


1.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี พ.ศ.2564 

2. โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนา ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตาม
กฎหมายก าหนด ปีงบประมาณ 2564 

4.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ ๕  

ปีงบประมาณ 2564 

5.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ   อสม. เป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

งบประมาณ 1,922,272 บาท  

งบประมาณ 207,220 บาท  

งบประมาณ 31,500  บาท  

งบประมาณ 1,412,440 บาท  

งบประมาณ 40,000 บาท  



6.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภารกิจ
ฉุกเฉิน  

7.ส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  งบประมาณ ศบส.5 120000 บาท และ ศูนย์ สสม.120,000 บาท  

8. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัตงิานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 

9.โครงการนโยบายส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 "คนไทยทุกครอบครัว มี
หมอประจ าตัว 3 คน" 

งบประมาณ 240,000 บาท  

งบประมาณ 152,250  บาท  

งบประมาณ 45,012,040 บาท  

งบประมาณ 120,000 บาท  



ล าดับ ประเภทงบประมาณ งบประมาณจัดสรร 
เบิกจ่าย (บาท) 
รวมรายการ Po 

เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

งบคงเหลือ(บาท) 

1 งบบริหารจัดการหน่วยงาน งบด าเนินงาน (โครงการ
ตามผลผลิต) 

 
4,216,682.00 

 
3,191,084.22 

 
75.68 

 
1,025,597.78                                              

2 งบกลางประเทศ (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์) 45,012,040.00 29,258,410.00 65.00 15,753,630.00 

3 งบลงทุน (รายการก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) 

9,950,225.00 
 

9,950,225.00 
 

100.00 0.00 

รวมการจัดสรรทั้งสิ้น 59,178,947.00 42,399,719.22 71.65 16,779,227.78 
 

 

การจัดสรรงบประมาณ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564) จากระบบ Smart64 

72% 

28% 

งบประมาณจัดสรร (59,178,947.00 บาท)  

เบิกจ่าย 

งบคงเหลือ 

*รวมรายการ Po 
 



สรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน 

ฝ่ายแผนงาน:กลุ่มวิชาการฯ 



การจัดท าใบเซอร์ออนไลน์การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  
และวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ  
ให้กับหน่วยงานผู้รับบริการ ดาวน์โหลด  

KM การจัดการองค์ความรู้  
-คู่มือด้านการสอบเทียบฯ จ านวนทั้งสิ้น 49 รายการ 
- คู่ห้องปฏิบตัิการฯ 9 รายการ 
- คู่มือด้านศูนย์เครือ่งมอื  
- คู่มืออื่น ๆ  
 



โครงการนโยบายส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 "คนไทยทุก
ครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน" 

• งบประมาณที่ได้รับ จ านวน 120,000 บาท 

 งบประมาณที่ใช้     จ านวน 114,459 บาท 

ผลการด าเนินงาน : สง่มอบสิ่งสนับสนนุให้กับสาธารณสุขอ าเภอ 61 แห่ง เพื่อส่งมอบต่อไปยังกลุ่มผูป้่วยติดบ้าน-ติด
เตียง ภายใต้การดูแลของ อสม. (หมอคนที่ 1) 

เบิกจ่าย ร้อยละ 95.38  



จ านวน โรงพยาบาล 
(แห่ง) 

เครื่องมือฯความเสี่ยง
สูง 10 ชนิด 
(เครื่อง) 

เครื่องมอืความเสี่ยง
กลาง 18 ชนิด(เครือ่ง) 

เครื่องมอืฯพ้ืนฐาน 
(เครือ่ง) 
 

งบประมาณ  
(บาท) รพ.สนับสนุน 
งปม. 

32 3,691 2,549 9,652 383,676  

การทดสอบเครื่องมอืแพทย์ให้กับโรงพยาบาล  เป้าหมาย 67 แห่ง 
 

ร้อยละ 47.76  

การทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ฯ 5 ชนิด ในการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นให้ผู้ป่วย
ไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมาย สสอ. 34 แห่ง  

14 แห่ง 2,316 เครื่อง 51,600 บาท ผลการด าเนินงาน 

จ านวน  
โรงพยาบาล  

(แห่ง) 

 
ทดสอบเครื่องมอืแพทย์ (จ านวน) 

งบประมาณ  
(บาท) 

 รพ.สนับสนุน งปม. 

6 1,461 34,800 

การทดสอบเครื่องมอืแพทย์ให้กับโรงพยาบาล (รพ.ร้องขอ)    

ร้อยละ 41.17 





 

ตรวจสอบให้ค าปรึกษาด้านปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
   ห้องทันตกรรม จ านวน 10 แห่ง 
ร่วมตรวจสอบให้ค าแนะน าการออกแบบ โรงพยาบาลสนาม จ านวน 9 แห่ง  
ออกแบบห้องทันตกรรม จ านวน 10 แห่ง 
ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ จ านวน 25 แห่ง 
ส ำรวจและปรับปรุงแบบกำรติดตั้งระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ จ านวน 2 แห่ง 
งำนก่อสร้ำงอำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง 12 ครอบครัว 
จัดท ำรำคำกลำงและ TOR จัดท ำรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
    จ ำนวน 2 แห่ง 
งำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ   



โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ครอบครัว (12 ครอบครัว) 

 ชื่อโครงการ :  โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ครอบครัว (12 ครอบครัว) 

 เจ้าของโครงการ :ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 จังหวัดราชบุรี 

 ท่ีตั้งโครงการ : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ถนนยุติธรรม ต าบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี 

 สัญญาเลขที่ :  4/2564 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2564 

 เริ่มสัญญา :  13 มกราคม 2564 

 สิ้นสุดสัญญา : 7 มกราคม 2565 

 ระยะเวลาโครงการ : 360 วัน 

 จ านวนงวดตามสัญญา : 8 งวด 

 ราคาค่างานก่อสร้าง : 8,889,000.00 บาท 

 ผู้รับจ้าง : บริษัท ศิวกรไทย คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

 



ปัญหาอุปสรรค 
 รอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างติดกับ

พ้ืนที่ชุมชน ส่งผลให้ต้องระวัง
มากขึ้น 

 รถเทปูนห้ามวิ่งเกินเวลา  
             15.00 น. 
 เสียงการก่อสร้างอาจรบกวนผู้ที่

อาศัยอยู่โดยรอบ 

สรุปความก้าวหน้าโครงการ  ( ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 ) 
สถานะผลงานปัจจุบัน ความก้าวหน้าของงานทั้งโครงการ ร้อยละ 8.60 

    สะสมงวดที่ผ่านมา           งวดนี ้       สะสมรวม 
 
 
 ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. งานโครงสร้าง           ด าเนินการได้ 8.60 % 
 2. งานสถาปัตยกรรม      ด าเนินการได้     0% 
 3. งานระบบ              ด าเนินการได้     0% 
 4. งานตกแต่ง             ด าเนินการได้     0% 
  
 
 

6 % 2.60% 8.60% 



 
 
 
 

 
 
คลินิกท่ีได้รับอนุญาตตั้งใหม่ระยะเวลาเป็นไปตามก าหนด จ านวน 70 แห่ง 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพท่ีได้รับการอนุญาต จ านวน 50 แห่ง 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพท่ีได้รับเฝ้าระวัง จ านวน 52 แห่ง 
ลงพื้นท่ีตรวจประเมินสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ 6 แห่ง 
ลงพื้นท่ีส่งเสริมกิจการดูแลผู้สูงอายุ 3 จังหวัด  
จ านวน 6  แห่ง 
จัดประชุม Kick off จ.ราชบุรี และ Zoom 7 จ.  
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงจัดการ 
จัดการข้อร้องเรียน จ านวน 4 เรื่อง 
ขอขึน้ทะเบียนกิจการผู้สูงอายุ  12 แห่ง ลงพื้นท่ีแล้ว จ านวน 6 แห่ง 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที่ระบาดโควิด
ระลอกใหม่ (สมุทรสาคร,นครปฐม,สมุทรสงคราม)  

ประชุมถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน 

ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน (สมุทรสาครไม่สามารถเข้าด าเนนิการ) 

ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อสม.ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนและพัฒนา 

   ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 จังหวัด 
(เพชรบุรี และสมุทรสงคราม) 
ส่งมอบของขวัญปีใหม่  “โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน” 8 จังหวัด 

 ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ด าเนินการแล้ว 8 จังหวัด 
 
 
 
 

 



ตรวจราชการและนเิทศงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ก าหนดการสรุปตรวจราชการ 
 ก าหนดการตรวจราชการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ได้ด าเนินการครบ 8 จังหวัดแล้ว 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1 เขตสุขภาพ

ที่ 5 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม Natreetara 
Ballroom โรงแรม ณ ทรีธารา  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 แผนส่งแบบสรุปรายงานผู้บริหาร กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ วันที่ 8 เมษายน 2564 
 ปัญหา ยังไม่มีพื้นที่ต้นแบบ (สถานพยาบาลเอกชนด้านกัญชาทางการแพทย์) 



ลงพ้ืนที่ ฯ ในเขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 6 จังหวัด ได้แก่  
 สมุทรสาคร 
 สมุทรสงคราม 
 ราชบุรี 
 ประจวบคีรีขันธ ์
 นครปฐม 
 เพชรบุรี 
 



 
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 
 

1.หน้ากากอนามัย จ านวน 240,669 กล่อง 

เป็นเงิน 24,006,900 บาท 

2.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด  จ านวน 1,270 เครื่อง 
เป็นเงิน 2,476,500 บาท 

3. แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ  

จ านวน 114,300 ขวด 
เป็นเงิน 9,144,000 บาท 

4.ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จ านวน 72,939 อัน  

เป็นเงิน 5,835,120 บาท 

5. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) 

จ านวน 73,226 ชิ้น   

เป็นเงิน 1,464,520 บาท 

    6.ถุงมือยาง จ านวน 20,250 กล่อง  

                  เป็นเงิน 2,025,000 บาท 

งบประมาณ (งบกลาง) จ านวน 45,012,040 บาท  (จ านวน 6 รายการ) 



Timeline การด าเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณส์นับสนุน อสม.  
ศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที่ 5 

16 เม.ย.64 

ยกเลิกประกาศ 
ผู้ชนะเสนอราคา 

20 เม.ย.64 10-21 พ.ค. 64 19 เม.ย.64 

- ก าหนดคุณลักษณะ 
- ด าเนินการจัดซื้อ 
- บริษัทเสนอราคา 
- พิจารณา 

-จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-จัดท าร่างเอกสาร,หนังสือเชิญชวน 
-ประกาศผลการพิจารณา 
-จัดท าร่างสญัญา 

-บริษัทส่งมอบให้ทกุจังหวัด 
-เร่งด าเนินการส่งมอบภายใน
อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน พ.ค 

21-23 เม.ย.64 

-  ลงนามในสญัญา 
-  ตรวจรับในระบบ e-GP 
- วาง PO ในระบบฯ 



รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุน อสม. (งบกลาง) 

รายการ หน้ากาก
อนามัย 

เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบอิน
ฟาเรด 

แอลกอฮอล ์ ปรอทวัดไข้แบบ
ดิจิตอล 

FACE SHIELD ถุงมือยาง 

ผูช้นะ 
การเสนอราคา 

บ.เพาเวอร์เอ็นจิ
เนียร่ิง(2003) 
จ ากัด 

บ.ซูววีนาวว์ จ ากัด บ. อะควาทรีท เคมิ
คอล จ ากัด 

บ.แอนทัน เมดิซาย
เอนซ์ จ ากัด 

บ.เพาเวอร์เอ็นจิ
เนียร่ิง(2003) จ ากัด 

**ไม่มีผู้เสนอ
ราคา 

95/กล่อง         
24,066,900 บาท 
บ.ยินดีลดราคาให้
92/กล่อง 
22,141,548 
บาท 

1,940/เครื่อง 
2,463,800 บาท   
บ.ยินดีลดราคาให้ 
1,900/เครื่อง 
2,413,000 บาท 

68/ขวด (500ml.) 
7,772,400 บาท   
บ.ยินดลีดราคาให้ 
65/ขวด 
7,429,500 บาท 

80/เครื่อง         
5,835,120 บาท 
บ.ยินดลีดราคาให้ 
79/เครื่อง 
5,762,181 บาท 

19/ชิ้น           
1,391,294 บาท   บ.
ยินดีลดราคาให้ 
18.50/ชิ้น 
1,354,681 บาท 

2,025,000 
บาท 

งบประมาณ จ านวน 45,012,040 บาท 







จังหวัดราชบุรี จ านวน 3 แห่ง  

จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 3 แห่ง 

ล าดับ สถานที ่ จ านวน 

1 โรงพยาบาลสนาม 1,000 เตียง วัฒนาแฟคตอรี่ 1,000 เตียง 

2 บริษัท วิท วอเตอร์ ซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 480  เตียง 

3 เชิงสะพานข้ามแม่น้ าท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 500  เตียง 
รวม 1,980 เตียง 

ล าดับ สถานที่  
จ านวน 

 
1 สนามมวยค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง 100 เตียง 
2 สนามกีฬากลาง กรมการทหารช่าง 400 เตียง 
3 โรงรถ กองพันทหารช่าง กรมการทหารช่าง 120 เตียง 

รวม 620 เตียง 



จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 แห่ง 

ล าดับ สถานที ่ จ านวน 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอ าเภอเดิมบางนางบวช  100 เตียง 

รวม 100 เตียง 

จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 1 แห่ง 

ล าดับ สถานที ่ จ านวน 

1 (Hospitel2) อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี(โรงพยาบาลสนามขนาดเล็ก) 20 เตียง 

รวม 20 เตียง 

จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 แห่ง 
ล าดับ สถานที ่ จ านวน 

1 
รร.การบิน อาคารแผนกฝึก (ทอ.) อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

16 เม.ย.64 รับแล้ว 30 
120 เตียง 

รวม 120เตียง 



ล าดับ อ าเภอ สถานที่ จ านวน 

1 หัวหิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 72 ห้อง (144 เตียง) 
2 หัวหิน โรงแรม ๕๑ Fashion hotel 35 ห้อง (70 เตียง) 
3 ปราณบุรี ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต ์ 70 เตียง 
4 เมือง โรงแรมประจวบสามอ่าว 56 ห้อง (112 เตียง) 
5 เมือง ศูนย์ฝึกสมานมิตร  300 เตียง 

รวมทั้งสิ้น 696 เตียง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 5 แห่ง 



ปัญหาและอุปสรรค ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  
  1. ขาดบุคลากรด้านการเงิน และนักวิชาการสาธารณสุข   
 

 2 การจัดสรรงบประมาณโครงการบริหารจัดการฯ งบไม่เพียงพอในไตรมาส 2 

 3. งบบริหารจัดการองค์กร(สาธารณูปโภค) ไม่เพียงพอในไตรมาส 3 

4. ขอเพิ่มบุคลากรด้านสถาปนิก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ( ขรก./
พรก.) เพื่อทดแทนผู้เกษียณ และผู้ทีล่าออกจากราชการ 


