
            อ.เมืองกาํแพงเพชร อ.ไทรงาม อ.โกสัมพีนคร

สรุปผลการดาํเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร 

เครือขายบริการสุขภาพ (NODE)

อ.เมือง อ.ไทรงาม อ.โกสัมพีนคร

นายแพทยไพฑูรย ออนเกตุ

หัวหนากลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลกําแพงเพชร



สรุปการดําเนินงาน...

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
เครือขายบริการสุขภาพ (NODE)

อ.เมือง อ.ไทรงาม อ.โกสัมพีนคร

11 มิถุนายน 2557 

ณ หองประชุมถนอม เหลารักพงษ โรงพยาบาลกําแพงเพชร



พญ.รจนา  ขอนทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงเพชร

นายอาริยะ  บุญเกตุ สสอ.เมืองกําแพงเพชร

นพ.วีระศักด์ิ  ดํารงพงษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลไทรงาม

นายสุเทพ  พงษไทยสงค สสอ.ไทรงาม

นพ.ปยวัตร   คําอุไร ผูอํานวยการโรงพยาบาลทุงโพธิ์ทะเล

นายเอกวุฒิ   แตงดารา สสอ.โกสัมพีนคร

นพ.ธีรพงศ   ตัญเจริญสุขจติ ผูอํานวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร

ผูบริหารเครือขายบริการสุขภาพ (NODE)

อ.เมือง อ.ไทรงาม อ.โกสมัพนีคร



วิสัยทัศน (Vision)

ประชาชนสุขภาพดี ดวยภาคีรวมสรางระบบสุขภาพ

เพื่อมุงสูสังคมสุขภาวะ
พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๒. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการสรางระบบสุขภาพแบบพอเพียง

๓. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานและบริการแบบไรรอยตอ (OP+IP)

๔. สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคควบคุมโรคและคุมครองผูบริโภค                                      

.    ดานสุขภาพโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (PP)

๕. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการสรางเสริมสุขภาพของตนเองรวมถึงการใช

    ภูมิปญญาไทย



ขอมูลทั่วไป

ทิศเหนือ ติดตอกับ  อําเภอพรานกระตายและอําเภอลานกระบือ

ทิศตะวันออก     ติดตอกับ  อําเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร

ทิศใต ติดตอกับ  อําเภอคลองขลุง และอําเภอทรายทอง

ทิศตะวันตก ติดตอกับ  อําเภอคลองลานและอําเภอวังเจา จังหวัดตาก

อ.เมือง อ.ไทรงามอ.โกสัมพีนคร

ท่ีต้ังและอาณาเขต...

ต้ังอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง โดยอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ

358 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้



NODE
อ.เมือง
อ.ไทรงาม
อ.โกสัมพีนคร



ขอมูลทั่วไป

อําเภอ
พื้นท่ี

(ตร.กม.)
หมูบาน เทศบาล อบต.

จํานวนหลังคา

เรือน

ประชากร

(คน)

ความหนาแนน

(คนตอตร.กม.)

เมือง 1490.70 ๒๓๐ ๖ ๑๓ ๔๗,๙๘๖ ๒๐๓,๒๖๗ ๑:๑๓๖.๓๕

ไทรงาม ๖๒๐ ๗๑ ๑ ๗ ๑๑,๗๒๙ ๔๒,๐๔๗ ๑:๖๗.๘๒

โกสัมพี ๔๘๙.๔๐ ๔๔ ๐ ๓ ๗,๗๕๓ ๒๘,๒๒๕ ๑:๕๗.๖๗

รวม ๒,๖๐๐.๑๐ ๓๔๕ ๗ ๒๓ ๖๗,๔๖๘ ๒๗๓,๕๓๙ ๑:๑๐๕.๒๐

ขอมูลประชากรในพ้ืนท่ี
[ขอมูลการแบงเขตการปกครอง / ครัวเรือน/ประชากร สถานบริการสาธารณสุข จําแนกรายอําเภอ]

สถานบริการสาธารณสุข

ประเภท

อําเภอเมอืง

จํานวน(แหง)

อําเภอไทรงาม

จํานวน (แหง)

อําเภอโกสัมพี

จํานวน(แหง)

รพท. ๔๑๐ เตียง ๑ - -
รพช. ๓๐ เตียง - ๑ -
รพช. ๑๐ เตียง ๑ - -
รพช. -  เตียง - - ๑
รพ.สต. ๒๙ ๙ 8



การศึกษาและสถานศึกษา

ลําดับ รายการ เมือง ไทรงาม โกสัมพี

1 มหาวิทยาลัย 1 - -

2 โรงเรียนมัธยมศึกษา 12 2 ๑

3 โรงเรียนประถมศึกษา 116 30 ๑๘

4 โรงเรียนระดับอนุบาล 8 - ๑

5 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 1 ๑

6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 58 12 ๘

7 อาชีวศึกษา 5 - -

8 ศูนยศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 1 - -

ลําดับ รายการ เมือง ไทรงาม โกสัมพี

1 วัด 127 34 ๔๒

2 โบสถคริสต 5 2 -

3 มัสยิด 1 - -

ศาสนา



โรงงาน

ลําดับ รายการ เมือง ไทรงาม โกสัมพี

1 โรงงานจําพวกท่ี 1 127 ๙ ๑๙

2 โรงงานจําพวกท่ี 2 22 - ๕

3 โรงงานจําพวกท่ี 3 6 - ๑

ลําดับ รายการ เมือง ไทรงาม โกสัมพี

1 ตลาดประเภท 1 / ผานเกณฑ 5/5 1/1 0

2 ตลาดนัด / ผานเกณฑ 42/0 4/1 ๖/0

3 รานอาหาร / ผานเกณฑ 121/35 ๑/๑

4 แผงลอยจําหนายอาหาร / ผานเกณฑ 410/197 ๖๕/๔๗

ตลาด รานอาหาร

49/34



ขอมูลทั่วไปโครงสรางประชากร

ประมิดประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ อําเภอเมือง ป 2557 ประมิดประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ  อําเภอไทรงาม ป 2557

ประมิดประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ อําเภอโกสัมพีนคร ป 2557

เมื่อวิเคราะหประมิดประชากรท้ัง 3 อําเภอพบวา โครงสราง

ประชากรสวนใหญอยูในกลุมวัยแรงงาน คอนขางไปทาง

ผูสูงอายุ (35 ข้ึนไป) แสดงวาแนวโนมในประชากรใน

เครือขายบริการ (NODE) จะเปนสังคมผูอายุเพิ่มข้ึน และ   

ฐานประมิดแคบแสดงวาเด็กแรกเกิดลดลง



สัดสวนบุคลากร อําเภอเมือง อําเภอไทรงาม อําเภอโกสัมพีนคร รพ.ทุงโพธิ์ทะเล

รพ.:สสอ+รพ.สต ๘๓.๘ : ๑๖.๒ ๖๖.๒๐ : ๓๓.๘๐ ๓๑ : ๖๙ -

แพทย 1 : 4,234.7  ๑ : ๙,๘๗๒.๔ ๑ : 14,112.5 1 : 6,391

ทันตแพทย 1 : 15,636 ๑ : ๑๖,๕๔๕ ๑ : 9,408.3 1 : 6,391

เภสัชกร 1 : 7,259.5 ๑ : ๙,๘๗๒ ๑ : ๑๔,๑๑๒.๕ 1 : 6,391

พยาบาลวิชาชีพ 1 : 413.99 ๑ : ๑,๐๒๘ ๑ : ๑,๔๘๕.๕๓ 1 : 608.67

บุคลากรอื่น ๆ 1 : 986.73 ๑ : ๖๕๖.๙๘ ๑ : ๑,๕๖๘.๐๕ 1 : 277.87

สัดสวนบุคลากรทางการแพทย

เมื่อพิจารณาสดัสวนบุคลกรทางการแพทยจําแนกเปนรายอําเภอ พบวา

กลุมแพทย    สัดสวนสูงสุดที่ อ.โกสัมพีนคร ตํ่าที่สุดอยูที่ อ.เมอืง และ พบวาเกินเกณฑอยูที่ อ.โกสัมพีนคร

กลุมทันตแพทย สัดสวนสูงสุดที่ อ.ไทรงาม     ตํ่าที่สุดอยูที่ รพ.ทุงโพธิ์ทะเล และ พบวาเกินเกณฑที่ อ.ไทรงาม และ อ.โกสัมพี

กลุมเภสัชกร    สัดสวนสูงสุดที่ อ.โกสัมพีนคร ตํ่าที่สุดอยูที่ รพ.ทุงโพธิ์ทะเล และพบเกินเกณฑที่ อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงาม อ.เมือง

พยาบาล    สัดสวนสูงสุดที่ อ.โกสัมพีนคร ตํ่าที่สุดอยูที่ อ.เมอืง [ไมพบพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบประชากรสัดสวนเกินมาตรฐาน]



บคุลากร เครือขายบรกิารปฐมภูมิ เกณฑ
แพทย  ๑ : 39,065 1 : 10,000

ทันตแพทย/ทันตาภิบาล ๑ : ๑2,208 1 : 10,000

เภสัชกร ๑ : 7,235 1 : 10,000

พยาบาลวิชาชีพ ๑ : 3,111 1 : 5,000

บุคลากรอื่น ๆ ๑ : 1,033 1 : 1,250

สัดสวนบคุลากรดานบริการปฐมภูมติอประชากร

เม่ือพิจารณาสัดสวนบุคลากรดานบริการปฐมภูมิตอประชากร พบวา

กลุมแพทย และทันตแพทย/ทันตาภิบาล  ยังเปนกลุมท่ีขาดแคลน สัดสวนการใหบริการเกินเกณฑ         

สวนเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรอ่ืน ไมเกินเกณฑ



ปญหาสาธารณสุขเครือขายบริการสุขภาพ 

(NODE) อ.เมือง อ.ไทรงาม อ.โกสัมพีนคร



ปญหาสาธารณสุขเครือขายบริการสุขภาพ 

(NODE) อ.เมือง อ.ไทรงาม อ.โกสัมพีนคร

0

50
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150

200

250

300

350

โกสัมพีนคร

ไทรงาม

เมือง

ที่มา : ทะเบียนคุมการเกิด-ตาย ของอําเภอ

สาเหตุการตาย ป 2556



ปญหาสาธารณสุขเครือขายบริการสุขภาพ 

(NODE) อ.เมือง อ.ไทรงาม อ.โกสัมพีนคร
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โกสัมพีนคร

ไทรงาม

เมือง

ที่มา : รายงาน 504

สาเหตุการปวยผูปวยนอกจําแนกตามกลุมโรค ป 2556



ปญหาสาธารณสุขเครือขายบริการสุขภาพ 

(NODE) อ.เมือง อ.ไทรงาม อ.โกสัมพีนคร
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โกสัมพีนคร

ไทรงาม

เมือง

ท่ีมา : สถานการณโรคทางระบาดวิทยา MIS-GIS สสจ.กพ.

อัตราปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวทิยา ป 2556



ปญหาสาธารณสุขในพื้นที่

1. หัวใจและหลอดเลือด

2. NCD (ความดันโลหติสูง/เบาหวาน/มะเร็ง )

3. ไขเลือดออก

4. อุจจาระรวง
5. อุบตัิเหตุ



ความกาวหนาการดําเนินงาน

แตละโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร
1

นําเสนอ 3 ประเด็น

การบูรณาการ การทํางานในภาพ 

CUP / ภาพตําบล

ผลงานตามตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเปาหมาย 

และแนวทางการพัฒนางาน

2

3



ความกาวหนาการดําเนินงาน

แตละโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร
1



เครือขาย งบประมาณ โครงการ เสนอแลว อนุมัติ กิจกรรม ดําเนินการแลว เบิกจายแลว รอยละ

เมือง 48,380,200 10 6 6 19 17 7,011,010  14.49

ไทรงาม 5,083,390 15 8 4 15 11 1,336,613 26.29

โกสัมพีนคร 984,368 5 5 1 0 0 0  0

ทุงโพธิ์ทะเล 480,590 5 4 4  3 3 403,240 83.9

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานสุขภาพทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

26%

74%

ไทรงาม

14%

86%

เมือง

0% 0%

โกสัมพีนคร

84%

16%

ทุ่งโพธ์ิทะเล

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ



เครือขาย งบประมาณ โครงการ เสนอแลว อนุมัติ กิจกรรม ดําเนินการแลว เบิกจายแลว รอยละ

เมือง 41,969,640  86 39 37 23 13 25,458,128 42.92

ไทรงาม 7,686,155 57 22 19 31 6 72,771 9.47

โกสัมพีนคร 3,120,120 25 17 4 1 1 307,300 9.84

ทุงโพธิ์ทะเล 1,331,880 12 12 10 2 2 68,560 20.66

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานและระบบสงตอที่ไรรอยตอ (OP+IP)

9%

91%

ไทรงาม

43%
57%

เมือง

10%

90%

โกสัมพีนคร

21%

79%

ทุ่งโพธ์ิทะเล

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ



เครือขาย งบประมาณ โครงการ เสนอแลว อนุมัติ กิจกรรม ดําเนินการแลว เบิกจายแลว รอยละ

เมือง 25,607,793 23 12 10 1 1 349,810 1.36

ไทรงาม 3,197,029 15 2 0 6 2 205593 6.43

โกสัมพีนคร 3,185,190 38 38 27 1 1 563,655 17.96

ทุงโพธิ์ทะเล 1,077,807 28 28 18 3 3 240,100 22.28

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน ควบคุมโรค และคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

               โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (PP)

6%

94%

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ

ไทรงาม

1%

99%

เมือง

18%

82%

โกสัมพีนคร

22%

78%

ทุ่งโพธ์ิทะเล



เครือขาย งบประมาณ โครงการ เสนอแลว อนุมัติ กิจกรรม ดําเนินการแลว เบิกจายแลว รอยละ

เมือง 648,000 9 4 2 3 0 22,474 3.46

ไทรงาม 206,420 7 0 0 7 0 0 0

โกสัมพีนคร 0 0 0 0 2 2 0 0

ทุงโพธิ์ทะเล 26,175 2 2 2 0 0 0 0

ยุทธศาสตรท่ี 4 กฎหมายและการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

0%
0%

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ

ไทรงาม

3%

97%

เมือง

0%
0%

โกสัมพีนคร

0%
0%

ทุ่งโพธ์ิทะเล

ดาํเนินการไม่ใชง้บประมาณ



การบูรณาการ การทํางานในภาพ 

CUP / ภาพตําบล
2



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1



1ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
การพัฒนาระบบบริหารจดัการดานสุขภาพที่มี

คุณภาพ และประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

คน : 
- มีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพในเร่ืองตางๆ 

เชน NODE CUP จัดอบรม Service Plan สาขาตางๆ ใน รพช./

รพ.สต.จัดอบรบระบบขอมูลสารสนเทศ

- มีการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในเร่ืองขอมูลสารสนเทศ เปน    

พ่ีเลี้ยงให รพช./รพ.สต.ประสานเช่ือมโยงทางโทรศัพท LINE ฯลฯ

- CUP มีการนิเทศติดตามในงานดานตางๆ เชน Service Plan

สาขา STEMI , Ortho , อุบัติเหตุ , อายุรกรรม [Sepsis] ฯลฯ



1ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
การพัฒนาระบบบริหารจดัการดานสุขภาพที่มี

คุณภาพ และประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เงิน : 
การบูรณาการดานการเงินการคลัง NODE อ.เมือง อ.ไทรงาม อ.โกสัมพีนคร

ปงบประมาณ 2557 (ไตรมาส 2)

รพท/รพช ทุนสํารองสุทธิ เงินสด หน้ีสินหมุนเวียน สินทรัพยรวม สินทรัพย

หมุนเวียน

รพ.กําแพงเพชร 135,545,897.13 187,206,046.93 171,566,039.09 727,713,771.70 307,111,936.22

รพ.ไทรงาม 12,830,704.59 12,243,979.20 12,506,429.08 46,986,210.02 25,337,133.67

รพ.ทุงโพธิ์ทะเล 22,404,977.29 23,089,752.36 4,179,095.20 45,720,465.90 26,584,072.49

รพ.โกสัมพีนคร - - - - -

หนวย : บาท



1ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
การพัฒนาระบบบริหารจดัการดานสุขภาพที่มี

คุณภาพ และประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เงิน : 
ผลการดําเนินงาน ของ รพ.[Node] ไตรมาส 2 ณ 31 มี.ค. 2557 

(ไมรวม รพ. โกสัมพี) หนวย : บาท

รพท/รพช รายไดท้ังหมดไมรวม

งบลงทุน

รายจายท้ังหมด

ไมรวมคาเสื่อมราคา

กําไรสุทธิไมรวมคาเสื่อม

ราคา

รพ.กําแพงเพชร 419,559,771.69 410,124,852.87 9,434,918.82

รพ.ไทรงาม 31,332,243.69 34,713,578.42 - 3,381,334.73

รพ.ทุงโพธิ์ทะเล 19,033,615.00 18,651,394.53 382,220.47

รพ.โกสัมพีนคร - - -



เงิน : วิกฤตทางการเงิน 7ระดับของโรงพยาบาล Node อ.เมือง 

อ.ไทรงาม อ.โกสัมพี [ณ 31 มีนาคม 2557]

หนวยบริการ
Serv

อัตราสวน

ทุน

หมุนเวียน 

Current 

Ratio 

(เทา)

อัตราสวน

ทุน

หมุนเวียน

เร็ว Quick 

Ratio (เทา)

อัตราสวน

เงินสดตอ

หนี้สิน

หมุนเวียน 

Cash 

Ratio  

(เทา) ทุนสํารองสุทธิ

กําไรสุทธิรวมคาเส่ือม

ราคา 

Li
qu

id
 In

de
x

St
at

us
In

de
x

Su
rv

iv
eI

nd
ex

Ri
sk

 S
co

rin
g

Bed > 1.5 ≥ 1.0 ≥ 0.8 (ลานบาท) (ลานบาท)
กําแพงเพชร 410 1.79 1.44 1.09    135,545,897.13 (18,821,491.52) 0 1 0 1

ไทรงาม 30 2.03 1.21 0.98      12,830,704.59   (5,995,817.64) 0 1 0 1

ทุงโพธิ์ทะเล 10 6.36 5.82 5.53      22,404,977.29 829,855.47 0 0 0 0



รายจายรายรับ

ประมาณการ

รายจา่ย, 54.34

รายจา่ย, 45.66

ประมาณการ

รายรับ, 57.05

รายรับ, 42.95

เงิน:  แผนประมาณการรายไดและควบคุมคาใชจาย Node อ.เมือง 

อ.ไทรงาม อ.โกสัมพี [ปงบประมาณ  2557]
ประมาณการ ผลการดําเนินงาน

(ไตรมาส 2)

รอยละ

รพ.แมขาย รพ.สต.

เครือขาย

สสอ. รวม

(บาท) 

รพ.แมขาย รพ.สต.

เครือขาย

สสอ. รวม

(บาท)

Cup  รพ. กําแพงเพชร

รายรับ 957,100,000 92,115,000 13,639,631 1,050,578,931 419,926,554 30,797,011 474,655 451,198,222 42.95

รายจาย 954,700,000 91,900,000 1,363,931 1,047,963,931 438,748,046 39,295290 474,655 478,517,992 45.66



รายรับ รายจาย

เงิน:  แผนประมาณการรายไดและควบคุมคาใชจาย Node อ.เมือง 

อ.ไทรงาม อ.โกสัมพี [ปงบประมาณ  2557]
ประมาณการ ผลการดําเนินงาน

(ไตรมาส 2)

รอยละ

รพ.แมขาย รพ.สต.

เครือขาย

สสอ. รวม

(บาท) 

รพ.แมขาย รพ.สต.

เครือขาย

สสอ. รวม

(บาท)

Cup  รพ. ไทรงาม

รายรับ 78,930,000 24,023,033 1,186,189 104,139,222 32,195,788 10,220,029 1,056,880 43,472,698 41.74

รายจาย 74,048,800 23,244,099 1,186,189 98,479,088 38,191,606 10,298,244 933,814. 49,423,665 50.19

ประมาณการ

รายรับ, 58.26

รายรับ, 41.74
ประมาณการ

รายจา่ย, 49.81รายจา่ย, 50.19



เงิน:  แผนประมาณการรายไดและควบคุมคาใชจาย Node อ.เมือง 

อ.ไทรงาม อ.โกสัมพี [ปงบประมาณ  2557]
ประมาณการ ผลการดําเนินงาน

(ไตรมาส 2)

รอยละ

รพ.แมขาย รพ.สต.

เครือขาย

สสอ. รวม

(บาท) 

รพ.แมขาย รพ.สต.

เครือขาย

สสอ. รวม

(บาท)

Cup  รพ.โกสัมพี

รายรับ 38,932,228 17,156,350 2,479,786 58,568,369 9,340,299 13,036,171 567,290 22,943,762 39.17

รายจาย 48,679,924 18,819,886 2,479,786 69,979,597 14,032,453 13,254,616 567,290 27,854,360 39.80

รายรับ รายจาย

ประมาณการ

รายรับ, 60.83

รายรับ, 39.17

ประมาณการ

รายจา่ย, 60.2

รายจา่ย, 39.8



เงิน:  แผนประมาณการรายไดและควบคุมคาใชจาย Node อ.เมือง 

อ.ไทรงาม อ.โกสัมพี [ปงบประมาณ  2557]
ประมาณการ ผลการดําเนินงาน

(ไตรมาส 2)

รอยละ

รพ.แมขาย รพ.สต.

เครือขาย

สสอ. รวม

(บาท) 

รพ.แมขาย รพ.สต.

เครือขาย

สสอ. รวม

(บาท)

Cup  รพ. ทุงโพธิ์ทะเล

รายรับ 45,607,360 2,207,864 - 47,815,224 19,383,333 1,113,628 - 20,496,962 42.87

รายจาย 45,163,544 2,189,567 - 47,353,111 20,464,847 1,325,495 - 21,790,343 46.02

รายรับ รายจาย

ประมาณการ

รายรับ, 57.13

รายรับ, 42.87

ประมาณการ

รายจา่ย, 53.98

รายจา่ย, 46.02



กองทุน รายรับ รายจาย คงเหลือ รอยละการใชจาย

อ.เมือง 77,939,759 63,300,315.62 14,639,443 81.22

อ.โกสัมพีนคร 8,275,858 7,183,005.00 1,092,853 86.79

อ.ไทรงาม 15,012,283 12,122,331.50 2,889,952 80.75

รายจ่าย

คงเหลือ

รายจ่าย

คงเหลือ

รายจ่าย

คงเหลือ

อ.เมือง อ.โกสัมพีนคร อ.ไทรงาม

สรุปงบประมาณคงเหลอืภายในกองทุน



1ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
การพัฒนาระบบบริหารจดัการดานสุขภาพที่มี

คุณภาพ และประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ของ :
-มีการสนับสนุน รพช.ใหยืมเคร่ืองมือตรวจจอประสาทตาให รพช./รพ.สต.

และ NODE อบรมให รพช.

-ยา/เวชภัณฑ สนับสนุนยา        รพ.สต.[ซึ่งนอกเหนือจากการเบิกประจํา]

CUP       รพ.สต.

-หองปฏิบัตกิาร      Central Lab มีการสนับสนุน Lab จาก  รพท.

      รพช.

     รพ.สต.



แผนการพัฒนา 2558 - 2560
• ของบลงทุน ป 58 – 60  

1. อาคารอาคารผูปวย 144 เตียง 6 ชั้น 
จะประกอบดวย

– ชั้นที่ 1 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

– ชั้นที่ 2 ศัลยกรรมประสาท

– ชั้นที่ 3 ศูนยมะเร็ง และพยาธิวิทยา

– ชั้นที่ 4 อายุรกรรมประสาท

– ชั้นที่ 5 CCU/ผูปวยหนักโรคหัวใจ

– ชั้นที่ 6 ศูนยโรคตา (Retina)

เพิ่มศักยภาพในดานการรักษาพยาบาลแกบุคลากรทางการแพทยในการดูแลรักษาพยาบาลชวยเหลือผูปวยได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนโรงพยาบาลระดับS และบริการทางการแพทยที่มีความทันสมัยยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการ
ขยายศักยภาพตาม Service Plan 4 สาขา (สาขาอุบัติเหตุ, สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด, สาขามะเร็ง, สาขาอายุรกร
รม, สาขาตา) ประชาชนผูรับบริการในเขตอําเภอเมือง และอําเภอใกลเคียงจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับการชวยเหลือดาน
การรักษาพยาบาลอยางทันทวงที สะดวก รวดเร็ว และไดมาตรฐาน

2. อาคารพยาบาล 32 Unit (4 ชัน้ ใตถุนโลง เปนอาคาร คสล.) 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน และระบบสงตอท่ีไรรอยตอ (OP+IP) 

ประชาชนเขาถึงบริการได

2ประเด็นยุทธศาสตรที่ 

มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสาขาตางๆท้ัง 10 สาขา ในรูปแบบ Service Plan

โดย ... รพท. เปนผูสนับสนุน         รพช.         รพ.สต.

เชน...

NCD มีการพัฒนาระบบบริการ จาก รพท.          รพช.        รพ.สต.

[พัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฎิบัติ ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท LINE เปนตน]



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน และระบบสงตอท่ีไรรอยตอ (OP+IP) 

ประชาชนเขาถึงบริการได

2ประเด็นยุทธศาสตรที่ 

มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสาขาตางๆท้ัง 10 สาขา ในรูปแบบ Service Plan

โดย ... รพท. เปนผูสนับสนุน         รพช.         รพ.สต.

เชน...

Service Plan หัวใจและหลอดเลือด (STEMI)...
มีการอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดย [NODE](รพ.กพ.) อบรมให

ความรู รพช./รพ.สต. เชน การอบรมใหความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบการ

ดูแลผูปวย STEMI อบรมฟนฟูใหความรูการดูแลผูปวยโรคหัวใจ

[HEART FAILURE]



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน และระบบสงตอท่ีไรรอยตอ (OP+IP) 

ประชาชนเขาถึงบริการได

2ประเด็นยุทธศาสตรที่ 

มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสาขาตางๆท้ัง 10 สาขา ในรูปแบบ Service Plan

โดย ... รพท. เปนผูสนับสนุน         รพช.         รพ.สต.

เชน...

Service Plan สาขาอุบัติเหต.ุ..
- มีการอบรมใหความรูเร่ือง HI และจัดทํา CPG ให รพช.

- ติดตามนิเทศ รพช./ รพ.สต.  ใหความรู HI

- มีระบบใหคําปรึกษาทาง Line / โทรศัพท  รพท. <-> รพช. <-> รพ.สต.

- มีโปรแกรมศัลยกรรมOnlineเช่ือมโยงการสงตอผูปวยใหไดรับการผาตัดที่สะดวกรวดเร็ว

- มี VDO Conference ระหวางทีมแพทย พยาบาล ผูเกี่ยวของ รวมถึง รพ.สต. ในการ

  วางแผนรวมกันในงานอุบัติเหตุเพ่ือหาแนวทางการแกไข



การพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน และระบบสงตอท่ีไรรอยตอ (OP+IP) 

ประชาชนเขาถึงบริการได

2ประเด็นยุทธศาสตรที่ 

มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสาขาตางๆท้ัง 10 สาขา ในรูปแบบ Service Plan

โดย ... รพท. เปนผูสนับสนุน         รพช.         รพ.สต.

เชน...

Service Plan สาขาหลักอายุรกรรม (Sepsis)
- เชิญประชุมใหความรูทางวิชาการเร่ือง Sepsis และวางแผนงานรวมกัน

  ระหวาง รพท. รพช. รพ.สต.

- ออกนิเทศติดตาม รพช. รพ.สต. เสริมความรูใหคําแนะนาํในการวินิจฉัยการ 

  ดูแลผูปวย การแนะนาํการสงตอ (การดูแลผูปวยกอน Refer)



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3



เด็กปฐมวัย 0-5 ป และหญิงตั้งครรภ

- มีการจัดทําโครงการตางๆ ไดแก พัฒนาระบบบริการฝากครรภคุณภาพสงเสริมสุขภาพ

  หญิงตั้งครรภ สงเสริมเล้ียงลูกดวยนมแม สงเสริมและปองกันโรคทันตกรรมใน    

  หญิงตั้งครรภสงเสริมสุขภาพ พัฒนาการและเฝาระวังภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ป ฯลฯ

- มีการประสานงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาพของ CUP ลงไปสู รพช./รพ.สต.

  เพื่อรวมกันวางแผนดําเนินการแกไขปญหาในกลุมเด็ก 0-5 ป และหญิงตั้งครรภ

วัยรุน

- มีโครงการอําเภอ TO BE No.1  

- โครงการลดพฤติกรรมเส่ียงในกลุมวัยรุน สรางกระแสสังคมเพื่อปองกันการติดเชื้อ HIV

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

วัยทํางาน

- มีโครงการคัดกรองมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก

วัยสูงอายุ

- โครงการเสริมสรางระบบการดูแลผูสูงอายุ โดยเครือขายจิตอาสา

การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค ควบคุมโรค และคุมครองผูบริโภค

ดานสุขภาพ โดยการมีสวนรวมของ ภาคีเครือขาย (PP)



 ตัวชีวั้ด อ.เมือง อ.โกสัมพนีคร อ.ไทรงาม

 กลุ่มหญิงตัง้ครรภ์ 4 6 1

 กลุ่มอายุ0-5ปี 7 2 0

 กลุ่มวัยเรียน-วัยรุ่น 21 1 1

 กลุ่มวัยทาํงาน 16 6 3

 กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พกิาร 20 4 2

 คุณภาพระบบการแพทย์และระบบการให้บริการ 15 0 2

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 6 9 1

 สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อสุขภาพ 0 0 0

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 0 0

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 0 0 0

 กฏหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 2 0 0

 ยาเสพตดิและบริการเฉพาะ 3 1 0

รวม 96 29 10

   จํานวนโครงการสรางเสริมสุขภาพ

[กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นท่ี]



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4



ผลงานตามตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายและแนวทางการพัฒนางาน

ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลงาน รอยละ

1 ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับ

การตรวจสอบไดมาตรฐาน

ตาม เกณฑท่ี

กําหนด (เกณฑรอยละ 100)

2

(อ.เมือง)

1

(อ.เมือง)

50.00

2 ผูประกอบการอาหารแปร

รูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอม 

จําหนาย ไดรับอนุญาต

ตามเกณฑ Primary 

GMP(เกณฑรอยละ 100)

5

(อ.เมือง)

3

(อ.เมือง)

60.00

หมายเหตุ  ดําเนินการโดยสสจ.



ผลงานตามตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายและแนวทางการพัฒนางาน

ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลงาน รอยละ

2. รานอาหารและแผง

ลอยจําหนายอาหารได

มาตรฐาน CFGT
(เกณฑไมนอยกวารอยละ 85)

115

(อ.เมือง)

73

(อ.เมือง)
63.48

แนวทางการพัฒนางาน 1. ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและภาคี

เครือขายในพ้ืนที่

2. สํารวจ ใหคําแนะนําแกผูประกอบการ

โครงการรองรับ : โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เครือขายรพ.กําแพงเพชร



ผลงานตามตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายและแนวทางการพัฒนางาน

ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลงาน รอยละ

3 จํานวนตลาดประเภทที่ 2 

ตามกฎกระทรวงวาดวย

สุขลักษณะของตลาด     

พ.ศ. 2551 ไดรับการ

ติดตามประเมินคุณภาพ

(เกณฑรอยละ 80)

5
(อ.ไทรงาม)

3
(อ.ไทรงาม)

60.00

แนวทางการพัฒนางาน 1. ประสานผูประกอบการ/อปท. เพ่ือทําความ

เขาใจถึงสุขลักษณะของตลาด

2. สนับสนุนดานวิชาการ และวางแผนติดตาม

ประเมิน



ผลงานตามตวัช้ีวัดทีไ่มบรรลุเปาหมาย 

และแนวทางการพัฒนางาน
3



ผลงานตาม KPI



รอยละตัวชี้วัดที่ผานเกณฑคุณภาพแยกรายอําเภอ

59.1

72.84
65.03
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อําเภอเมือง อําเภอไทรงาม อําเภอโกสัมพีนคร

สรุปผลการประเมิน KPI รายอําเภอ



ผลงานตามตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายภาพ[NODE]
1. สตรี 30-60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (เปาหมายรอยละ100)

2. ผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี(เปาหมายรอยละ 50)

3. หญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

4. เด็กอายุ 0–5 ป ไดรับวัคซีนตามเกณฑ(วัคซีนหัดรอยละ 95 วัคซีนอื่นๆ รอยละ 90)

5. - เด็กอายุตํ่ากวา 3 ปไดรับการตรวจชองปาก (เปาหมายรอยละ 70)

    - ผูดูแลเด็กไดรับการฝกทักษะในการแปรงฟน (เปาหมายรอยละ 70)

    - เด็กอายุตํ่ากวา 3 ปที่มีความเสี่ยงฟนผุไดรับฟลูออไรดวารนิช(เปาหมายรอยละ50)



ผลงานตามตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายภาพ[NODE]

สตรี 30-60 ป ไดรับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก (เปาหมายรอยละ100)1



สตรี 30-65 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสมถงึป 2557

พบวา...

รพ.สต.บานนํ้าดิบ          สูงสุด  รอยละ 61.89

เทศบาลเมืองกําแพงเพชร ตํ่าสุด  รอยละ 9.22

อําเภอเมืองกําแพงเพชร



สตรี 30-65 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสมถงึป 2557

พบวา...

รพ.สต.บานโนนใหญ       ผลงานสูงสุด  รอยละ 60.11

รพ.สต. บานใหมเจริญพร  ผลงานตํ่าสุด  รอยละ 9.22

อําเภอไทรงาม



สตรี 30-65 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสมถงึป 2557

พบวา...

รพ.สต. บานโนนสมบูรณ    ผลงานสูงสุด  รอยละ 50.48

รพ.สต. รพ.สต.ปาคา        ผลงานตํ่าสุด รอยละ 18.56 

อําเภอโกสัมพีนคร



ตัวช้ีวัด ปญหา แนวทางการพัฒนา

สตรี 30-60 ป ไดรับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลกู

(เปาหมายรอยละ100)

-การประชาสัมพันธนอย 

  ขาดการรณรงค

-ไมไดทํางานในรูปเครือขาย

  อยางแทจริง

-กลุมเปาหมายไมกลารบั

  บริการ (อาย)

1.เพิ่มการรณรงค/ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง

2.ทํางานรวมกันเปนเครือขาย

  (เชน ระดมสมองรวมกันแกไขปญหา/พฒันา)

3.ทํางานรวมกันเปนเครือขาย(ขอความรวมมอื

   เจาหนาที่นอกเขตบริการมาตรวจ)

ผลงานตามตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายและแนวทางการพฒันางาน

 สตรี 30-60 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

(เปาหมายรอยละ100)1



ผลงานตามตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายภาพ[NODE]

  ผูปวยความดันโลหิตสงูที่ควบคุมความดันโลหติไดดี

(เปาหมายรอยละ 50)2



ผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี

อําเภอเมืองกําแพงเพชร
• พบวา... เทศบาล 2 (ศูนย 2 เทศบาลเมือง)     

มีผลงานสูงสุด รอยละ 84.38  สวนผลงาน

ตํ่าสุดท่ี รพ.สต. ทรงธรรม รอยละ02.90 และ          

รพ.สต.บานมอสําราญ รอยละ 2.48



ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี

• พบวา...รพ.สต.บานโนใหญ มีผลงานสูงสดุ รอยละ 50.27      

สวนผลงานต่าํสดุที่โรงพยาบาลไทรงาม รอยละ 14.31

อําเภอไทรงาม



ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี

• พบวา...รพ.สต.บานโนนสมบูรณ มีผลงานสูงสุด รอยละ 50.44       

สวนผลงานตํ่าสุดที่รพ.สต.ปาคา รอยละ 0.00

อําเภอโกสัมพีนคร



ผลงานตามตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายและแนวทางการพัฒนางาน

  ผูปวยความดันโลหิตสงูที่ควบคุมความดันโลหติไดดี

(เปาหมายรอยละ 50)2
ตัวช้ีวัด ปญหา แนวทางการพัฒนา

ผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุม

ความดันโลหิตไดดี

(เปาหมายรอยละ 50)
อ.เมือง รอยละ 32.71

รพ.ทุงโพธ์ิทะเล รอยละ 16.29

อ.ไทรงาม รอยละ 30.83

อ.โกสัมพีนคร รอยละ 29.49

ขาดการควบคุมความ     

ดันโลหิตของผูปวย

1.โครงการสาธารณสุขยุคใหม สรางสังคมสขุภาพดี 

   วิถีธรรม วิถีไทย

2.โครงการสังคมสขุภาพดี วิถึธรรม วิถีไทย โรงพยาบาล

   กําแพงเพชร

ผูปวยความดันโลหิตสูงไดรับการ

คัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา 

(เปาหมายรอยละ 60)

กําลังดําเนินการ  

(จะบรรลเุปาหมายปลายป)



ผลงานตามตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายภาพ[NODE]

หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภ

ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ(เปาหมายรอยละ60)3



หญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภครบ 5 คร้ังตามเกณฑ

อําเภอเมืองกําแพงเพชร
• พบวา รพ.สต.โพธิ์สวัสด์ิ รพ.สต.บานธรรมรงค

และรพ .สต .คลองแม ลาย มีผลงานสู งสุ ด        

รอยละ 100 สวนผลงาน ตํ่าสุดท่ีรพ.สต.นครชุม 

รพ.สต.ปางขนุน และรพ.ทุงโพธิ์ทะเล



สตรี 30-65 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสมถงึป 2557

พบวา...รพ.สต.บานมหาชัย มีผลงานสูงสดุ รอยละ 71.43        

สวนผลงานต่าํสดุที่ รพ.สต.บานสกัขีย และ รพ.สต.บานโนนใหญ

อําเภอไทรงาม



สตรี 30-65 ป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สะสมถงึป 2557

พบวา...รพ.สต.บานทาพุทรา มีผลงานสูงสุด รอยละ 62.50  

สวนผลงานตํ่าสุดที่ รพ.สต.บานคลองเมือง รพ.สต.โกสัมพี และรพ.สต.ปาคา

อําเภอโกสัมพีนคร



ผลงานตามตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายและแนวทางการพัฒนางาน

หญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภ

ครบ 5 คร้ังตามเกณฑ(เปาหมายรอยละ60)3
ตัวช้ีวัด ปญหา แนวทางการพัฒนา

หญิงต้ังครรภไดรับการฝาก

ครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

(เปาหมายรอยละ 60)
อ.เมือง รอยละ 53.03

รพ.ทุงโพธ์ิทะเล รอยละ 4.08

อ.ไทรงาม รอยละ 38.26

อ.โกสัมพีนคร รอยละ 25

1. การรณรงค/ประชาสัมพันธ

   นอยหญิงต้ังครรภไมเขาใจ

2. หญิงต้ังครรภสวนใหญจํา LMP

    ไมได/ไมแนใจ ฯ

3. หญิงต้ังครรภไมมาตามนัด

    เน่ืองจากระบบการติดตามไม

    ครอบคลุม

4. ยังไมมีการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก

1. เพิ่มการรณรงคและประชาสัมพันธใหหญิง

ต้ังครรภตระหนักการมาฝากครรภตามนัด

2. ประชุมทําความเขาใจแกเจาหนาที่  ทบทวน

แนวทางปฏิ บั ติฯ และพัฒนาระบบการ

ติดตาม

3. พัมนาการวิเคราะหสาเหตุของชวงอายุครรภ

ที่ไมไดฝากครรภในชวงที่ 1 และชวงที่ 5



ผลงานตามตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายภาพ[NODE]

เด็กอายุ 0–5 ป ไดรับวัคซีนตามเกณฑ

(วัคซีนหัดรอยละ 95 วัคซีนอื่นๆ รอยละ 90)4



เด็กอายุ 1 ปไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด (M, MR, MMR)

อําเภอเมืองกําแพงเพชร
• พบวามีผลงานสูงสุดจํานวน 7 แหง รอยละ 100  

สวนผลงานตํ่าสุดเทศบาล 2 ( ศูนย  2 ของ

เทศบาลเ มือง) รอยละ 0.00 และกองการ

สาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม (ทต .นครชุม )        

รอยละ 5.36



เด็กอายุ 1 ปไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด (M, MR, MMR)

• พบวา รพ.สต.แมยื้อ มีผลงานสงูสุด รอยละ 100 สวนผลงาน

ต่ําสดุที่ รพ.ไทรงามรอยละ 71.02

อําเภอไทรงาม



เด็กอายุ 1 ปไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด (M, MR, MMR)

• พบวา...รพ.สต.บานเกาะรากเสียด มีผลงานสูงสุด รอยละ 100         

สวนผลงานตํ่าสุด รพ.โกสัมพี รอยละ 61.91

อําเภอโกสัมพีนคร



เด็กอายุ 2 ป ที่ไดรับวัคซีน JE2

อําเภอเมืองกําแพงเพชร
• พบวา...มีผลงานสูงสุด รพ.สต.นํ้าดิบ รพ.สต.

คลองแมลาย รพสต.บานมอสําราญรอยละ 100 

สวนผลงานตํ่าสุดเทศบาลปากดง รอยละ 17.39 

เทศบาล 2 (ศูนย2ของเทศบาลเมือง) รอยละ 

14.29 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาล 

(ทต.นครชุม) 12.25



เด็กอายุ 2 ป ท่ีไดรับวัคซีน JE2

• พบวา...รพ.สต.บานโนนใหญ มีผลงานสูงสุด รอยละ 100      

สวนผลงานต่าํสดุที่ รพ.ไทรงามรอยละ 70.69

อําเภอไทรงาม



เด็กอายุ 2 ป ท่ีไดรับวัคซีน JE2

• พบวา...รพ.สต.บานลานดอกไม รพ.สต.โนนสมบูรณ มีผลงานสูงสุด        

รอยละ 100 สวนผลงานตํ่าสุด รพ.สต.ปาคา  รอยละ 32.26

อําเภอโกสัมพีนคร



เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับวัคซีน DTP5

อําเภอเมืองกําแพงเพชร
• พบวา...มีผลงานสูงสุด รพ.สต.นํ้าดิบ รพ.สต.

คลองแมลาย รพสต.บานมอสําราญรอยละ 100 

สวนผลงานตํ่าสุดเทศบาลปากดง รอยละ 17.39 

เทศบาล 2 (ศูนย2 เทศบาลเมือง) รอยละ 14.29       

กอ งสาธ ารณสุ ขและสิ่ ง แ วดล อม เทศบาล        

(ทต.นครชุม) 12.25



เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับวัคซนี DTP5

• พบวา...รพ.สต.บานโนนใหญ รพ.สต.บานสักขี รพ.สต.บานใหมเจริญพร มีผลงาน

สูงสุด รอยละ 100 สวนผลงานตํ่าสุดที่รพ.สต.บานบอแกว รอยละ 65.00

อําเภอไทรงาม



เด็กอายุ 3-5 ป ไดรับวัคซนี DTP5

• พบวา...รพ.สต.บานลานดอกไม มีผลงานสูงสดุ รอยละ 97.30  

สวนผลงานต่าํสดุ รพ.สต.ปาคา  รอยละ 10.00

อําเภอโกสัมพีนคร



พื้นท่ี/สถานบริการ กลุมเปาหมาย วัคซีน ผลงาน

อ.เมือง เด็กอายุ 1 ป หัด,BCG,DTP/OPV3,HB รอยละ 79-88

เด็กอายุ 2 ป JE2,DTP/OPV4 รอยละ 71-75

เด็กอายุ 3 – 5 ป JE3, DTP/OPV5 รอยละ 64-68

พื้นท่ี/สถานบริการ กลุมเปาหมาย วัคซีน ผลงาน

อ.ไทรงาม เด็กอายุ 1 ป หัด รอยละ 87.31

เด็กอายุ 2 ป JE2 รอยละ 88.99

เด็กอายุ 3 – 5 ป JE3, DTP/OPV5 รอยละ 84-85

พื้นท่ี/สถานบริการ กลุมเปาหมาย วัคซีน ผลงาน

รพ.ทุงโพธิ์ทะเล เด็กอายุ 1 ป หัด รอยละ 84.93

เด็กอายุ 3 – 5 ป JE3, DTP/OPV5 รอยละ 73-85

พื้นท่ี/สถานบริการ กลุมเปาหมาย วัคซีน ผลงาน

อ.โกสัมพีนคร เด็กอายุ 1 ป หัด รอยละ 90.74

DTP/OPV3 รอยละ 82.00

เด็กอายุ 2 ป JE2,DTP/OPV4 รอยละ 77-79



ผลงานตามตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายและแนวทางการพัฒนางาน

เด็กอายุ 0–5 ป ไดรับวัคซีนตามเกณฑ

(วัคซีนหัดรอยละ 95 วัคซีนอื่นๆ รอยละ 90)4
ตัวช้ีวัด ปญหา แนวทางการพัฒนา

เ ด็กอายุ0–5 ป ไดรับวัคซีน

ตามเกณฑ (วัคซีนหัดรอยละ 

95 วัคซีนอื่นๆรอยละ 90)

1.รพ.สต.บางแหงไมไดบันทึกขอมลู

   ใหเปนปจจุบัน

2.รายช่ือเด็กมีมากกวาจํานวนที่อยูใน

   พื้นที่(เปาหมายสูงเกินจริง)

3. ไมมีการเช่ือมตอขอมูล

    (ทําใหไมมีผลงานในMIS)

4. การลงCodeบริการวัคซีนแตละ

 ประเภทแตละสถานบรกิารไมตรงกัน

1.ควรปรับการลงขอมูล โดยใชเกณฑอายุของเด็ก

   ที่มารับบริการเปนไปตามโปรแกรมการให

   วัคซีน (เง่ือนไขตามระยะเวลาของวคัซีนแตละ

    ประเภท)

2. ควรตัดรายช่ือเด็กไปเปนบัญชี 3 และ 4

3. จัดทําคูมือการลงCode ICD10 ใหตรงกันทุก

    สถานบริการ



ผลงานตามตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมายภาพ[NODE]

 เด็กอายุต่ํากวา 3 ปไดรับการตรวจชองปาก 

(เปาหมายรอยละ 70)5



เด็กอายุตํ่ากวา 3 ป ไดรับการตรวจชองปาก

อําเภอเมืองกําแพงเพชร

• พบวา...รพ.สต.หนองกรด มีผลงานสูงสุด 

รอยละ 97.51 สวนผลงานตํ่าสุดที่ รพ.สต.

ปางขนุน เทศบาล 2 (ศูนย 2 เทศบาลเมือง)

รพ.สต.บานวังประดา รพ.สต.บานสหกรณ 

รอยละ 0.00



เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการตรวจชองปาก

• พบวา...รพ.สต.บานมหาชัย มีผลงานสูงสุด รอยละ 100  สวนผลงานตํ่าสุด

    ที่โรงพยาบาลไทรงาม รอยละ 48.32

อําเภอไทรงาม



เด็กอายุต่ํากวา 3 ป ไดรับการตรวจชองปาก

• พบวา...รพ.สต.บานลานดอกไม มีผลงานสูงสดุ รอยละ 95.41  

สวนผลงานต่าํสดุทีร่พ.สต.ปาคา รอยละ 26.73

อําเภอโกสัมพีนคร



ผูดูแลเด็กไดรับการฝกทักษะในการแปรงฟน

อําเภอเมืองกําแพงเพชร

• พบวา...รพ.สต.โพธ์ิพัฒนา และรพ.สต.

หนองกรด มีผลงานสูงสุด รอยละ 100  

ส วนผลงาน ตํ่ าสุ ด  จํ านวน  20  แห ง      

รอยละ 0.00



ผูดูแลเด็กไดรับการฝกทักษะในการแปรงฟน

• พบวา...รพ.สต.บานมหาชัย มีผลงานสูงสุด รอยละ 100  สวนผลงานตํ่าสุดที่   

รพ.สต.หนองแมแตง รอยละ 24.19

อําเภอไทรงาม



ผูดูแลเด็กไดรับการฝกทักษะในการแปรงฟน

• พบวา...รพ.สต.โกสัมพี มีผลงานสงูสดุ รอยละ 100  สวนผลงาน

ต่ําสดุที่ รพ.สต.ปาคา และรพสต.หนองแดน รอยละ 0.00

อําเภอโกสัมพีนคร



เด็กอายุตํ่ากวา 3 ปที่มีความเสี่ยงฟนผุไดรับฟลูออไรดวารนิช

อําเภอเมืองกําแพงเพชร

• พบวา...รพ.สต.ไตรตรึงษ มีผลงานสูงสุด 

รอยละ 90.91  สวนผลงานตํ่าสุดจํานวน 

11 แหง รอยละ 0.00



เด็กอายุต่ํากวา 3 ปท่ีมีความเส่ียงฟนผุไดรับฟลูออไรดวารนิช

• พบวา...รพ.สต.บานมหาชัย มีผลงานสูงสุด รอยละ 100 สวนผลงานตํ่าสุดที่   

รพ.สต.หนองแมแตง รอยละ 17.67

อําเภอไทรงาม



เด็กอายุต่ํากวา 3 ปท่ีมีความเส่ียงฟนผุไดรับฟลูออไรดวารนิช

• พบวา...รพ.สต.บานลานดอกไม มีผลงานสูงสดุ รอยละ 77.06  

สวนผลงานต่าํสดุจํานวน 5 แหง รอยละ 0.00

อําเภอโกสัมพีนคร



ผลงานตามตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุเปาหมายและแนวทางการพัฒนางาน

ตัวช้ีวัด ปญหา แนวทางการพัฒนา

1.เด็กอายุตํ่ากวา 3 ปไดรับการตรวจชอง

ปาก(เปาหมายรอยละ70)

1.เจาหนาที่ใหบริการแตไมไดลง

ใน Hos - XP

1. นิเทศงานเปนราย รพ.สต. โดยเนนคนหา

ปญหาอุปสรรคที่แทจริงของแตละพื้นที่

2.ผูดูแลเด็กไดรับการฝกทักษะในการ

แปรงฟน (เปาหมายรอยละ70)
อ.เมือง รอยละ 28.65

รพ.ทุงโพธ์ิทะเล รอยละ 0

อ.ไทรงาม รอยละ 55.90

อ.โกสัมพีนคร รอยละ 36.22

2.เจาหนาที่ใหบริการและลง

ขอมลู แตลงขอมูลผิดเน่ืองจาก

ตองลงรหัสและหนาจอในงานทัน

ตกรรมซ่ึงไมคุนเคย (จนท.อาจไม

เขาใจในรหัสโรคในกิจกรรม

หัตถการ )

2.จัดทําแผนแกไขปญหาใหสอดคลองกับผล

การนิเทศงานและปญหาในพื้นที่ 

3.จัดกิจกรรมกระตุนใหผูปกครองเห็น

ความสําคญัในการดูแลสุขภาพในชองปาก

ของเด็ก

4.เพิ่มงานทันตกรรมในการเยี่ยมบาน

3.เด็กอายุตํ่ากวา 3 ปที่มีความเสี่ยงฟนผุ

ไดรับฟลูออไรดวารนิช 

(เปาหมายรอยละ50)
อ.เมือง รอยละ 20.99

รพ.ทุงโพธ์ิทะเล รอยละ 0

อ.ไทรงาม รอยละ 46.58

อ.โกสัมพีนคร รอยละ 15.92

3. ไมไดใหบริการดวยหลาย

สาเหตุ เชน ผูปกครองไมให

ความรวมมือในการทํางาน



ปญหาสาธารณสุขในพื้นที่

1. หัวใจและหลอดเลือด

2. NCD (ความดันโลหติสูง/เบาหวาน/มะเร็ง )

3. ไขเลือดออก

4. อุจจาระรวง
5. อุบตัิเหตุ



แนวทางการพัฒนางานตามปญหาสาธารณสุข

ตัวช้ีวัด ปญหา แนวทางการพัฒนา

อัตราปวยไขเลือดออก(เปาหมายไม

เกิน 112.83 ตอแสนประชากร)
1. การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการสํารวจ

และกําจัดแหลงเพาะพนัธุ

ยุงลายคอนขางตํ่า

2. อาสาสมคัรสาธารณสขุขาด

ความจริงจังในการติดตาม

ใสทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย

3. เจาหนาที่ติดตามควบคุม

โรคไมตอเน่ือง

1. เสริมสรางศักยภาพของแกนนําในชุมชน

เพื่อใหความสําคัญตอการสํารวจและกําจัด

แหลงเพาะพันธุยุงลาย

2. เจ าหนาที่ผู รับผิดชอบ ควรกระตุนและ

ติดตามอาสาสมัครสาธารณสุขในการติดตาม

ใสทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลายแผนรองรับ

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข

ดานระบาดวิทยาเครือขายรพ.กําแพงเพชร

- การรณรงคทําความสะอาด (Big Cleaning 

Day) ในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

ตามระยะเวลา

ไขเลือดออก



แนวทางการพัฒนางานตามปญหาสาธารณสุข

อุบัติเหตุ

ตัวชีว้ัด แนวทางการพัฒนา

ER , EMS คุณภาพ

3.1 รอยละของผูปวยเรงดวนและฉุกเฉินที่

ไดรับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาที ที่

ไดรับแจงเหตุ

3.2 ER ที่มีคุณภาพ

อ.ไทรงาม 

- การซอมแผนอุบัติเหตุหมู

- พัฒนาศักยภาพทีมEMS

- อบรมCPRใหกับบุคลากรสาธารณสุข

อ.โกสัมพีนคร

โครงการแพทยฉุกเฉินอําเภอโกสัมพีนคร(อบรมทีมEMS)

อ.เมือง

Service Plan สาขาอุบัติเหตุ



แนวทางการพัฒนางานตามปญหาสาธารณสุข

อุบัติเหตุ

กิจกรรม การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเครือขายระบบศูนยสั่งการคุณภาพ กําลังดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 2 ปรับปรุงเสาสญัญาณวิทย(ุยายสถานที่ตดิตั้งใหม กําลังดําเนินการ

กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบตัิการการประเมินERคุณภาพ

กิจกรรมท่ี 4 เยี่ยมสํารวจหองฉกุเฉนิ สิงหาคม 57

กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบตัิการ การชวยฟนคืนชีพข้ันสูง(ACLS) 11 – 13 มิถุนายน 57

กิจกรรมท่ี 6 อบรมเชิงปฏิบตัิการ การชวยฟนคืนชีพข้ันสูงสญัจร(ACLSสัญจร)

กิจกรรมท่ี 7 อบรมเชิงปฏิบตัิการ การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน(BLS) มิถุนายน 57

กิจกรรมท่ี 8 อบรมเชิงปฏิบตัิการนักปฏิบัตกิารฉุกเฉินเบื้องตน(First Responder) 

กิจกรรมท่ี 9 อบรมการดูแลผูปวยใชเคร่ืองชวยหายใจ

(SERVICE PLAN)



แนวทางการพัฒนางานตามปญหาสาธารณสุข
ยาเสพติด

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

1.ผูเสพยาเสพติดรายใหมลดลง (เกณฑรอยละ 50) รอยละ 8.99(80 คน) 
(1 ต.ค.56-31มี.ค.57 )

ลดลง 9 คนจากปกอนในชวงเดียวกัน

2.ผูเสพยาเสพติดท่ีผานการบําบัดท่ีไดรับการติดตามไม

กลับไปเสพซํ้า(เกณฑรอยละ 80)

รอยละ 36.67

ปญหาอุปสรรค(ตัวชี้วัดที่ 2)
-ผูท่ีผานการบําบัดท่ีขาดไปเพราะจะไดรับใบบริสุทธิ์(พนคดี) จึงไมเห็นความสําคัญของการติดตาม

- ขอจํากัดเรื่องเวลาของเจาหนาท่ี

แนวทางแกไข
- ปรับแผนการทํางานของเจาหนาท่ี



แนวทางการพัฒนางานตามปญหาสาธารณสุข

พัฒนาการเด็ก

ตัวช้ีวัด ปญหา แนวทางการพัฒนา

รอยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการ

สมวัย(เปาหมายรอยละ 85)
1. ความเขาใจของผูปกครองเด็กใน

การกระตุนพัฒนาการตามวัย(ไม

ตรงตามระยะเวลา)

2. ความเขาใจในเกณฑการประเมนิ

ของผูใหบริการ(เขาใจไมตรงกัน)

3. ระยะเวลาในการประเมนิ

พัฒนาการมีนอย  เน่ืองจากมี

ผูรับบริการจํานวนมาก

1. ควรติดตามความครอบคลุมของการตรวจ

พัฒนาการ (กระตุนผูปกครองเด็ก)

2. NODEควรทําความเขาใจผูรับผิดชอบงาน

3. ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ

(IQ/EQ)



ปญหาอุปสรรค...

การทํางานรวมกันและการบูรณาการ คน เงิน ของ ใน 

[NODE] ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน

แนวทางแกไข...

จัดทําแผนบูรณาการในเร่ือง คน เงิน ของ ภาพรวมของ 

[NODE] และหาแนวทางรวมกันในการลดตนทุน



การวางแผนแกไข 1-2 ป
บูรณาการแกปญหารวมกัน

1. งานปองกันควบคุมโรค SRRT

2. มาตรฐานการดูแลใน รพ.สต.

- การปรับปรุงภูมิทัศน - Lab พื้นฐาน  

- มาตรฐาน IC [รพ.สต.]

- Central Supply (ยาและเวชภัณฑ)

- พัฒนาการวินิจฉัยและการดูแลผูปวยเบ้ืองตน

- พัฒนาระบบใหคําปรึกษา (รพ.สต.)

3. พัฒนาระบบ MIS ใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ



การวางแผนแกไข 3-5 ป

1. สรางระบบการดูแลสุขภาพประชาชนแบบไรรอยตอใน

   โรงพยาบาล ทั้ง 4 แหง

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใชเตียงในสถานบริการในเครือขาย

3. กระจายทรัพยากรใหครอบคลุมและเกิดประโยชนสูงสุด



 ขอบคุณครับ... 



ภาคผนวก
ตัวช้ีวัดท่ีไมผานเกณฑรายอําเภอ



 อําเภอเมือง



 อําเภอเมือง



 อําเภอเมือง



 อําเภอเมือง



 อําเภอไทรงาม



 อําเภอไทรงาม



 อําเภอไทรงาม



 อําเภอไทรงาม



 อําเภอโกสัมพีนคร



 อําเภอโกสัมพีนคร



 อําเภอโกสัมพีนคร



 อําเภอโกสัมพีนคร

(ไม่มี)



 งบคาเสื่อม





รายละเอยีดการโอนงบคาเสือ่มรายหนวยบรกิาร รอยละ 80

สปสช.เขต 3 นครสวรรค





รายงานความกาวหนางบลงทุน

อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ช้ัน 



รายงานความกาวหนางบลงทุนอาคารผูปวยนอก คสล. 4 ช้ัน 

พ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร

ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป 2554 – 2556 

จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ครม.อนุมตั ิ16 พ.ย. 53)

งบประมาณท้ังสิ้น                       62,413,000  บาท

    ป 2554 งบประมาณ             12,485,000  บาท

    ป 2555 ผูกพันงบประมาณ     16,499,600  บาท

    ป 2556 ผูกพันงบประมาณ     33,428,400  บาท

ผูรับจาง โดย บริษัท วี.สถาปตย จํากัด เมื่อวันท่ี 1 ก.ค. 54

(เลขท่ีสัญญา 38/2554)



อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ชั้น 
• การเบิกจายงบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับ   62,413,000  บาท

เบิกจาย (ลวงหนา15 %)    9,361,950  บาท

คงเหลือ  3,051,050  บาท

• การดําเนินงาน

งวดงานทัง้หมด 12  งวดงาน

ขณะนีด้ําเนนิการได  7   งวดงาน 

      คิดเปน 58.33 %

 ** คาดวาจะแลวเสร็จ  3  กุมภาพันธ  2558**



• ปญหา/ อุปสรรค

1. พบวาผลการเจาะสํารวจดิน เปนดินทราย มีนํ้ามาก ตองเปล่ียนเสาเข็ม

เจาะจาก ชนิดแหง (Dry Process) ขนาด Ø 0.50 ม. × 21 ม. เปน

ชนิดเปยก (Wet Process) ขนาด Ø 0.60 ม. × 19 ม.

    -  ขั้นตอนน้ีใชระยะเวลาดําเนินการ 248 วัน

อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ชั้น 



• ปญหา/ อุปสรรค (ตอ)

2. เปล่ียนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) เปนPOST-TENSION เน่ืองจาก

   ขอดี 1. พื้นท่ีไมมคีาน ทําใหสะดวกและงายตอการวางระบบทางการแพทย    

   ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบไฟฟา และระบบสุขาภิบาล

        2. ลดระยะเวลาการกอสรางทําใหการกอสรางเร็วขึ้น

        3. ราคาถกูทําใหประหยัดคาใชจาย โดยทําใหเงนิคางานลดลง 

           ประกอบกบัอาคารบริการ คสล. ๖ชั้น ของโรงพยาบาลกําแพงเพชร    

    ท่ีดําเนินการกอสรางแลวเสร็จก็ใชพืน้ POST–TENSION เชนกัน

อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ชั้น 



• ปญหา/ อุปสรรค (ตอ)

3. คาจางเพ่ิมขึ้น ดังนี้

- คาเปล่ียนแปลงเสาเข็มเจาะ(ชนิดแหงเปนชนิดเปยก)    5,989,000 บาท

- คาเปล่ียนแปลงพ้ืนคสล. เปนพ้ืนPOST-TENSION    - 912,000 บาท

  โดยของบประมาณเพิ่ม          5,077,000 บาท
    

อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ชั้น 



อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ช้ัน 

• ขอเสนอแนะพิจารณา

1. ขอใชเงินบํารุงสมทบการกอสรางเพิ่ม 5,077,000 บาท  

2. เพื่อขอขยายเวลาการกอสราง 248 วัน



อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ช้ัน 
• ประเด็นพิจารณาดําเนินงานของ สป.

1. วงเงินเกินกวามติ ครม. อนุมัติ ดังนี้

    สํานักงบประมาณพิจารณาในหลักการแลว

ใชเงินสมทบ(เงินบํารุงโรงพยาบาล)  5,077,000 บาท

คากอสราง(ผูรับจางประมูลได) 62,413,000 บาท

รวมทัง้สิน้ 67,490,000 บาท

งบประมาณที่ ครม. อนุมัติ 65,500,000 บาท

 เกนิวงเงนิ   1,990,000 บาท

2. ระยะเวลากอสราง ป 2554 -2556 ขอขยายเวลาเปน ป 2554 – 2558

** สรปุ ตองขออนมุตัจิาก ครม. **



อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ชั้น 



อาคารผูปวยนอก คสล. 4 ชั้น 



อาคารผูปวย 156 เตียง 

8 ชั้น



อาคารผูปวย 156 เตียง 8 ชั้น

พื้นท่ีใชสอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร

ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2557จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    งบประมาณทั้งสิ้น              124,197,900 บาท

    ป 2557 ต้ังงบประมาณ      18,629,700  บาท

    ป 2558 ผูกพันงบประมาณ   55,889,100  บาท

    ป 2559 ผูกพันงบประมาณ   49,679,100  บาท



ชั้นที่ 1 อายุรกรรมชาย ชั้นที่ 2 อายุรกรรมหญิง

ชั้นที่ 3 สูตินรีเวช/ชั้นที่ 4 เคมีบําบดั ชั้นท่ี 5–7หอผูปวยพิเศษ/ชั้นท่ี 8 สงฆอาพาธ

อาคารผูปวย 156 เตียง 8 ชั้น



อาคารผูปวย 156 เตียง 8 ชั้น
• การดาํเนนิการ

ความกาวหนาของการดําเนินการ อยูในระหวางประกาศราคา (ขั้นตอนท่ี 6) 

ขัน้ตอนการ

เตรียมการ
ลาํดบั กิจกรรม

ระยะเวลาตาม

แผนจงัหวดั

ระบุวนัท่ีท่ี

ดาํเนินการได้

จริง (ทุก

ขัน้ตอน)

ขณะน้ีอยู่

ระหว่าง

ดาํเนินการ

ขัน้ตอนใด

การดาํเนินงาน

สาเหตคุวาม

ล่าช้า (ช้ีแจง

โดยละเอียด)

แนวทางแก้ไข

(ช้ีแจงโดย

ละเอียด)
ตาม

แผน

ไม่เป็นไปตาม

แผน

(ล่าช้าก่ี

สปัดาห)์

1.แจง้จดัสรร

งบประมาณ

 ส่วนกลางแจง้จดัสรร

งบประมาณใหจ้งัหวดั

ดาํเนินการเป็น

เอกสารทีต่อ้งนําเสนอ 

ผวจ.

15-ส.ค.-56 27-ส.ค.-56 

    



ขัน้ตอนการ

เตรียมการ
ลาํดบั กิจกรรม

ระยะเวลาตาม

แผนจงัหวดั

ระบุวนัท่ีท่ี

ดาํเนินการได้

จริง (ทุก

ขัน้ตอน)

ขณะน้ีอยู่

ระหว่าง

ดาํเนินการ

ขัน้ตอนใด

การดาํเนินงาน

สาเหตคุวาม

ล่าช้า (ช้ีแจง

โดยละเอียด)

แนวทางแก้ไข

(ช้ีแจงโดย

ละเอียด)
ตาม

แผน

ไม่เป็นไปตาม

แผน

(ล่าช้าก่ี

สปัดาห)์

2.เสนอราคา

กลาง / รา่ง

TOR และ

เผยแพร่

 

2.1 เสนอ ผวจ. ใหค้วาม

เหน็ชอบราคากลาง 

16-31 ส.ค.56 ราคากลาง 

124,195,600.00 

บาท วนัทีอ่นุมตัิ

ราคากลาง 25 

กนัยายน 2556



 

  ล่าชา้ 3 

สปัดาห์

ตรวจสอบ

ภายในจงัหวดั 

ใหป้รบัปรงุ 

รายละเอยีด 

ราคากลาง

ปรบัปรงุ 

รายละเอยีด

ราคากลาง

ตามที่

ตรวจสอบ

ภายในจงัหวดั

แนะนํา

2.2 เสนอรา่ง TOR 

เอกสารประกวดราคา 

ผวจ. ใหค้วาม

เหน็ชอบ

8-14 ก.ย.56 30 ก.ย.56 

- 7 ต.ค.56


 

  ล่าชา้ 4 

สปัดาห์

 ผูว้่าราชการ

จงัหวดั และรอง

ผูว้่าราชการ

จงัหวดัเกษยีณ 

เสนอผูว้่า

ราชการฯ คน

ใหม่

2.3 เผยแพร่ร่าง TOR 

และรา่งเอกสาร

ประกวดราคาให้

ประชาชนวจิารณ์ 

(ไมน้่อยกว่า 3 วนั)

15-20 ก.ย.56 9-14 ต.ค.56 

 

  ล่าชา้ 3 

สปัดาห์

 ผูว้่าราชการ

จงัหวดั และรอง

ผูว้่าราชการ

จงัหวดัเกษยีณ 

เสนอผูว้่า

ราชการฯ คน

ใหม่



ขัน้ตอนการ

เตรียมการ
ลาํดบั กิจกรรม

ระยะเวลาตาม

แผนจงัหวดั

ระบุวนัท่ีท่ี

ดาํเนินการได้

จริง (ทุกขัน้ตอน)

ขณะน้ีอยู่

ระหว่าง

ดาํเนินการ

ขัน้ตอนใด

การดาํเนินงาน

สาเหตคุวาม

ล่าช้า (ช้ีแจง

โดยละเอียด)

แนวทางแก้ไข

(ช้ีแจงโดย

ละเอียด)
ตาม

แผน

ไม่เป็นไปตาม

แผน

(ล่าช้าก่ี

สปัดาห)์

3.การ

ดาํเนินการ

จดัหา

 

 

 

3.1 จงัหวดัจดัทํารายงาน

ขอซือ้/จา้งและแต่งตัง้ 

ค.ก.ก. ต่างๆ พรอ้ม

จดัทาํประกาศจงัหวดั

21 ก.ย.56 

– 14 ต.ค.56

15-ต.ค.-56 

 

  ล่าชา้ 1 วนั  จงัหวดั 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

 

3.2 นําประกาศจงัหวดัลง 

WEB กรมบญัชกีลาง 

และของหน่วยงาน

15-ต.ค.-56  30-ต.ค.-56 

 

  ล่าชา้ 2 

สปัดาห์

 จงัหวดั 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 
 

3.3 ขายเอกสาร 16 ต.ค.56 

- 22 ต.ค.56

 30-ต.ค.-56

– 4-พ.ย.-56


 

  ล่าชา้ 1 

สปัดาห์

 จงัหวดั 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 
 

3.4 กําหนดใหม้กีารชี้

สถานทีก่่อสรา้ง

16 ต.ค.56 

- 22 ต.ค.56

1-พ.ย.-56    ล่าชา้ 1 

สปัดาห์

 จงัหวดั 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

3.5 การยืน่ซองขอ้เสนอ

ทางเทคนิค

30-ต.ค.-56 8-พ.ย.-56 

มผีูม้ายืน่เอกสาร

จาํนวน 6 ราย 

ผ่านการพจิารณา

เบือ้งตน้ 5 ราย 

ไมผ่่าน 1 ราย

   ล่าชา้ 1 

สปัดาห์

 จงัหวดั 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 



ขัน้ตอนการ

เตรียมการ
ลาํดบั กิจกรรม

ระยะเวลาตาม

แผนจงัหวดั

ระบุวนัท่ีท่ี

ดาํเนินการได้

จริง (ทุกขัน้ตอน)

ขณะน้ีอยู่

ระหว่าง

ดาํเนินการ

ขัน้ตอนใด

การดาํเนินงาน

สาเหตคุวาม

ล่าช้า (ช้ีแจงโดย

ละเอียด)

แนว

ทางแก้ไข

(ช้ีแจงโดย

ละเอียด)

ตามแผน

ไม่เป็นไปตาม

แผน

(ล่าช้าก่ี

สปัดาห)์

3.การ

ดาํเนินการ

จดัหา

3.6 รายงานผลการคดัเลอืก

เบือ้งตน้

-ต่อหวัหน้าหน่วยงาน

-แจง้ผลใหผู้จ้ะเสนอ

ราคาทราบเป็นผูผ้่าน/

ไมผ่่าน การคดัเลอืก

เป็นการเฉพาะตน

1-พ.ย.-56 11-พ.ย.-56    ล่าชา้ 1 

สปัดาห์

 จงัหวดั 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

4.วนัเสนอ

ราคา 

(เคาะราคา)

4.1 ผูท้ีผ่่านการคดัเลอืก

เบือ้งตน้เป็นผูม้สีทิธิ ์

เสนอราคามาเสนอ

ราคาทีต่ลาดกลาง

1-พ.ย.-56 13-พ.ย.-56

บรษิทั ว.ีสถาปตัย ์

จาํกดั เป็นผูท้ี่

เสนอราคาตํ่าสุด 

123,965,600.00 

บาท 

   ล่าชา้ 1 

สปัดาห์

 จงัหวดั 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

4.2 รายงานผลการเสนอ

ราคาให ้ผวจ.ทราบใน

วนัทําการถดัไป

13-พ.ย.-56 14-พ.ย.-56    ล่าชา้ 1 วนั  จงัหวดั 

ตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง 

5.การขอ

อนุมตัวิงเงนิ

 

5.1 จงัหวดัแจง้ผลการจดั

จา้งมาส่วนกลางเพื่อ

ดาํเนินการขออนุมตัิ

วงเงนิ

14 พ.ย.56 

- 19 พ.ย.56

25-พ.ย.-56  สป. 

ตรวจสอบ

เอกสารฯ

  ล่าชา้ 4 วนั  ส่งเอกสาร 

เพิม่เตมิ 



ขัน้ตอนการ

เตรียมการ
ลาํดบั กิจกรรม

ระยะเวลา

ตามแผน

จงัหวดั

ระบุวนัท่ีท่ี

ดาํเนินการ

ได้จริง (ทุก

ขัน้ตอน)

ขณะน้ีอยู่

ระหว่าง

ดาํเนินการ

ขัน้ตอนใด

การดาํเนินงาน

สาเหตคุวาม

ล่าช้า (ช้ีแจง

โดยละเอียด)

แนวทางแก้ไข

(ช้ีแจงโดยละเอียด)
ตาม

แผน

ไม่เป็นไป

ตามแผน

(ล่าช้าก่ี

สปัดาห)์

5.การขอ

อนุมตัวิงเงนิ

5.2 ส่วนกลางทําความตกลง

แบบรปูรายการ และ

วงเงนิกบัสํานกั

งบประมาณ

14 พ.ย.56 

- 19 พ.ย.56
  เน่ืองจาก ผูร้บัจา้งไมย่นืราคา

เพิม่ จงัหวดักําแพงเพชรจงึ

1. ประกาศยกเลกิการประกวด

ราคาจา้งก่อสรา้งอาคารผูป้่วย 

156 เตยีง 8 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อย

ประมาณ 6,168 ตร.ม. 

โรงพยาบาลกําแพงเพชรฯ 

จาํนวน 1 หลงั ดว้ยวธิกีารทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์                  

 2. รายงานปลดักระทรวง

สาธารณสุขใหท้ราบ เรือ่ง การ

ยกเลกิประกาศฯ       

3. ขัน้ตอนขออนุมตัริาคากลางใน

การก่อสรา้งฯ เพื่อดาํเนินการ

จดัหาผูร้บัจา้งใหม ่เป็นครัง้ที ่2

4. จงัหวดัอนุมตัริาคากลางเพื่อ

ดาํเนินการจดัหาผูร้บัจา้งรายใหม่

6. การอนุมตัิ

สัง่ซือ้สัง่จา้ง

6.1 กลุ่มกฎหมายและกลุ่ม

คลงัตรวจสอบเอกสาร

การจดัจา้งทัง้หมดว่า

ดาํเนินการครบถูกตอ้ง

ตามระเบยีบหรอืไม่

14 พ.ย.56 

- 19 พ.ย.56


6.2 ขออนุมตัสิ ัง่ซือ้/สัง่จา้ง 

ตามวงเงนิทีส่ํานกั

งบประมาณอนุมตั ิ(ผวจ 

/ ปลดั / รมว)

20 พ.ย.56 

- 26 พ.ย.56


7.ลงนาม

สญัญาจา้ง

  30-พ.ย.-56

8.ดําเนินการ

ตามสญัญา



แผนการพัฒนา 2558 - 2560
• ของบลงทุน ป 58 – 60  

1. อาคารอาคารผูปวย 144 เตียง 6 ชั้น 
จะประกอบดวย

– ชั้นที่ 1 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ

– ชั้นที่ 2 ศัลยกรรมประสาท

– ชั้นที่ 3 ศูนยมะเร็ง และพยาธิวิทยา

– ชั้นที่ 4 อายุรกรรมประสาท

– ชั้นที่ 5 CCU/ผูปวยหนักโรคหัวใจ

– ชั้นที่ 6 ศูนยโรคตา (Retina)

เพิ่มศักยภาพในดานการรักษาพยาบาลแกบุคลากรทางการแพทยในการดูแลรักษาพยาบาลชวยเหลือผูปวยได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนโรงพยาบาลระดับS และบริการทางการแพทยที่มีความทันสมัยยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับการ
ขยายศักยภาพตาม Service Plan 4 สาขา (สาขาอุบัติเหตุ, สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด, สาขามะเร็ง, สาขาอายุรกร
รม, สาขาตา) ประชาชนผูรับบริการในเขตอําเภอเมือง และอําเภอใกลเคียงจังหวัดกําแพงเพชร ไดรับการชวยเหลือดาน
การรักษาพยาบาลอยางทันทวงที สะดวก รวดเร็ว และไดมาตรฐาน

2. อาคารพยาบาล 32 Unit (4 ชัน้ ใตถุนโลง เปนอาคาร คสล.) 
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