ลว 23 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา 23 ก.ค.66

รอส่งของ

6 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร 

รพ.สามร้อยยอด 1 1,340,000 e-bidding

เสนอผู้มีอ านาจเรียกท า

สัญญา

7 เคร่ืองล้างเคร่ืองมืออัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร 

รพ.ทับสะแก 1 1,580,000 e-bidding

เสนอผู้มีอ านาจเรียกท า

สัญญา

วิธี e-bidding



ล าดับ รายการ สถานที่ จ านวน วงเงิน
วิธีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ข้ันตอน

ครุภัณฑ์การแพทย์
8 ยูนิตท าฟัน สสจ.ปข 

รพ.สต.บางเบิด

รพ.สต.หินเหล็กไฟ

รพ.สต.บ้านทองมงคล

รพ.สต.บ้านห้วยไก่ต่อ

5 2,300,000 e-

bidding

สัญญา 163/2566

ลว 11 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา11เม.ย.66

รอส่งของ

วิธี e-bidding



ล าดับ รายการ สถานที่
จ านว

น
วงเงิน

วิธีจัดซ้ือ

จัดจ้าง
ข้ันตอน

ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง
9 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง

เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ 

รพ.ปราณบุรี 1 1,358,000 e-bidding สัญญา 187/2566

ลว 30 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา30เม.ย.66

ผู้รับจ้างนัดส่งมอบ

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ

10 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) 

ขนาด 300 กิโลวัตต์ 

รพ.สามร้อยยอด 1 1,656,000 e-bidding สัญญา 185/2566

ลว 25 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา24ก.ค.66

รอส่งของ

11 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดต้ัง) 

ขนาด 300 กิโลวัตต์ รพ.ทับสะแก 

1 1,705,000 e-bidding สัญญา 188/2566

ลว 30 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา29ก.ค.66

รอส่งของ

ครุภัณฑงานบา้นงานครัว

12 เคร่ืองซักผ้า แบบอุตสาหกรรม 

ขนาด 200 ปอนด์ 

รพ.บางสะพาน 1

962,000 

e-bidding สัญญา 171/2566

ลว 23 ม.ค.66

ส้ินสุดสัญญา23เม.ย.66

รอส่งของ

วิธี e-bidding



งบค่าเส่ือม

โดย...รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



รายงานความก้าวหนา้การด าเนนิงานงบค่าบริการทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่าย
ในลักษณะงบลงทนุ ปี 2565  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์  

0%

20%
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100%

หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย รวม

เบกิจ่ายเงนิ

ยังไมไ่ด้เบกิ
จ่ายเงนิ

ข้อมลู ณ 13 ม.ีค.66

ขอ้มูลจากโปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทยท์ีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ (www.nhso.go.th)

เบิกจ่ายเงนิภายใน 30 ก.ย.2566

หน่วยบริการ

ยงัไมไ่ด้เบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงนิ รวมยังไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพัน
ท าสัญญาแล้ว ตรวจรับ รวม

ราย

การ
วงเงนิ  

ราย

การ
วงเงนิ 

ราย

การ
วงเงนิ 

ราย

การ
วงเงนิ 

ราย

การ
วงเงนิ 

ราย

การ
วงเงนิ 

รพ.หวัหนิ 1 854,000 1 854,000 24 11,828,509.17 25 12,682,509.17

รพ.ปราณบุรี - - 59 5,210,737.73 59 5,210,737.73

รพ.สามร้อยยอด 22 4,642,637.18 22 4,642,637.18

รพ.กุยบุรี 1 263,000 1 263,000 28 4,742,780.56 29 5,005,780.56

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

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

รพ.บางสะพาน 1 1,595,291.63 1 1,595,291.63 50 5,786,576.75 51 7,381,868.38

รพ.บางสะพานน้อย 36 2,968,235.91 36 2,968,235.91

รวม 1 854,000 2 1,858,291.63 3 2,712,291.63 302 48,205,150.75 305 50,917,442.38 



รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย

หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ งบคา่เส่ือมUC

สมทบ

เงินบ ารุง
รวมเงิน ความกา้วหน้า

รพ.สต.

บ้านทับใต้

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 )

อ.หวัหนิ 1 รายการ



หน่วยบริการ

ลูกข่าย
รายการ

งบค่าเส่ือม

UC

สมทบเงิน

บ ารุง
รวมเงิน ความก้าวหน้า

รพ.สต.ป่าถล่ม ยูนิตท าฟัน 263,000 263,000 รอส่งมอบ คาดว่าจะ

เบิกจ่ายภายในเดือน

มีนาคม 2566 

อ.กยุบรีุ  1 รายการ 

รายการทีย่งัไมไ่ดเ้บกิจ่าย

อ.บางสะพาน  1 รายการ

หน่วยบริการ รายการ
งบค่าเส่ือม

UC

สมทบเงิน

บ ารุง
รวมเงิน ความก้าวหน้า

รพ.บางสะพาน ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 

ระหว่างอาคารเก่าและ

อาคารผู้ป่วยนอก

1,595,291.63 0 1,595,291.63 วงเงนิ 1,483,500. สัญญา 150 วัน

เร่ิม17 ต.ค.65-16 มี.ค.66

3 งวดงาน 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3

เป็นไปตามงวดงาน

(เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว 

วงเงนิ 445,050 บาท

คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2566



งบรายจ่ายประจ าปี 2566
(งบด าเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอ่ืนๆ)

โดย...รองจารุรัตน์ พัฒน์ทอง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของหน่วยงาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลอื

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ

รายจ่ายประจ า 66,770,695.00 30,551,530.43 46 31,100.00 0 36,188,064.57 54

งบลงทุน 253,812,400.00 33,430,066.44 13 0.00 0 220,382,333.56 87

รวม 320,583,095.00 63,981,596.87 20 31,100.00 0 256,570,398.13 80

20.83%

79.17%

รายจ่ายประจ า งบลงทุน
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รายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของหน่วยงาน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566)

หน่วยงาน รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 งบลงทนุ

สสจ.ปข. 100,401,000.00 10,091,500.00 10 0.00 0 90,309,500.00 90

รพ.หวัหนิ 151,862,400.00 21,789,566.44 14 0.00 0 130,072,833.56 86

รพ.ประจวบฯ 1,549,000.00 1,549,000.00 100 0.00 0 0.00 0

รวม 253,812,400.00 33,430,066.44 13 0.00 0 220,382,333.56 87

1.2 รายจ่ายประจ า

สสจ.ปข. 32,560,671.00 15,916,006.50 49 31,100.00 0 16,613,564.50 51

รพ.หวัหนิ 21,123,482.00 8,946,035.00 42 0.00 0 12,177,447.00 58

รพ.ประจวบฯ 13,086,542.00 5,689,488.93 43 0.00 0 7,397,053.07 57

รวม 66,770,695.00 30,551,530.43 46 31,100.00 0 36,188,064.57 54

ภาพรวมหน่วยบริการได้รับจัดสรร

สสจ.ปข.        : 132,961,671 บาท

รพ.หัวหิน      : 172,985,882 บาท

รพ.ประจวบฯ : 14,635,542 บาท

สสจ.ปข.
41%

รพ.หัวหิน
54%

รพ.ประจวบฯ
5%

20 18

49

20

80 82 51 80

Q1-66 = 32%

Q2-66 = 
52%

Q3-66 = 75%

Q4-66 = 93%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

สสจ.ปข. รพ.หวัหนิ รพ.ประจวบฯ รวม



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบลงทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจัดสรร

เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

ครุภัณฑ์ 35,833,000.00 20,760,500.00 58 0.00 0 15,072,500.00 42

สิง่กอ่สร้าง 217,979,400.00 12,669,566.44 6 0.00 0 205,309,833.56 94

รวม 253,812,400.00 33,430,066.44 13 0.00 0 220,382,333.56 87

หน่วยงาน รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 ครุภัณฑ์

สสจ.ปข. 25,134,000.00 10,091,500.00 40 0.00 0 15,042,500.00 60

รพ.หวัหนิ 9,150,000.00 9,120,000.00 100 0.00 0 30,000.00 0

รพ.ประจวบฯ 1,549,000.00 1,549,000.00 100 0.00 0 0.00 0

รวม 35,833,000.00 20,760,500.00 58 0.00 0 15,072,500.00 42

1.2 สิง่กอ่สร้าง

สสจ.ปข. 75,267,000.00 0.00 0 0.00 0 75,267,000.00 100

รพ.หวัหนิ 142,712,400.00 12,669,566.44 9 0.00 0 130,042,833.56 91

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 217,979,400.00 12,669,566.44 6 0.00 0 205,309,833.56 94
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจัดสรร

เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

คตส. 135,000.00 105,629.03 78 0.00 0 29,370.97 22

ฉ.11/12 19,853,162.00 9,483,284.00 48 0.00 0 10,369,878.00 52

ไมท่ าเวชฯ 390,000.00 300,000.00 77 0.00 0 90,000.00 23

เงนิสมทบกองทุน

ประกนัทดแทน
38,820.00 24,506.00 63 0.00 0 14,314.00 37

ประกนัสงัคม

สว่นนายจ้าง
304,682.00 229,721.00 75 0.00 0 74,961.00 25

พตส. 42,773,623.00 18,666,076.94 44 0.00 0 24,107,546.06 56

คา่ตอบแทนนติิเวช 178,000.00 23,850.00 13 0.00 0 154,150.00 87

สาธารณูปโภค 571,000.00 563,116.20 99 0.00 0 7,883.80 1

คา่เช่าบา้น 85,400.00 42,000.00 49 0.00 0 43,400.00 51

แผนงาน/โครงการ 2,441,008.00 1,113,347.26 46 31,100.00 1 1,296,560.74 53

รวม 66,770,695.00 30,551,530.43 46 31,100.00 0 36,188,064.57 54
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566)

หน่วยงาน รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ
1.1 คตส.

สสจ.ปข. 69,000.00 57,500.00 83 0.00 0 11,500.00 17

รพ.หวัหนิ 9,000.00 7,500.00 83 0.00 0 1,500.00 17

รพ.ประจวบฯ 57,000.00 40,629.03 71 0.00 0 16,370.97 29

รวม 135,000.00 105,629.03 78 0.00 0 29,370.97 22

1.2 ฉ.11/12

สสจ.ปข. 14,852,395.00 6,982,900.00 47 0.00 0 7,869,495.00 53

รพ.หวัหนิ 2,811,477.00 1,405,739.00 50 0.00 0 1,405,738.00 50

รพ.ประจวบฯ 2,189,290.00 1,094,645.00 50 0.00 0 1,094,645.00 50

รวม 19,853,162.00 9,483,284.00 48 0.00 0 10,369,878.00 52

1.3 คา่ไมท่ าเวชฯ

สสจ.ปข. 390,000.00 300,000.00 77 0.00 0 90,000.00 23

รพ.หวัหนิ - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 390,000.00 300,000.00 77 0.00 0 90,000.00 23

1.4 เงนิสมทบกองทุนประกันทดแทน

สสจ.ปข. 18,684.00 18,155.00 97 0.00 0 529.00 3

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

รพ.ประจวบฯ 13,092.00 6,351.00 49 0.00 0 6,741.00 51

รวม 38,820.00 24,506.00 63 0.00 0 14,314.00 37

1.5 ประกนัสงัคมสว่นนายจ้าง

สสจ.ปข. 147,021.00 110,689.00 75 0.00 0 36,332.00 25

รพ.หวัหนิ 57,149.00 42,953.00 75 0.00 0 14,196.00 25

รพ.ประจวบฯ 100,512.00 76,079.00 76 0.00 0 24,433.00 24

รวม 304,682.00 229,721.00 75 0.00 0 74,961.00 25



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566)

หน่วยงาน รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

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

สสจ.ปข. 14,060,563.00 6,742,949.00 48 0.00 0 7,317,614.00 52

รพ.หวัหนิ 18,030,412.00 7,459,843.00 41 0.00 0 10,570,569.00 59

รพ.ประจวบฯ 10,682,648.00 4,463,284.94 42 0.00 0 6,219,363.06 58

รวม 42,773,623.00 18,666,076.94 44 0.00 0 24,107,546.06 56

1.7 คา่ตอบแทนนติิเวช (ชันสตูรพลกิศพ)

สสจ.ปข. 42,000.00 23,850.00 57 0.00 0 18,150.00 43

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

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 178,000.00 23,850.00 13 0.00 0 154,150.00 87

1.8 คา่สาธารณูปโภค

สสจ.ปข. 571,000.00 563,116.20 99 0.00 0 7,883.80 1

รพ.หวัหนิ - - - - - - -

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 571,000.00 563,116.20 99 0.00 0 7,883.80 1

1.9 คา่เช่าบา้น

สสจ.ปข. 44,000.00 12,000.00 27 0.00 0 32,000.00 73

รพ.หวัหนิ 41,400.00 30,000.00 72 0.00 0 11,400.00 28

รพ.ประจวบฯ - - - - - - -

รวม 85,400.00 42,000.00 49 0.00 0 43,400.00 51

1.10 แผนงาน/โครงการ

สสจ.ปข. 2,366,008.00 1,104,847.30 47 31,100.00 1 1,230,060.70 52

รพ.หวัหนิ 31,000.00 0.00 0 0.00 0 31,000.00 100

รพ.ประจวบฯ 44,000.00 8,499.96 19 0.00 0 35,500.04 81

รวม 2,441,008.00 1,113,347.26 46 31,100.00 1 1,296,560.74 53



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบเบิกแทนกัน/งบอุดหนุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายการ รับจัดสรร

เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

จ านวน

เงนิ
ร้อยละ

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

งบอุดหนนุ 162,000.00 8,200.00 5 0.00 0 153,800.00 95

รวม 192,000.00 8,200.00 4 0.00 0 183,800.00 96

หน่วยงาน รับจัดสรร
เบิกจ่าย PO คงเหลือ

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ 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 8,200.00 22 0.00 0 28,800.00 78

รพ.หวัหนิ - - - - - - -

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

รวม 162,000.00 8,200.00 5 0.00 0 153,800.00 95
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สสอ.
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย
หัวหิน 51,500.00 17,928.00 0.00 33,572.00 35

ปราณบุรี 43,200.00 0.00 0.00 43,200.00 0

สามร้อยยอด 39,100.00 8,176.00 0.00 30,924.00 21

กุยบุรี 39,100.00 13,100.00 0.00 26,000.00 34

เมืองประจวบฯ 35,000.00 15,000.00 0.00 20,000.00 43

ทับสะแก 30,000.00 2,500.00 0.00 27,500.00 8

บางสะพาน 25,000.00 17,860.00 0.00 7,140.00 71

บางสะพานน้อย 29,100.00 24,718.00 0.00 4,382.00 85

รวม 292,000.00 99,282.00 0.00 192,718.00 34

หน่วยรับงบประมาณ : ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ

ผลการเบกิจ่ายงบประมาณของหน่วยงานระดบัอ าเภอ ( สสอ./รพ. )
ผลการเบิกจ่าย @ 10 มีนาคม 2566
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สสอ.
1.1 ค่าบริหารจดัการ สสอ. 1.2 พชอ.

1.3 พัฒนาระบบบริการสขุภาพ

ปฐมภมู ิ(PCC)

จัดสรร
PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
จัดสรร

PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
จัดสรร

PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

หัวหิน 15,000 14,928 72 100 10,000 3,000 7,000 30 10,000 0 10,000 0

ปราณบุรี 15,000 0 15,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0

สามร้อยยอด 15,000 8,176 6,824 55 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0

กุยบุรี 15,000 9,000 6,000 60 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0

เมืองฯ 15,000 15,000 0 100 10,000 0 10,000 0 10,000 0 10,000 0

ทับสะแก 15,000 2,500 12,500 17 10,000 0 10,000 0 5,000 0 5,000 0

บางสะพาน 15,000 15,000 0 100 10,000 2,860 7,140 29 - - - -

บางสะพานน้อย 15,000 14,188 812 95 10,000 6,430 3,570 64 - - - -

รวม 120,000 78,792 41,208 66 80,000 12,290 67,710 15 55,000 0 55,000 0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามรายการทีไ่ด้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย @ 10 มีนาคม 2566หน่วยรับงบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ



สสอ.
1.4 ค่าโครงการหนอนพยาธิในพระราชด าริ

จัดสรร PO/เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

หัวหิน 16,500 0 16,500 0

ปราณบุรี 8,200 0 8,200 0

สามร้อยยอด 4,100 0 4,100 0

กุยบุรี 4,100 4,100 0 100

เมืองฯ - - - -

ทับสะแก - - - -

บางสะพาน - - - -

บางสะพานน้อย 4,100 4,100 0 100

รวม 37,000 8,200 28,800 22

หน่วยรับงบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามรายการทีไ่ด้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย @ 10 มีนาคม 2566



รพ.
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย

หัวหิน 77,100.00 67,100.00 0.00 10,000.00 87

ปราณบุรี 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 100

สามร้อยยอด 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 0

กุยบุรี 58,100.00 53,100.00 0.00 5,000.00 91

ประจวบฯ 147,000.00 142,000.00 0.00 5,000.00 97

ทับสะแก 61,400.00 56,400.00 0.00 5,000.00 92

บางสะพาน 93,700.00 88,645.00 0.00 5,055.00 95

บางสะพานน้อย 32,700.00 18,800.00 0.00 13,900.00 57

รวม 556,400.00 480,045.00 0.00 76,355.00 86

หน่วยรับงบประมาณ : โรงพยาบาล
ผลการเบิกจ่าย @ 10 มีนาคม 2566
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ผลการเบกิจ่ายงบประมาณของหน่วยงานระดบัอ าเภอ ( สสอ./รพ. )



รพ.

1.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด
1.2 ค่าติดตามผู้ผ่านการบ าบัด

รักษายาเสพติด

1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิ (PCC)

จัดสรร
PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
จัดสรร

PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย
จัดสรร

PO/

เบิกจ่าย
คงเหลือ

ร้อยละ

เบิกจ่าย

หัวหิน 65,000 65,000 0 100 2,100 2,100 0 100 10,000 0 10,000 0

ปราณบุรี 53,000 53,000 0 100 1,000 1,000 0 100 - - - -

สามร้อยยอด 31,400 0 31,400 0 1,000 0 1,000 0 - - - -

กุยบุรี 50,500 50,500 0 100 2,600 2,600 0 100 5,000 0 5,000 0

ประจวบฯ 128,000 128,000 0 100 14,000 14,000 0 100 5,000 0 5,000 0

ทับสะแก 51,900 51,900 0 100 4,500 4,500 0 100 5,000 0 5,000 0

บางสะพาน 80,900 80,880 20 100 7,800 7,765 35 100 5,000 0 5,000 0

บางสะพานน้อย 31,700 17,800 13,900 56 1,000 1,000 0 100 - - - -

รวม 492,400 447,080 45,320 91 34,000 32,965 1,035 97 30,000 0 30,000 0

หน่วยรับงบประมาณ : โรงพยาบาล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนกตามรายการทีไ่ด้รับจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย @ 10 มีนาคม 2566
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04
เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.1 สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ 

กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



1. Health For Wealth

ประเดน็ ข้อส่ังการ/ขอ้เสนอแนะ

1. กัญชาทางการแพทย์

- จ านวนผู้ป่วยเป้าหมาย

การส่งเสริมการใช้น้ามันกัญชา

- อาจเก็บยอด/จ านวนผู้ใช้จากกลุ่มผู้ป่วย Long Term Care

ที่อยู่ที่บ้าน (ปกติซ้ือน้ามันกัญชาจากแหล่งอ่ืนใช้อยู่แล้ว)

โดย...ใหเ้ข้าไปสนับสนุนหรือใหข้้อมูล เพ่ือใหเ้ขาเลือกซ้ือจาก

แหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานขององค์การเภสัชฯ หรือที่ อ.เดชา ผลิต

2. Wellness center / แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- ยังไม่มีเส้นทางท่องเที่ยวที่

เช่ือมโยงผลิตภัณฑ์/บริการ

สุขภาพที่ชัดเจน

- ให ้กง.คุ้มครองผู้บริโภคฯ เร่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ

ที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด และน าเข้าข้อมูลเพ่ือ

วางแผนท างาน (ก าหนดเส้นทางท่องเที่ยว) ร่วมกับภาคี

เครือข่ายอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

* สธน.: ประจวบฯ มี product ที่เป็น Highlight เยอะ ควรเลือก product

ที่จะท าจริงจังสัก 1-2 อย่าง 



2. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ประเดน็ ข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะ

1. พชอ.

- ประเด็นเร่ืองที่

น ามาขับเคลื่อน พชอ.

- ควรก าหนดประเด็นที่จะท าไปในทิศทางเดียวกัน จะได้สอดคล้อง/เช่ือมโยงกันทั้ง

จังหวัด  โดย...
1) สสจ. ช้ีเป้าเลยว่าควรด าเนินการเร่ืองอะไร  ให้ สสอ. น าไปเสนอและผลักดันในเวที พชอ.

ให้เกิดการด าเนินงานในอ าเภอ
* สธน.: เสนอให้เอาเร่ืองท่ีท าให้ค่า LE ของประชาชนประจวบฯ ลดลง มาเชื่อมกับ พชอ.

2) ให้ รพ.แม่ข่ายสนับสนุนเงนิ* ให้ รพ.สต.ท่ียังไม่ได้ถ่ายโอน เอาไปท าโครงการ เพ่ือ

ขับเคล่ือนงานตอบสนองต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีตามประเด็น พชอ.ที่ก าหนด 

เงนิ* = เงนิบ ารุงท่ีได้จากการให้บริการร่วมกันในช่วงท่ีโควิด-19 ระบาด

2. “3 หมอรู้จักคุณ” - ใหพั้ฒนาสู่ 3 หมอ Plus : 3 หมอ ที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง (DM, HT, 

Stroke, STEMI) เช่ือมโยงต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ 

3. PCU/NPCU
* จ.ประจวบฯ ขาดแคลน 

แพทย์ FM มากสุดในเขต

- ฝากทีมที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรแพทย์ระดับเขต ใหค้ านึงถึงข้อมูลในภาพเขต

เป็นหลัก เพ่ือใหง้านระบบสุขภาพปฐมภูมิในภาพเขตขับเคลื่อนไปด้วยดี

(ให ้allocate แพทย์ให ้จ.ประจวบฯ)

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


3. สุขภาพกลุ่มวัย

ประเด็น ข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะ

1. กลุ่มแม่และเด็ก - ใหท้บทวน จุดเช่ือมโยงงาน ระหว่าง Primary กับ Secondary Care เพ่ือแก้ปัญหา

ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น ANC คุณภาพ และมารดาซีด

2. กลุ่มวัยแรงงาน
- NCD : ยังมีปัญหา

เร่ืองการคัดกรองและ

การท าให้ประชาชนมี 

Health Literacy

- วิธีช่วยใหเ้พ่ิมการเข้าถึงบริการและการคัดกรองได้มากข้ึน คือ ต้องท าใหช้าวบ้านมี

Health Literacy 

- มอบให ้CUP รพ.บางสะพานน้อย น าร่อง เร่ือง Health Station โดยใหทุ้ก รพ.สต.

มี Health Station ที่สามารถใหบ้ริการตรวจคัดกรองแบบ anytime & anywhere
* ผู้ตรวจฯ : จะจัดสรรเงนิ CF ให้ CUP บางสะพานน้อย น าไปจัดต้ัง Health station ในพ้ืนท่ี

จ านวน 9 จุดๆ ละ 20,000 บาท (รพ.สต. 8 แห่ง ๆ ละ 1 จุด + รพ. 1 จุด)

- สุขภาพจิต: การ

จัดบริการยังไม่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

1. ควรเพ่ิมบริการด้านสุขภาพจิต ใหค้รอบคลุมพ้ืนที่ที่มีปัญหา  โดยเฉพาะโรงพยาบาล

ที่มีศักยภาพในการใช้ระบบ Telemedicine เช่น รพ.บางสะพานน้อย
* จัดเพ่ิมจากโครงการจิตแพทย์สัญจรของ รพ.หัวหิน ที่สัญจรไป รพ.ปราณบุรี/รพ.บางสะพาน

และบริการผ่านระบบ Telemedicine ของ รพ.ประจวบฯ ท่ีจัดให้กับ รพ.กุยบุรี

2. ใหส่้งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันการฆ่าตัวตายในปฐมภูมิ

ของกรมสุขภาพจิต ซ่ึงมีหลักสูตรการอบรมใหท้ั้ง onsite/ online



3. สุขภาพกลุ่มวัย

ประเด็น ข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะ

3. การยกระดับ

บริการผู้สูงอายุ

1. ใหน้ าผลจากการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (Community Screening) มา

เช่ือมโยงหรือส่งต่อเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ที่โรงพยาบาล

2. เพ่ิมการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่ รพท. 
* ผู้ป่วยสูงอายุมา รพ.คร้ังเดียวได้ตรวจรักษาหลายโรค/หลายปัญหาท่ีก าลังเป็นอยู่

ผู้ตรวจฯ : 1. อยากใหจั้งหวัดทบทวนว่าจะเล่นเร่ืองอะไรในแต่ละกลุ่มวัย เอาใหจ้ริงจัง เช่น มหศัจรรย์ 

1,000 วัน+ ในเด็กปฐมวัย, Health station ในกลุ่มวัยแรงงาน, คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ

ในผู้สูงอายุที่เส่ียง/ป่วย เป็นต้น

2. รับจะไปหารือกับผู้ตรวจฯ เขต 11 กรณีส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชไปรักษาที่ รพ.จิตเวช จ. สุราษฎรฯ

สธน. : 1. จังหวัดนี้จัดบริการระดับพ้ืนที่ได้ดี, ยังมีการใช้ Family Folder ที่มีบันทึกเร่ืองราวที่ใช้ประโยชน์
ได้ดี  ฝากกรณีข้อมูลใน Family Folder ของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน

2. ของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ : อยากใหม้ีแผนใหชั้ดว่าผู้สูงอายุเป้าหมายจะได้ของขวัญครบเมื่อไร

เพ่ิมเติม



4. Digital Health 

ประเด็น ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

1. DID

- ความกังวลเก่ียวกับระบบ

ความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือ

ไม่ให ้จนท. เส่ียงต่อความผิด

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (ทั้งส่วนของบุคลากร

สาธารณสุข และประชาชน)

- ในเบื้องต้นท่านผู้ตรวจฯ ได้แจ้งถึงมาตรการที่ทางกระทรวงได้

ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในระบบ แต่เพ่ือใหทุ้กคนที่เก่ียวข้อง

ทั้ง จนท. และประชาชนมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงเพียงพอ 

จะมอบหมายใหท้ีม IT ของเขต เชิญผู้เก่ียวข้องร่วมประชุมหารือ 

ซ่ึงต้องบอกใหไ้ด้ว่าเขตสุขภาพที่ 5 จะเดินหน้าอย่างไรใหป้ลอดภัย

และแจ้งกลับพ้ืนที่เพ่ือใหด้ าเนินการต่อได้อย่างมั่นใจ
* ผู้ตรวจฯ : ปัญหาความยุ่งยากในการขอ authentication code เพ่ือยืนยัน

การเข้ารับบริการ ซ่ึงจะมีผลต่อการเคลมเงนิจาก สปสช. จะเชิญ 

สปสช.มาหารือ เพ่ือหาแนวทางท่ีท าให้งา่ยข้ึน

2. Digital transformation

- โปรแกรม HIS ที่ รพ. ใช้

ไม่เช่ือมกับโปรแกรมฮุกกะ

- การน าโปรแกรมต่างๆ (ของเอกชน) มาใช้ในโรงพยาบาล  ขอให้
ผู้บริหารโรงพยาบาลพิจารณา โดยขอใหเ้ป็นโปรแกรมที่ปรับใหเ้ข้ากับ

บริบท/งานของเรา โดยระบบเดิมของเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมาก

ข้อช่ืนชม - รพ.ในจังหวัดประจวบฯ ได้ด าเนินการเร่ือง DID และ Digital transformation

ได้ก้าวหน้ากว่าจังหวัดอ่ืนในเขต และมีแผนการจัดบริการ Telemedicine 



5. ลดป่วย ลดตาย

ประเด็น ข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะ

1. ระบบ Refer - ขอให ้นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.ประจวบฯ – หวัหนิ – บางสะพาน ใช้โอกาสในการท างาน

ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ ปรับระบบ refer ของจังหวัด ใหม้ีความ

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

- ระบบ refer ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี Gap ที่ยังพัฒนาได้ เช่น อาจน า Sky transportation 

มาใช้เพ่ือส่งผู้ป่วยใหป้ลอดภัย/ทันเวลามากข้ึน หรืออาจตัดสินใจพัฒนา Health

security โดยตั้งแบบเป็นจุด ๆ ซ่ึงต้องมีครบและเพียงพอ 
* กรณีปรับโดยน า Sky transportation มาใช้ ต้องพิจารณาเร่ือง coverage ประชาชน โดยต้องให้

ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงเทา่เทียม ทั่วถึง

- การ refer ข้ามไป-มาระหว่างเขต 5 และเขต 11 (ประจวบฯ - ชุมพร) ทางผู้ตรวจฯ และ

สธน. จะน าไปหารือท า mapping และแก้ปัญหาการเช่ือมโยงระบบกับเขต 11

2. Stroke/

STEMI

- ขอใหจ้ังหวัดทบทวนอัตราตายของ Stroke, STEMI ที่พบว่ามีน้อย ไม่เกินเกณฑ์นั้น 

จริงๆ แล้วท าได้ดี หรือ refer out ไปเสียชีวิตที่อ่ืนหรือไม่ 
* ประเด็นที่ต้องพิจารณา/ทบทวน คือ อะไรเป็นเหตุให้เสียชีวิต เช่น ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจริงๆ 

หรือจากระบบ transportation หรือจาก Communication ใน process ของการ refer



5. ลดป่วย ลดตาย

ประเด็น ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

3. Newborn
- แพทย์ Newborn

ไม่เพียงพอ

- มอบทีม Service plan สาขา Newborn พิจารณาบริหารจัดการเพ่ือช่วยกัน

ในภาพเขต

4. ODS
- เป็นนวัตกรรมของ

เขต 5

- ขอใหท้ีม ODS ศึกษาวิเคราะห ์Health Outcome และ Health Economics 

(ค่าเดินทาง/ค่ากินอยู่/ค่าบริการเรียกเก็บ/ค่าเสียโอกาส ) เปรียบเทียบระหว่าง

ผ่าตัดแล้วนอนโรงพยาบาล กับการท า ODS ว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

เพ่ือเป็นข้อมูลใหเ้ขตขับเคลื่อนเร่ืองนี้ต่อได้ชัดเจนข้ึน รูปแบบไหนเหมาะกับ

โรงพยาบาลระดับใดหรือบริบทแบบไหน
ผู้ตรวจฯ : ODS อาจเหมาะกับบริบทของ รพ.ท่ีมีศัลยศาสตร์มาก ห้องผ่าตัดน้อย อาจไม่เหมาะกับบางจังหวัด

หรือบางโรงพยาบาล



6. องค์กรสมรรถนะสูง

ประเด็น ข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะ

1. การเงนิการคลัง
- ประสิทธิภาพการจ่ายหน้ี

ยังไม่ดี

1) ขอให ้รพ.ทุกแหง่ ช าระหนี้ค้างจ่ายใหไ้ด้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่ควรถือ

เงนิสดไว้ แต่ค้างหนี้นาน

* ผู้ตรวจฯ : 1. กรณีมีปัญหาเชิงกระบวนการท่ีท าให้ใม่สามารถช าระหน้ีได้ มอบ CFO เขต 

ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหา

2. กรณี “ลูกหน้ีท่ีไม่มีทางเรียกเก็บได้แน่” โรงพยาบาลต้องท าหนังสือ

สนับสนุนเงนิให้ลูกหน้ี เพ่ือเคลียร์บัญชีลูกหน้ีออกจากระบบ

2) มอบ สปสช.ช่วยดูเร่ืองระบบการจ่ายเงนิและการจัดบริการ โดยเฉพาะของ

รพ.สต.ที่ถ่ายโอน

2. การบริหารจัดการ

งบลงทุน

- ขอใหจ้ังหวัดตรวจสอบและรวบรวมปัญหา/ความต้องการด้านส่ิงก่อสร้าง

และจัดท าแผนของบประมาณไปยังเขต เพ่ือเสนอเป็นข้อมูลขาข้ึนไว้ส าหรับใช้

พิจารณาจัดสรรได้ทันทีที่มีงบประมาณ
* สธน. : ยกตัวอย่าง การปรับปรุงพ้ืนผิวถนนทางเข้า สสอ.

* ผู้ตรวจฯ : มอบ สบส.ราชบุรี ส่งช่างโยธา มาช่วยเขียนแบบปรับปรุง/ต่อเติมส่วน

บริการแพทย์แผนไทยให้ รพ.สต.ไชยราช

3. ด้านบุคลากร - ขอใหท้ าเร่ือง work life balance 1 เร่ือง/ 1 จังหวัด และขับเคลื่อนงาน

นโยบายองค์กรสมรรถนะสูงขับเคลื่อนด้วย 4T ใหเ้ป็นรูปธรรม



04
เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ
4.2 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์

เคลื่อนท่ี พอ.สว.

โดย....กลุ่มงานส่งเสริมฯ
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เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.3 โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาด

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรายกุมารี“

โดยตรวจรักษาและผ่าตัดให้กับประชาชนท่ีด้อยโอกาส

ของต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ ระหว่างวันท่ี 23-28 เมษายน 2566

โดย....รองเรวัฒน์ สุขหอม
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เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

4.4 เตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนก

โดย....กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ





แนวโนม้การระบาด



การดูแลรกัษา









โครงการก าจัดเช้ือมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
(Regional Artemisinin Initiative3 Elimination : RAI3E)

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปีงบประมาณ 2566



2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

จ านวนตาย 47 38 33 27 10 - - - - - -

ต่างชาติ 29,17 12,51 10,77 6,165 4,201 2,412 1,646 1,277 1,047 5,743 940

คนไทย 23,63 24,69 14,07 11,63 10,74 4,959 4,213 3,148 1,903 4,440 708
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จ านวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตด้วย

โรคไข้มาลาเรีย ปี 2556-2566

ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์ 22-02-2023
http://203.157.41.215/malariaR10/index_newversion.php

http://203.157.41.215/malariaR10/index_newversion.php
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ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์
http://203.157.41.215/malariaR10/index_newversion.php
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(1 มกราคม - 13 มีนาคม 2566)
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

median(61-65) 5 5 6 3 33 69 90 43 12 9 8 11

2563 5 5 6 3 33 69 90 43 12 9 8 11

2564 9 12 8 18 36 40 13 3 4 1 5 6

2565 18 12 12 21 68 83 38 13 9 12 10 6

2566 10 12 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

แผนภมูิจ านวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2561-2565)



หวัหนิ ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพาน

น้อย
Total

ปี 2563 67 16 72 2 5 6 82 44 294

ปี 2564 29 10 39 0 2 1 56 18 155

ปี 2565 104 15 83 8 14 4 39 35 302

ปี 2566 9 1 5 0 0 1 7 2 25
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เปรียบเทียบปีปฏิทิน 2564 - 2566 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 มกราคม - 13 มีนาคม 2566



0.53 

0.28 

0.55 

0.05 

 -

 0.20

 0.40

 0.60

อัตราป่วยมาลาเรียจังหวัดประจวบครีีขนัธ์
ปี 2563 - 2565 (1 ม.ค. - 13 มี.ค. 66)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หวัหนิ ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี เมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพาน

น้อย

พ.ศ. 2566 0.07 0.01 0.10 - - 0.02 0.09 0.05

พ.ศ. 2565 0.82 0.19 1.66 0.18 0.15 0.08 0.51 0.88

พ.ศ. 2564 0.23 0.13 0.78 - 0.02 0.02 0.74 0.45

พ.ศ. 2563 0.55 0.21 1.44 0.05 0.05 0.12 1.08 1.11
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อัตราป่วยมาลาเรียจ าแนกรายอ าเภอ
ปี 2563 - 2566 1 มกราคม - 13 มีนาคม 2566

อัตราป่วย : 1000 ประชากร

2563 = 0.220  2564 = 0.143  

2565 = 0.107  2566 = 0.067
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แผนภมูิ แสดงผูป่้วยมาลาเรียจ าแนกรายต าบล
ปีปฏทิิน 2565 จังหวัดประจวบครีีขนัธ์

บึงนคร หนองพลับ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน หินเหล็กไฟ เขาจ้าว 

หนองตาแต้ม ไร่เก่า ศาลาลัย สามกระทาย หาดขาม ห้วยทราย

อ่าวน้อย เขาล้าน ห้วยยาง อ่างทอง ก าเนิดนพคุณ ชัยเกษม 
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แผนภมูิแสดงผูป่้วยมาลาเรียจ าแนกรายต าบล
ปีปฏทิิน 2566 จังหวัดประจวบครีีขนัธ์ (1 มกราคม - 13 มีนาคม 2566)

ทับใต้ บึงนคร หัวหิน เขาจ้าว ศาลาลัย นาหูกวาง ก าเนิดนพคุณ ชัยเกษม ทองมงคล ช้างแรก ไชยราช 





มติที่ประชุม: เหน็ชอบและมอบหมาย ดังนี้

๑) ใหค้วามเหน็ชอบแผนการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรียในพ้ืนที่ไข้สูง ๖ จังหวัด (กุมภาพันธ์ -

พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๒) โดยใช้กลไกสาธารณสุขชายแดนในพ้ืนที่ เพ่ือเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ

๓) รับรองมติที่ประชุม ตามข้อ ๑) และข้อ ๒)

๔) ใหค้ณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในพ้ืนที่ไข้สูง ๖ จังหวัด แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดก าจัดไข้

มาลาเรีย และด าเนินการตามแผนเร่งรัดก าจัดไข้มาลาเรีย ตามข้อ ๑)

๕) มอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณา

๖) มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกระทรวงมหาดไทย พิจารณาแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน

พ้ืนที่ไข้สูง ๖ จังหวัด ใหก้ารสนับสนุนทรัพยากรตามแผนเร่งรัดก าจัดไข้มาลาเรีย

๗) มอบกองโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค ด าเนินการจัดท าแผน รวมทั้งจัดยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใหเ้พียงพอในการรับมือการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย

ท้ังน้ี  ขอความร่วมมือใหทุ้กอ าเภอจัดแผนในการป้องกนัควบคมุโรคมาลาเรีย

เพ่ือประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่      
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5.1. การบริหารจัดการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ก าลังคนด้านสาธารณสุข (ฉบับ 11 และ 12)  

งวดที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



แนวทางการจดัสรรคา่ตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข ฉ.11 /12

ประจ าปีงบประมาณ 2566
(มตทิี่ประชุม คปสจ. คร้ังที่ 9/2565  วันที่ 9 ธันวาคม 2565) 

หน่วยงาน จัดสรรท้ังปี งวด 1 งวด 2

รพ.หัวหิน 2,811,478 1,405,739 1,405,738

รพ.ประจวบฯ 2,189,290 1,094,645 1,094,645

สสจ.(รพช.+รพ.สต.) 14,852,394 7,426,198 7,426,197

รวม 19,853,162 9,926,582 9,926,580

2. ส่วนของ สสจ.

- จัดสรรให ้รพ.สต. : 100% ของแผนการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2566

- จัดสรรให ้รพช. : โดยใช้วงเงนิส่วนท่ีเหลือจากท่ีจัดสรรให ้รพ.สต. โดยทอนส่วน
ตามผลการใช้จ่ายคา่ตอบแทนฯ ฉ.11 ในปี 2565 เฉลีย่รายเดอืน ของแต่ละ รพ.

1. ส่วนของ รพท. : จัดสรรโดยปรับเกลีย่ตามสัดส่วนท่ีลดลงจากปี 2565



หน่วยเบิกจ่าย รพท.

รพ.สต.

เบิกสสจ.

จัดสรรให ้รพช. ต้ังเบิก สสจ.

รวมทั้งส้ิน 
รพช.

รพ.สต.

(ก.พ.-มี.ค.66)
รวม

รพ.หวัหนิ 1,405,739 - 1,405,739

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,094,645 - 1,094,645

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 

เบิก

ต.ค.65-ม.ีค.66

เบิก 

ต.ค.65-ม.ค.66

วงเงนิจดัสรรคา่ตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข ฉ.11 /12 งวดที ่1
มต ิคปสจ. คร้ังที ่9/2565 วันที ่9 ธันวาคม 2565  



การจัดสรรค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข ฉ.11 /12 งวดที ่2 /2566

วงเงนิทีไ่ดรั้บจดัสรร งวดที ่2 = 9,926,580 บาท

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา

1. จัดสรรให ้รพท. ในวงเงนิตามมติทีป่ระชมุ คปสจ. คร้ังท่ี 9/2565 วันที ่9 ธันวาคม 2565

หน่วยงาน จัดสรรท้ังปี งวด 1 งวด 2

รพ.หัวหิน 2,811,478 1,405,739 1,405,738

รพ.ประจวบฯ 2,189,290 1,094,645 1,094,645

สสจ.(รพช.+รพ.สต.) 14,852,394 7,426,198 7,426,197

รวม 19,853,162 9,926,582 9,926,580



การจัดสรรค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข ฉ.11 /12 งวดที ่2 /2566

วงเงนิทีไ่ดรั้บจดัสรร งวดที ่2 = 9,926,580 บาท

อ าเภอ
ผลการเบกิจ่ายเทยีบแผนจัดสรร จัดสรรงวดที ่2 * 6 เดอืน (เม.ย. – ก.ย.66)

จดัสรร ผลเบิกจา่ย ผลต่าง วงเงนิที่ใช้เฉลี่ยต่อเดือน วงเงนิจดัสรร 6 ด.

เมือง 596,400 576,100 20,300 143,900 863,400 

หวัหนิ 520,800 503,000 17,800 124,520 747,200

ปราณบุรี 372,000 376,800 (4,800) 94,200 565,200 

สามร้อยยอด 360,800 368,600 (7,800) 92,150 552,900 

กุยบุรี 508,600 508,800 (200) 127,200 763,200 

ทับสะแก 510,800 504,200 6,600 126,050 756,300 

บางสะพาน 389,200 386,000 3,200 96,500 579,000 

บางสะพานน้อย 376,200 373,200 3,000 93,300 559,800 

รวม
3,634,800 3,596,700 

38,100 897,820 5,387,000

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา

2. จัดสรรให ้รพ.สต. : 100% ของผลการเบิกจ่ายเฉล่ียต่อเดือน x 6 เดือน 

ใช้ผลการเบิกจ่ายเฉล่ีย 4 เดือน(ต.ค.65- ม.ค.66)



การจัดสรรค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข ฉ.11 /12 งวดที่ 2 /2566

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา

3. จัดสรรให ้รพช. : จัดสรรส่วนท่ีเหลอืจากท่ีจัดสรรให ้รพ.สต. โดยทอนส่วนตามผลการใช้จ่าย
ค่าตอบแทนฯ ฉ.11 ในปี 2565 เฉลีย่รายเดอืน ของแต่ละ รพ. 

โรงพยาบาล
วงเงนิที ่รพช. 

ใชจ่้ายทัง้ปี 

การเบกิจ่าย ฉ 11

เฉลีย่รายเดอืน

จัดสรร

ทอนตามส่วน 

ปราณบรีุ 6,057,700 504,808 276,500 

สามร้อยยอด 8,042,600 670,217 367,100 

กุยบรีุ 5,025,600 418,800 229,400 

ทบัสะแก 6,747,800 562,317 308,197 

บางสะพาน 15,051,200 1,254,267 687,000 

บางสะพานนอ้ย 3,746,300 312,192 171,000 

รวม 44,671,200 3,722,600 2,039,197

วงเงนิท่ีได้รับจัดสรร งวดท่ี 2       =7,426,197

หัก ยอดจัดสรรให้รพ.สต. = 5,387,000

ยอดคงเหลือจัดสรร รพช. = 2,039,197

54.78%



หน่วยเบิกจ่าย รพท.

รพ.สต.

เบิกสสจ.

จัดสรรให้ รพช. ต้ังเบิก สสจ.

รวมท้ังส้ิน 
รพช.

รพ.สต.

(เม.ย. – ก.ย. 66) 
รวม

รพ.หัวหิน 1,405,739 1,405,738

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,094,645 1,094,645

สสจ. (รพช./รพ.สต.)

- อ.หัวหิน 863,400 863,400

- อ.เมืองฯ 747,200 747,200

- อ.ปราณบุรี 276,500 565,200 841,700 841,700

- อ.สามร้อยยอด 367,100 552,900 920,000 920,000

- อ.กุยบุรี 229,400 763,200 992,600 992,600

- อ.ทับสะแก 308,197 756,300 1,064,497 1,064,497

- อ.บางสะพาน 687,000 579,000 1,266,000 1,266,000

- อ.บางสะพานน้อย 171,000 559,800 730,800 730,800

รวม 2,500,383 1,610,600 2,039,197 3,776,400 5,815,597 9,926,580

สรุปวงเงนิจดัสรรคา่ตอบแทนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข ฉ.11 /12 งวดที ่2

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จงัหวัดประจวบครีีขนัธ์



เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนก าลังคน (ฉ.11) ให้มีประสิทธิภาพ 

จึงขอเสนอแนวทางปฏิบัติในการบริหารการเบิกจ่าย  ดังน้ี

การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2566

ส่วนของ รพ.สต.

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

ทับสะแก/ บางสะพาน/ บางสะพานน้อย (ยอดรวมท้ัง 6 เดือน) ให้ รพช.แม่ข่าย น าไปใช้

เป็นค่าตอบแทนก าลังคน (ฉ 11) ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล (ส่งมาต้ังเบิกท่ี สสจ.

ไม่เกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน) และให้โรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนงบประมาณให้ รพ.สต. 

เพ่ือน าไปใช้เป็นค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุขให้กับบุคลากรใน รพ.สต. ในเดอืน 

เม.ย. – ก.ย. 66

2

1 สสจ.กันเงนิส่วนของ รพ.สต. ใน อ.หัวหิน และ อ.เมืองฯ  ท้ัง 6 เดือน ไว้ท่ีสสจ.

โดยให้ สสอ. รวบรวมเอกสารหลักฐานของ รพ.สต. ส่งมาต้ังเบิกที่ สสจ.

ไม่เกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา :



การบริหารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2566

ส่วนของ รพ.สต.

3 การก ากบัติดตามการเบิกจ่าย ฉ.11 ของ รพ.สต.

-ให้ สสอ. ควบคุมก ากับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการจ่ายเงนิค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ สังกดักระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการจ่ายเงนิค่าตอบแทนก าลังคน

ด้านสาธารณสุขเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขการจ่ายเงนิค่าตอบแทน

ตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ สังกัดส านกังาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 อย่างเคร่งครัด

- ให้ ผอ.รพ.สต. ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงนิค่าตอบแทนก าลังคนฯ (ฉบับ 11) ให้กับ จนท.

รพสต. ภายในส้ินเดือน กพ. ของทุกปี เพ่ือน าข้อมูลไปน าส่งภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาให้
สรรพากรต่อไป

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา :
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5.2. แนวทางการบริหารจัดการงบค่าบริการทาง

การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ปีงบประมาณ 2566

โดย....กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ



เครือข่ายบริการ

ที่ได้รับจัดสรร

งบฯ

วงเงนิระดับเขต วงเงนิระดับจังหวัด วงเงนิหน่วยบริการ รวม

รายการ จ านวนเงนิ รายการ จ านวนเงนิ รายการ จ านวนเงนิ รายการ จ านวนเงนิ 

รพ.หัวหิน - - 3 1,060,000.00 61 11,118,913.52 64 12,178,913.52 

รพ.ปราณบุรี 4 1,070,000.00 8 670,000.00 24 2,516,021.96 36 4,256,021.96 

รพ.สามร้อยยอด 3 1,260,000.00 9 959,724.84 4 2,769,342.39 16 4,989,067.23 

รพ.กุยบุรี 2 293,000.00 1 885,900.00 5 2,001,090.62 8 3,179,990.62 

รพประจวบคีรีขันธ์ - - 3 910,170.00 58 7,115,800.02 61 8,025,970.02 

รพ.ทับสะแก 2 1,380,000.00 25 2,136,730.04 34 2,164,706.64 61 5,681,436.68 

รพ.บางสะพาน 1 600,000.00 11 1,560,000.00 28 5,276,059.38 40 7,436,059.38 

รพ.บางสะพานน้อย 1 443,262.44 2 1,000,000.00 28 1,537,866.54 31 2,981,128.98 

รวมท้ังส้ิน 13 5,046,262.44 62 9,182,524.88 242 34,499,801.07 317 48,728,588.39 

ผลการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบกิจ่ายในลักษณงบลงทุน (งบค่าเส่ือม) 
ปี 2566  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  

*ไม่รวม รพ.สต.ถ่ายโอน

รวมท้ังส้ิน 317 รายการ 48,728,588.39 บาท



ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา : แนวทางการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์

ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง

ใหด้ าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด าเนินการส่งรายงานแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณา

เหน็ชอบต่อไป

อ านาจส่ังซ้ือจ้าง 
ตามค าส่ังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ี 1602/2566 ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2566

- สาธารณสุขอ าเภอ                   ไม่เกิน     200,000 บาท

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  ไม่เกิน 1,000,000 บาท     

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ัวไป   ไม่เกิน 10,000,000 บาท 

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   ของรพ. ให้ รพ. เป็นผู้ด าเนินการ

ของรพ.สต. ให ้รพ.สต. เป็นผู้ด าเนินการ

หากรพ. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างฯ ให ้รพ.สต. ใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการ (คปสอ.)            



2. การควบคุมก ากบัตดิตาม

เร่งรัดการก่อหน้ีผูกพันภายใน ไตรมาสที่ 3 (ไม่เกินวันท่ี 30 มิถุนายน 2566)

รพ. แม่ข่าย และ สสอ. ติดตาม และควบคุมก ากับ รพ.สต.ให้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

ตามระเบียบฯ (กรณี รพ.สต.ด าเนินการเอง)

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา : แนวทางการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์

ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รพ. และ สสอ. รายงานความก้าวหน้าการจัดซ้ือจัดจ้าง ผ่านระบบรายงานการใช้เงนิ

ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเส่ือม)

เว็บไซต์ www.nhso.go.th (ตัดยอดรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน)

https://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget/
https://ucapps.nhso.go.th/InvestmentBudget/
http://www.nhso.go.th/
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เร่ืองจากอ าเภอ

6.1 การใหส้าเหตุการตาย กรณีการตายนอก

สถานพยาบาลและเป็นการตายตามธรรมชาติ

โดย....โรงพยาบาลทับสะแก
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เร่ืองจากอ าเภอ
6.2 โครงการเดก็ไทยสายตาดี

โดย....โรงพยาบาลประจวบฯ

(นพ.ศุภชัย)



โครงการเดก็ไทยสายตาดี
เพ่ือโอกาสเรียนรู้ตามนโยบาย

ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้
ปีการศึกษา 2566



.

.

บคุคลากร



ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม – กนัยายน  2566



1. เขตพืน้ที่การศึกษาที่ 1 จ านวน  118 โรงเรียน
2. โรงเรียนสังกดัเทศบาล  จ านวน        โรงเรียน
3. โรงเรียนสังกดัเอกชน  จ านวน     10 โรงเรียน



วตัถุประสงค์
1. คดักรองสายตานักเรียน ป 1 ทุกคนจากครูรวม 4 อ าเภอ

1.1 เมือง
1.2  ทับสะแก
1.3  บางสะพาน
1.4  บางสะพานน้อย

2. เดก็ ป 1 ที่ถูกคดักรองระดบัการมองเห็นที่มากกว่า
20 / 50  ได้รับการตรวจวนิิจฉัยจาก จนท สาธารณสุข
จักษุแพทย์   และแก้ไขการมองด้วยแว่นสายตา



กลุ่มเป้าหมาย

1.ครูอนามัยโรงเรียนหรือครูประจ าชั้น ป1

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1

( ตามเกณฑ ์สปสช ชั้น ป1 และ

VA   มากกว่า  20 / 50 )



โครงการนีเ้น้นนักเรียน
ช้ัน ป 1 แต่ขยายเพิม่

1.เดก็อนุบาล – นักเรียนช้ันประถมปีที่ 6
2.เดก็อายุ  3 – 12 ปี

มีเหตุผลเกีย่วกบัการเบิกเงนิคืนจาก  สปสช
600 บาท/แว่นตา



เด็กช้ันประถมศึกษาช้ันปีที ่1 ทุกคน 
ต้องได้รับการคดักรองสายตาจากครูอนามัยโรงเรียนหรือ
ครูประจ าช้ัน

ถ้ารายทีม่ีระดับสายตาทีผ่ิดปกติ
มากกว่า 20/50 ขึน้ไป ของตาใดตาหน่ึง
ต้องส่งตรวจคัดกรองจาก จนท สาธารณสุข ( รพสต )















ผลลัพธข์องการด าเนินงานปี 2665
1. เดก็ตรวจทัง้สิน้  69 คน
2.เดก็ได้แว่นสายตา 65คน
3. เดก็ไม่ได้แว่นสายตา  4 คน

เบกิเงนิคืนไม่ได้จาก สปสช 2 คน







8   5                                               20 / 200

2    9    3                                             20 / 100

8     7       5       4                                      20 / 70

6      3        9        5        2                                 20 /  50

4       2       8         3        5         6                         20 /  40

3      7      4         6         2        8           5                      20 /  30

7          2         6          4         7          9           3                20 /  20



เอกสารทีต้่องบันทกึข้อมูล

1. ส่วนที ่1 ใช้ใบเดยีวต่อ 1 ห้อง
และต้องบันทกึข้อมูลเดก็สายตาเดก็ทุกคนใน
โปรแกรมแบบฟอรม์ลงข้อมูล…เรียนครูอนามัย.xlsx ด้วย
และส่งส่วนที ่1 ให้เขตพืน้ทีก่ารศึกษาเกบ็รวบรวมเพือ่ตรวจสอบต่อไป

2.         ส่วนที ่2 บันทกึข้อมูลเดก็นักเรียนสายตาแย่กว่า 20 / 50 
โดยบันทกึข้อมูลเดก็ทุกคนในใบนีใ้บเดยีว

3.         ส่วนที ่3 บันทกึข้อมูลเดก็นักเรียนสายตาแย่กว่า 20 / 50  
โดยบันทกึข้อมูลเดก็เป็นรายบุคคล คนละ1ใบ

ส่วนที ่2 และ ส่วนที ่3 . ให้เดก็นักเรียนน ามาห้องตรวจตาในวันทีต่รวจ

4.        ใบกรอกประวัต ิผู้มารับบริการรายใหม่ เพือ่ให้ทาง รพ ท าบัตรคนไข้
ล่วงหน้า













ล ำดับที่          ชือ่-สกลุ ตำขวำ ตำซำ้ย

1 ดช  กนก สขีำว 20/20 20/20

2 ดช  สมชำย สเีหลอืง 20/20 20/20

3 ดช  สมศักดิ ์ หวำนชืน่ 20/20 20/20

4 ดช  อเนก  ชืน่บำล 20/20 20/20

5 ดช กว ี แซล่ิม่ 20/20 20/30

6 ดช ก ำธร  รุง่เรอืง 20/20 20/20

7 ดช อมร รืน่เรงิ 20/40 20/40

8  ดช ไพสำล อยูเ่ย็น 20/20 20/40

9 ดช มนตร ีสบำยดี 20/30 20/20

10 ดญ จันทรฉ์ำย กลำงคนื 20/20 20/20

11 ดญ ดวงดำว ยบิยับ 20/20 20/20

12 ดญ จำร ุยกยอ่ง 20/20 20/30

13 ดญ กำนดำ ขำวผอ่ง 20/20 20/20

14 ดญ สดใส รำ่งเล็ก 20/40 20/40

15 ดญ พรทพิย ์นกแกว้ 20/40 20/20

16 ดญ สุวรรณำ ทองค ำ 20/30 20/40

17 ดช บญูชัย โชคดี 20/20 20/50

18 ดช อรำ่ม สำยดี 20/70 20/200

19 ดญ หนูนำ ใบไม ้ 20/100 20/30

20 ดญ ดอกบัว กลว้ยไม ้ 20/40 20/50





คุณครูตรวจสายตาเดก็ทุกคนแล้ว 
ช่วย KEY บันทกึข้อมูลของเดก็ทุกคนใน
แบบฟอรม์ลงข้อมูล….เรียนครูอนามัย
โรงเรียน.xlsx



น



จนท สาธารณสุขตรวจสายตาเดก็ที่
VA มากกว่า 20 / 50 แล้ว 
ช่วยกรุณาบันทกึข้อมูลของเดก็ทุกคนใน
เอกสารส่วนที ่2 ( 1 ใบต่อ 1 หอ้ง )
เอกสารส่วนที ่3 ( 1 ใบต่อเดก็ 1 คน)
และ key ข้อมูล
แบบฟอรม์ลงข้อมูล….เรียน รพสต.xlsx













น



สว่นที่ 1 ใหค้ณุครูตรวจเดก็ทกุคนและบนัทกึ EXCELL 

ส่วนที ่2และ3  ใหคุ้ณครูท าเอกสารดังกล่าวเฉพาะสายตาทีแ่ย่กว่า  20 / 50 เทา่น้ัน
เพราะจะเป็นเอกสารทีท่างโรงเรียนต้องใช้เอกสาร 2 ชุดนีส่้งพร้อมเดก็นักเรียนไปตรวจซ า้กับ 
จนท สาธารณสุขต่อไป

ส่วนที ่2 ท า  1 ใบต่อ 1 หอ้งเรียน  ใหก้รอกช่ือ นักเรียนทีส่ายตาแย่กว่า 20 / 50  ทกุคนในเอกสารชุดนีค้อื
2.1 รายช่ือนักเรียน
2.2 เบอรต์ดิต่อ
2.3 VA คัดกรองโดยครู

ส่วนที ่3 ท าเอกสาร 1 ใบต่อเดก็ 1 คนเป็นรายตัว
เอกสารชุดนีม้ี 2 หน้า
หน้าแรก คุณครูลงข้อมูลเป็นรายละเอยีดสายตาของเดก็คนน้ัน
หน้าหลังเป็นการลงข้อมูล ใบกรอกประวัต ิ ผู้มารับบริการรายใหม่ ใบกรอกประวัตใิหถ้่ายส่งมาใน
LINE กลุ่มเดก็ไทยสายตาดไีด้เลย เพราะทาง รพ จะท าบัตรคนไข้ล่วงหน้า

ในส่วนที ่2 และ 3  จะตรวจยืนยันจาก จนท สาธารณสุขและบันทกึ EXCELL



หลังจากได้รับการคัดกรองและบันทกึข้อมูลส่วนที่ 2 และ 3 จาก จนท สาธารณสุขแล้ว 
ให ้จนท สาธารณสุขน าเอกสารส่วนที่ 3 พร้อมส าเนาทะเบยีนบ้านของเดก็
ไปตดิต่อขอใบส่งตัวจาก รพ ชุมชน ของอ าเภอน้ันแล้วมอบใหโ้รงเรียน
เพือ่ใช้เป็นเอกสารของเดก็มาตรวจที ่รพ ต่อไป

การประสานนัดวันพาเดก็มาตรวจ 
ถ้าโรงเรียนไหนท าการตรวจสายตาเรียบร้อยแล้ว
สามารถโทรมาประสานทีคุ่ณสนธยา เพือ่นัดวันตรวจได้เลย

วันทีเ่ดก็มาตรวจต้องมีผู้ปกครองมาทกุคน 
เอกสารทีต่้องน ามาด้วย
1 ส่วนที ่2 เอกสารจ านวน 1 ใบต่อ 1 หอ้งเรียน ( สามารถถ่ายส่งมาทางLINE กลุ่ม

ล่วงหน้าได้)
2 ส่วนที ่3 เอกสารจ านวน 1ใบต่อนักเรียน 1 คน มาพร้อมผู้ปกครอง
3 ใบส่งตัวของเดก็นักเรียนรายบุคคลทีข่อจาก รพ ชุมชน



เดก็นักเรียนยกเว้นช้ัน ป 1 ทีจ่ะมาตรวจใน
รายทีส่ายตาแย่กว่า 20 / 50 

ต้องท าเอกสารเฉพาะส่วนที ่2 และ 3  เป็น
รายบุคคล  ไม่ต้องท าส่วนที ่1
แต่ KEY EXCELL ในระบบทัง้เอกสารส่วนที ่1 และ 2

การนัดตรวจที ่คุณ สนธยา ในวัน เวลา ราชการ

เดก็ทีม่ีแว่นตาแล้ว ถ้าแว่นเก่าต้องการแว่นใหม่, เดก็นอกระบบ 
ใหเ้ข้าโครงการนีไ้ด้



หน้าทีข่อง จนท สาธารณสุข
1.รพสต 

1.1 ตรวจสายตาเดก็นักเรียนซ า้ตามทีท่างโรงเรียนส่งมา
แล้วให้ลงข้อมูลในเอกสารส่วนที ่2 และส่วนที ่3 
รวมทัง้บันทกึข้อมูลใน
โปรแกรมแบบฟอรม์ลงข้อมูล….เรียน รพ สต.xlsx
1.2 ประสานกับ รพช เพิอ่ขอใบส่งตัว

2.รพช ดูแลเร่ืองการออกใบส่งตัวให้เดก็มาตรวจที่
แผนกตา รพ ประจวบคีรีขันธ์



ท าไมจงึต้องบันทกึข้อมูล

1.แบบฟอรม์ลงข้อมูล….เรียนครูอนามัยโรงเรียน.xlsx
2. โปรแกรมแบบฟอรม์ลงข้อมูล….เรียน รพ สต.xlsx

เพราะถ้าไม่บันทกึข้อมูลในทัง้ 2 โปรแกรม

ข้อมูล HDC ไม่ขึน้
รพ จะเบิกเงนิค่าแนตาคืนจาก สปสช ไม่ได้



ข้อพงึหลีกเล่ียง
อย่าใหเ้ดก็มาตรวจตาเองโดยไม่ได้นัดหมายเพราะ
มาวันน้ันไม่ได้ตรวจเลย ต้องนัดใหม่
ถีงแม้มาตรงวัน อ ศุภชัย ก็ไม่ได้สามารถตรวจให้
ปกตมิีคนไข้นัดอยู่แล้ว
อ ศุภชัย สามารถตรวจสายตาเดก็ 
เฉพาะช่วงบ่ายตามปฎทินิ
บ่ายละ 5- 10 คน
1 คน ใช้เวลาตรวจประมาณ 10 – 15 นาที



ข้อพงึหลกีเลีย่ง
จนท สาธารณสุข / รพ ชุมชน  
อย่าแนะน าผู้ปกครองว่า
มาวันไหนกไ็ด้ 

ใหต้ดิต่อประสานมาที ่คุณ สนทยา ศรีทอง ก่อน



ข้ันตอนการด าเนินงาน
1. ประชุมชีแ้จงรายละเอยีด  ข้ันตอนการท างาน

การบันทกึข้อมูลใหค้รู และ จนท
สาธารณสุขแล้ว
วันพฤหสับดทีี ่9 มีนาคม 2566



1.อ.เมอืง                ตรวจเดอืนมถุินายน
2.อ.ทบัสะแก           ตรวจเดอืนกรกฎาคม
3.อ.บางสะพาน        ตรวจเดอืนสิงหาคม
4.อ.บางสะพานน้อย     ตรวจเดอืนกันยายน

2.การตรวจสายตา



ผู้ประสานงาน                       คุณสนทยา   ศรีทอง   พยาบาลเวชปฎิบัตทิางจักษุ
0810097258
032601060ถงึ 4 ต่อ 2045 ทุกวันราชการ

คุณพัณณช์ิตา  จันทรสุ์หร่าย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
032601060 ถงึ 4 ต่อ / 2091 ทุกวันราชการ
0895165679

จักษุแพทยผู้์ตรวจสายตา         นพ ศุภชัย   ศุภพฤกษส์กุล
มิถุนายน     พุธ 13.00 น เป็นต้นไป
กรกฎาคม – กันยายน  จันทร ์ 13.00 น เป็นต้นไป



ขอบคุณมากครับ
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ขอบคุณค่ะ
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