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ค าน า 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืน                    
แบบมีส่วนร่วม โดยมุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และอภิบาลระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดย                 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องประกอบกับแนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติของอธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด                     
ต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานในสังกัดจึงด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ                   
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งสิ้น 13,836,540.00 บาท (สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพัน        
ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ภายใต้การด าเนินงานยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน                     
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย และ 3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง                       
ตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือให้ด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชกา ร                   
ตามโครงการที่ได้รับผิดชอบ 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมุ่งสู่คุณภาพในส่วนภูมิภาค 
3. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมศักยภาพประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ                      
อย่างมีส่วนร่วม และ 4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิผล                         
การด าเนินงาน  

การด าเนินงานตามภารกิจจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดได้ หากขาดกลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 9 จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือ
รวบรวมผลการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ซึ่งหวังว่าจะสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนา              
สู่หน่วยงานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

  1 



  2 

 
 

 
 
 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9  
          เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข                     
ตั้งอยู่เลขที่ 526 ถนนราชสีมา-โชคชัย กม.7 ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา       
บริหารราชการสอดคล้องตามบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบและนโยบายของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รวมถึงงานเฉพาะกิจที่เร่งด่วนและมีผลกระทบต่อส่วนรวมในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ 4 จังหวัด
คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 
 

   โดยเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จัดอยู่ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1                           
มีพ้ืนที่ประมาณ 51,719.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,743,674 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ             
กับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 

        
   

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดนครนายก 
 

จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์สารสนเทศเพ่ือการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. 
กระทรวงมหาดไทย. ณ วันที่ 18 เมษายน 2553. พบว่าพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัดมีพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 
51,719.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,785,095 ไร่ โดยจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่มาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ตามล าดับ   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตารางแสดงพื้นที่ครอบคลุมของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
เนื้อที ่ ร้อยละ 

(ของกลุ่มจังหวัด) ตร.กม. ไร ่
นครราชสีมา 20,493.964 12,808,728 39.625 

ชัยภูมิ 12,778.287 7,986,429 24.707 
บุรีรัมย์ 10,322.885 6,451,178 19.959 
สุรินทร์ 8,124.056 5,538,760 15.708 

รวม (กลุ่มจังหวัด) 51,719.19 32,785,095 100.00 
ที่ ม า  : ศู นย์ ส า ร สน เทศ เ พ่ื อก ารบริ ห า รและง านปกครอ ง .  ก รมการปกครอง . 

กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. ณ วันที่ 18 เมษายน 
2553. 

 
ด้านประชากร  
กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” มีประชากรจ านวน 6,767,667 คน ชาย 3,356,859 คน                                  

หญิง 3,410,808 คน จากจ านวนประชากรทั้งประเทศ 66,188,503 คน            
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

จังหวัด 
จ านวนประชากร (คน) ความหนาแน่น

ของประชากร 
(คน/ตร.กม.) 

ชาย หญิง รวม 

นครราชสีมา 1,301,249 1,337,977 2,639,226 128.78 
ชัยภูมิ 565,245 574,111 1,139,356 89.16 
บุรีรัมย์ 792,963 798,942 1,591,905 153.50 
สุรินทร์ 697,402 699,778 1,397,180 171.98 

รวมทั้งกลุ่มฯ 3,356,859 3,410,808 6,767,667  
ประเทศ 32,464,906 33,723,597 66,188,503  

ที่มา : กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง                          
เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐาน        
การทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560."  
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ด้านการปกครอง 
เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
เทศบาลนคร/ 
เมือง/ต าบล 

อบต. 

นครราชสีมา 32 289 3,743 49 287 
ชัยภูมิ 16 124 1,617 20 122 
บุรีรัมย์ 23 189 2,544 26 182 
สุรินทร์ 17 159 2,119 17 159 
รวมกลุ่มจังหวัด  88 761 10,023 112 750 

ที่มา : เว็บไซต์กรมการปกครอง/การให้บริการสถิติและข้อมูล/สถิติข้อมูลจังหวัด/อ าเภอ 
 
  ด้านสาธารณสุข 
ล าดับ ประเภท จ านวน (แห่ง) รวม 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1 1 1 4 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 32 16 23 17 88 
3. สถานีอนามัย - - 2 - 2 
4. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน - - 1 - 1 
5. โรงพยาบาลศูนย์ 1 - 1 1 3 
6. โรงพยาบาลทั่วไป 2 1 1 1 5 
7. โรงพยาบาลชุมชน 30 15 21 15 81 
8. ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 5 - 5 3 13 
9. ศูนย์วิชาการ 4 - - 1 5 

10. โรงพยาบาล นอก สป.สธ. 2 - - - 2 
11. โรงพยาบาล นอก สธ. 3 - 1 1 5 
12. ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 6 4 4 48 
13. โรงพยาบาลเอกชน 10 2 1 1 14 
14. โรงพยาบาล/ 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
1 - 1 - 2 

15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

350 167 223 211 951 

รวม 984 420 615 417 2,436 
 ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 กันยายน 
2561 
 
 
 

 
 

   



วิสัยทัศน์ 
 

“องค์กรระดับภูมิภาค ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
และส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนให้พึ่งตนเองด้านปฐมภูมิสุขภาพได้อย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม” 

 
 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ 

3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์   
ครบวงจร 

4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่าย 

5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ      
และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน 

6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร 
 

 

ค่านิยม 
 
 สามัคคี รู้หน้าที่ มีจิตอาสา 
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ยุทธศาสตร ์
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ                     
สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 
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ภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9  
 

 
          กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารและสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
8. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
9. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
          กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ 
1. ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงเขตสุขภาพ 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
5. งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
6. พัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
           กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1. งานบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพรวมทั้งนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6. งานโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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          กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8. งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข 
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
          กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
1. งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
          กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
1. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
4. บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่  
5. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
6. จัดการข้อร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
7. การให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
8. บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
9. พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดี  

รองอธิบด ี

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ 
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
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รองผู้อ านวยการด้านวิชาการ 



 
โครงสร้างหน่วยงาน 
นายอดุลย์ ขม้ินเขียว 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
 

                                  นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ                    นายสมนึก โลหณุต 
                                    นายช่างเทคนิคอาวุโส                 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
                                รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร              รองผู้อ านวยการฯ ด้านวิชาการ 
     นายศราวุธ สุขมาก         นายศรายุทธ สุดใจ      นายชูชาติ ทองสุข             นายสมาน ตรงด่านกลาง      นางสาวมนัสสิริ ขอเหล็กกลาง         นายนราธิป รุจนพันธ์   
นายช่างเทคนิคช านาญงาน     นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      นายช่างเทคนิคช านาญงาน    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ        วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ     
             หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน               หัวหนา้กลุ่มมาตรฐาน                             หัวหนา้กลุ่มบริหารงานทั่วไป                          หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผูบ้ริโภค                        หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน           หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
              วิศวกรรมการแพทย์                          อาคารและสภาพแวดล้อม                                     และแผนงาน               ด้านบริการสุขภาพ                                 และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                         และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
นายสุรินทร์ นาคสิทธิ ์                         นายอภิชาติ สีดามาตย ์                  นางนภัสรัตม์ สินปรุ         นางสาวบุษกร คชวงษ์        นายสมยศ บุรีรักษ์   นายอภิรักษ์ ทักษิณบุตร            
นายช่างเทคนิคอาวุโส                         นายชา่งเทคนิคช านาญงาน         เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน                
นายประยุทธ เฉลิมเล่า            นางสาวปรียาวัลย ์ไพบูลย์         หัวหนา้งานธุรการ งานการเงินและบัญชี       (ชว่ยราชการ)                นายสรสิน วันทาเขยีว  นายวินัย ประดับค่าย 
นายช่างเทคนิคช านาญงาน            นายชา่งโยธาปฏิบัติงาน                         นางสาวยุรนันท์ อะปะมายา        นายนิวัติ ปลื้มใจ        ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
นายเฉลมิพงษ์ ยิ่งรุ่งโรจน์            นายอนุชาติ เรยีงคุณ          นักวิชาการเงินและบัญช ี                         ชา่งฝีมือโรงงาน ช ๔     นายธีรยทุธ สขุมาก   นายเอกวิทย์ เทียบทรง 
นายช่างเทคนิคช านาญงาน            วิศวกรโยธา                        นางณภัทร เล็กสูงเนิน                           นายส าราญ โกบโคกกรวด     ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
นายเฉลมิศักด์ิ ไกรจ าเนียร                    (พนักงานราชการ)          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔     (อีกหนา้ที่หนึ่ง)   นายสมยศ บุรีรักษ์    
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                        นายภคพล ส่งสมบูรณ์          หัวหนา้งานพัสดุ/เจ้าหนา้ที่พัสด ุ        นายกรวุฒิ วันทาเขียว       นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร 
(ลาศึกษาต่อ)                          ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔          นายธีรยทุธ สขุมาก         ปฏิบัติงานด้านพนกังานขับรถยนต์      (อีกหน้าทีห่นึ่ง) 
นายอภิรักษ์ ทักษิณบุตร                                                ปฏบิัติงานด้านพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)         (จา้งเหมาบริการ)       นางสาวปรรณสร พันรอด   
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน              นายสมยศ บุรีรักษ์             ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ  
(อีกหน้าทีห่นึ่ง)                            นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร          (จ้างเหมาบริการ) 
นายวินัย ประดับค่าย              (อกีหนา้ที่หนึ่ง) 
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน                          นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพ็ชร        
(อีกหน้าทีห่นึ่ง)                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนกังานราชการ)                     
นายเอกวิทย์ เทียบทรง             นางศศิธร สุขมาก 
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน              พนกังานธุรการ ส 4 
(อีกหน้าทีห่นึ่ง)              นางคัทริญา วงษ์จ ิ
นายประชุม ยิ้มพุดซา                           พนักงานธุรการ ส ๔ 
ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔              นายสมัคร ขอนโพธิ์ ช่างฝีมือโรงงาน ช 4 ปฏิบัติหนา้ที่ด้านรักษาความปลอดภัย (อีกหนา้ที่หนึ่ง) 
นายศกัด์ิสิทธิ์ สุรินทร์ต๊ะ             นายบุญเหลือ มาสี ชา่งฝีมือโรงงาน ช 4 ปฏิบัติหนา้ที่ด้านรักษาความปลอดภัย (อีกหนา้ที่หนึ่ง)            
ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔              นางสาวประภาพร คูณทะเล ปฏิบัติงานแม่บ้าน (จา้งเหมาบริการ) 
นายกฤษณ วงษ์แก้วฟ้า             นางสาวธันญา กิ่งพุดซา ปฏิบัตงิานแม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)                
ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔                      นายพิทักษ์ ถวัลย์วรีะวงศ์ ปฏิบตัิงานด้านรักษาความปลอดภยั (จ้างเหมาบริการ) 
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ส่วนที่ 2 

ผลงานเด่นศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
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งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 9 ได้มีการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน                
การด าเนินงานพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรองรับสถานการณ์                  
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และสถานบริการสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อ 
ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
            โดยมีวิธีการด าเนินการกิจกรรม ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานพ้ืนที่รับผิ ดชอบ            
4 จังหวัด เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมย่อย 15 รายการ ดังนี้ 

การรณรงค์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การจัดท าชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 
การจัดท ากล่องท าหัตถการป้องกันการติดเชื้อ 
การจัดท าอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face shield) 
การจัดท าตู้พ่นยาฆ่าเชื้อโรค 
การจัดท าเครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัส แบบแมนนวล 
การจัดท าเครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัส แบบอัตโนมัติ 
การทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 
การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) 
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
การประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม ZOOM 
การเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  

โรงแรมปัญจดารา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
การประเมินห้องแยกโรค 
การออกแบบ Cohort Ward 
ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายการส ารองวัสดุ เวชภัณฑ์  

และส่งก าลังบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพท่ี 9 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดงานประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการขับเคลื่อนต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ 

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม โรงแรมเทพนคร ต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 
 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เขตบริการสุขภาพ
ที่ ๙ จัดท าโครงการจัดงานประชุมวิชาการ อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการขับเคลื่อนต าบลวิถีชีวิต
ใหม่ ปลอดภัยจากโควิด ๑๙  

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชมรม อสม. ทุกระดับ ให้เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนต าบลวิถีชีวิตใหม่ 
ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ 

- เพ่ือเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด ๑๙  

- เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด ๑๙ ให้เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมาย 
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ชุมชนจัดการสุขภาพพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  

โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หัวหน้า
งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ หรือหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประธานชมรม อสม.ระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอในเขต                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานชมรม อสม.ระดับต าบล จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์  
รวมทั้งสิ้น 800 คน 
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ส่วนที่ 3 

ผลการปฏิบัติราชการ 
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ผลการปฏิบัติราชการ 
ตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น  
อสม. หมอประจ าบ้าน  

10,704 คน 11,094 คน 

ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น  
อสม.หมอประจ าบ้าน  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 105 

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล 
จาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ร้อยละ 70 76,219 คน 
ร้อยละ 237 

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพ 
ให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว  

50,114 คน 146,956 คน 

ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 71.76 
98,063 คน 

จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0  44,799 คน 45,517 คน  
ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 70 

761 ต าบล 
ร้อยละ 50 
407 ต าบล 

ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพ 
ในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  

ร้อยละ 30 ร้อยละ 72.06 

ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ให้กับประชาชน 

ร้อยละ 15 
10,038 ชุมชน 

ร้อยละ 24.11 

 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
/กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม  
/กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ  

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 96.54 
28 แห่ง 
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กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
149 แห่ง 

ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การเฝ้าระวังตามกฎหมาย  

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 
34 แห่ง 

 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ในการจัดท า Cohort ward  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
89 แห่ง 

ร้อยละของห้องแยกโรคความดันลบ ได้รับการตรวจสอบ 
ตรวจประเมินความพร้อมใช้  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
89 แห่ง 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของกระบวนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ระดับ 5 ระดับ 4.17 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ระดับ 5 ระดับ 5 

ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ระดับ 5 ระดับ 5 
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ผลการปฏิบัติราชการ 
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
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1. กิจกรรมทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 7 รายการความเสี่ยงสูง 

 
 

2. กิจกรรมตรวจประเมินเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงระดับสูงที่ไม่ได้รับการ
ทดสอบ/สอบเทียบ เนื่องจากภาวะวิกฤต COVID-19   

 
 
 
 

ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว

7 รำยกำร
(จ ำนวน)

60% 
(จ ำนวน)

1 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 42         28         70         
2 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 35         31         66         
3 โรงพยาบาลจอมพระ 26         35         61         
4 โรงพยาบาลส าโรงทาบ 38         38         76         
5 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 7           133       140       
6 โรงพยาบาลท่าตูม 48         349       397       10,080              -                          10,080                   10,080                   6 - 9 มกราคม 2563
7 โรงพยาบาลล าดวน 43         28         71         
8 โรงพยาบาลศีรขรภูมิ 59         33         92         

9
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
(พนมรุ้ง)

29         25         54         

10 โรงพยาบาลหนองก่ี 39         31         70         
11 โรงพยาบาลห้วยแถลง 47         63                110
12 โรงพยาบาลสีค้ิว 34         5                    39
13 โรงพยาบาลแคนดง 29         215              244
14 โรงพยาบาลชุมพวง 58         637              695
15 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 64         38         102       
16 โรงพยาบาลเนินสง่า 24         113       137       
17 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 169       214       383       5,800                                            -   5,800                      5,800                      10-13 มีนาคม 2563
18 โรงพยาบาลพนมดงรัก 29         237       266       
19 โรงพยาบาลสนม 26         89         115       

846       2,342    3,188    81,630              68,240                   42,190                   110,430                รวมท้ังหมด

 10-13 มีนาคม 2563                5,550 5,550                      

 23 - 25 ธันวาคม 2562

              12,280 12,280                   

 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

 24-27 กุมภาพันธ์ 2563

 2-6 มีนาคม 2563

 2-6 มีนาคม 2563

 6 - 9 มกราคม 2563

                3,880

                4,880

                5,800

                6,200                       9,600

งบประมำณท่ี
เบิกจำกโรงพยำบำล

(บำท)
หมำยเหตุ

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ท่ี 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 - 21 สิงหำคม 2563

กิจกรรมทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 7 รำยกำรควำมเส่ียงสูง

ล ำดั
บ

โรงพยำบำล
1. ด้ำนเคร่ืองมือแพทย์

รวมเคร่ือง
งบประมำณตำมแผน

(บำท)

 16 - 20 ธันวาคม 2562

              11,560 11,560                   

งบประมำณท่ี
เบิกจำก ศบส.9

(บำท)

4,880                      

3,880                      

              15,600 15,600                   

                      2,400

                            -   

                      7,200

รวมงบประมำณใช้ไป
(บำท)

15,600                  

11,560                  

12,280                  

6,280                     

4,880                     

15,400                  

15,800                  

12,750                  

-                          

-                          

5,800                      

6,200                      

                      9,600

ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว

1 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 9 20 กรกฎาคม 2563

2 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 15 21 กรกฎาคม 2563
3 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 11 22 กรกฎาคม 2563
4 โรงพยาบาลจตุรัส 19 23 กรกฎาคม 2563
5 โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ 16 24 กรกฎาคม 2563
6 โรงพยาบาลรัตนบุรี 7 2 -3 สิงหาคม 2563
7 โรงพยาบาลสังขะ 19 4 สิงหาคม 2563
8 โรงพยาบาลบัวเชด 6 5 สิงหาคม 2563
9 โรงพยาบาลกาบเชิง 7 6 สิงหาคม 2563

10 โรงพยาบาลปราสาท 16 7 สิงหาคม 2563
11 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 11 10 สิงหาคม 2563
12 โรงพยาบาลหนองบุญมาก 9 11 สิงหาคม 2563
13 โรงพยาบาลโชคชัย 8 11 สิงหาคม 2563
14 โรงพยาบาลกระสัง 14 13 สิงหาคม 2563
15 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 7 14 สิงหาคม 2563
16 โรงพยาบาลสตึก 12 17 สิงหาคม 2563
17 โรงพยาบาลนาโพธ์ิ 8 18 สิงหาคม 2563
18 โรงพยาบาลหนองหงส์ 9 19 สิงหาคม 2563
19 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 6 20 สิงหาคม 2563
20 โรงพยาบาลปักธงชัย 16 21 สิงหาคม 2563

225 70,440                     70,440                     

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ท่ี 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2563
ประจ ำเดือน 20 กรกฎำคม 2563 - 21 สิงหำคม 63

กิจกรรมทดสอบ สุ่มประเมิน สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 7 รำยกำรควำมเส่ียงสูง ใน รพ. 20 แห่ง ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 จงัหวัด

ล ำดับ โรงพยำบำล
งบประมำณตำมแผน

(บำท)
จ ำนวน

รวมท้ังหมด

19,600                     19,600                     

รวมงบประมำณใช้ไป
(บำท)

หมำยเหตุ

23,400                     

17,400                     

3,120                       

6,920                       

3,120                       

23,400                     

6,920                       

17,400                     
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3. กิจกรรมตรวจวัดเครื่องวดัอุณหภูมิชนิดไมส่ัมผัส สนับสนุนโครงการคัดกรอง
COVID-๑๙ 

 
 
 

ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว

ล ำดับ หน่วยงำน จงัหวัด วัน เดือน ปี เวลำ
เงิยยืม

งบประมำณ 
(บำท)

งบประมำณ
ใช้ไป 
(บำท)

จ ำนวนเคร่ือง

1 สสอ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 22               

2 สสอ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 73               

3 สสอ.บัวลาย นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 58               

4 สสอ.สีดา นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 38               

5 สสอ.ประทาย นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 77               

6 สสอ.โนนแดง นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 26               

7 สสอ.เมืองยาง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 23               

8 สสอ.ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 22               

9 สสอ.ชุมพวง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 125             

10 สสอ.พิมาย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 123             

11 สสอ.บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 37               

12 สสอ.คง นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 110             

13 สสอ.ขามสะแกแสง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 33               

14 สสอ.โนนสูง นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 88               

15 สสอ.พระทองค า นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 28               

16 สสอ.โนนไทย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 54               

17 สสอ.เสิงสาง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 45               

18 สสอ.ครบุรี นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 80               

19 สสอ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 75               

20 สสอ.โชคชัย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 51               

21 สสอ.วังน้ าเขียว นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 53               

22 สสอ.ปักธงชัย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 106             

23 สสอ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 70               

24 สสอ.จักราช นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 52               

25 สสอ.เฉลิมพระเกียรติ (ทา่ช้าง) นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 35               

26 สสอ.เมือง นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 96               

27 สสอ.ปากช่อง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 93               

28 สสอ.สีค้ิว นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 62               

29 สสอ.สูงเนิน นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 97               

30 สสอ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 46               

31 สสอ.เทพารักษ์ นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 30               

32 สสอ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 113             

33 สสอ.คอนสาร ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 53               

34 สสอ.ภูเขียว ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 238             

35 สสอ.บ้านแทน่ ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 25               

36 สสอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 61               

37 สสอ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 42               

38 สสอ.เมือง ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 118             

39 สสอ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 37               

40 สสอ.หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 38               

41 สสอ.เนินสง่า ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 46               

42 สสอ.จัตุรัส ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 74               

43 สสอ.เทพสถิตย์ ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 58               

44 สสอ.บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 62               

2,420          

1,720          5 มิถุนายน 2563

5,080          

1,520          

1,120          

1,520          

2,720          

1,320          

1,580          

1,520          

1,520          

1,220          

1,020          

920             

1,020          

1,020          

990             

1,220          

2,720          

2,420          

1,820          

1,720          

1,420          

1,320          

1,020          

1,520          

1,120          

1,520          

28 พฤษภาคม 2563

29 พฤษภาคม 2563

1 มิถุนายน 2563

2 มิถุนายน 2563

4 มิถุนายน 2563

21 พฤษภาคม 2563

22 พฤษภาคม 2563

25 พฤษภาคม 2563

26 พฤษภาคม 2563

27 พฤษภาคม 2563

1,220          

1,420          

1,120          

1,320          

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ท่ี 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 - 21 สิงหำคม 2563

        กิจกรรมตรวจวัดเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัส สนับสนุนโครงกำรคัดกรอง COVID-๑๙

1 พฤษภาคม 2563

5 พฤษภาคม 2563

1,420          

1,320          

7 พฤษภาคม 2563

8 พฤษภาคม 2563

12 พฤษภาคม 2563

1,720          

1,620          

1,620          

1,720          

1,520          

13 พฤษภาคม 2563

14 พฤษภาคม 2563

15 พฤษภาคม 2563

18 พฤษภาคม 2563

19 พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563

1,520          

1,220          
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ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว

ล ำดับ หน่วยงำน จงัหวัด วัน เดือน ปี เวลำ
เงิยยืม

งบประมำณ 
(บำท)

งบประมำณ
ใช้ไป 
(บำท)

จ ำนวนเคร่ือง

1 สสอ.แก้งสนามนาง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 22               

2 สสอ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 73               

3 สสอ.บัวลาย นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 58               

4 สสอ.สีดา นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 38               

5 สสอ.ประทาย นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 77               

6 สสอ.โนนแดง นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 26               

7 สสอ.เมืองยาง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 23               

8 สสอ.ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 22               

9 สสอ.ชุมพวง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 125             

10 สสอ.พิมาย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 123             

11 สสอ.บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 37               

12 สสอ.คง นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 110             

13 สสอ.ขามสะแกแสง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 33               

14 สสอ.โนนสูง นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 88               

15 สสอ.พระทองค า นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 28               

16 สสอ.โนนไทย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 54               

17 สสอ.เสิงสาง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 45               

18 สสอ.ครบุรี นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 80               

19 สสอ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 75               

20 สสอ.โชคชัย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 51               

21 สสอ.วังน้ าเขียว นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 53               

22 สสอ.ปักธงชัย นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 106             

23 สสอ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 70               

24 สสอ.จักราช นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 52               

25 สสอ.เฉลิมพระเกียรติ (ทา่ช้าง) นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 35               

26 สสอ.เมือง นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 96               

27 สสอ.ปากช่อง นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 93               

28 สสอ.สีค้ิว นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 62               

29 สสอ.สูงเนิน นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 97               

30 สสอ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 46               

31 สสอ.เทพารักษ์ นครราชสีมา 08.30 - 12.00 น. 30               

32 สสอ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 13.00 - 16.30 น. 113             

33 สสอ.คอนสาร ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 53               

34 สสอ.ภูเขียว ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 238             

35 สสอ.บ้านแทน่ ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 25               

36 สสอ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 61               

37 สสอ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 42               

38 สสอ.เมือง ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 118             

39 สสอ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 37               

40 สสอ.หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 38               

41 สสอ.เนินสง่า ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 46               

42 สสอ.จัตุรัส ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 74               

43 สสอ.เทพสถิตย์ ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 58               

44 สสอ.บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 62               

2,420          

1,720          5 มิถุนายน 2563

5,080          

1,520          

1,120          

1,520          

2,720          

1,320          

1,580          

1,520          

1,520          

1,220          

1,020          

920             

1,020          

1,020          

990             

1,220          

2,720          

2,420          

1,820          

1,720          

1,420          

1,320          

1,020          

1,520          

1,120          

1,520          

28 พฤษภาคม 2563

29 พฤษภาคม 2563

1 มิถุนายน 2563

2 มิถุนายน 2563

4 มิถุนายน 2563

21 พฤษภาคม 2563

22 พฤษภาคม 2563

25 พฤษภาคม 2563

26 พฤษภาคม 2563

27 พฤษภาคม 2563

1,220          

1,420          

1,120          

1,320          

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ท่ี 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2563

ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 - 21 สิงหำคม 2563

        กิจกรรมตรวจวัดเคร่ืองวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัส สนับสนุนโครงกำรคัดกรอง COVID-๑๙

1 พฤษภาคม 2563

5 พฤษภาคม 2563

1,420          

1,320          

7 พฤษภาคม 2563

8 พฤษภาคม 2563

12 พฤษภาคม 2563

1,720          

1,620          

1,620          

1,720          

1,520          

13 พฤษภาคม 2563

14 พฤษภาคม 2563

15 พฤษภาคม 2563

18 พฤษภาคม 2563

19 พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563

1,520          

1,220          

45 สสอ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 126             

46 สสอ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 30               

47 สสอ.ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 08.30 - 12.00 น. 47               

48 สสอ.ซับใหญ่ ชัยภูมิ 13.00 - 16.30 น. 31               

49 สสอ.พุทไธสง บุรีรัมย์ 08.30 - 12.00 น. 138

50 สสอ.นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ 13.00 - 16.30 น. 17

51 สสอ.คูเมือง บุรีรัมย์ 08.30 - 12.00 น. 60

52 สสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 13.00 - 16.30 น. 75

53 สสอ.สตึก บุรีรัมย์ 08.30 - 12.00 น. 75

54 สสอ.แคนดง บุรีรัมย์ 13.00 - 16.30 น. 35

55 สสอ.บ้านด่าน บุรีรัมย์ 08.30 - 12.00 น. 25

56 สสอ.เมือง บุรีรัมย์ 13.00 - 16.30 น. 163

57 สสอ.กระสัง บุรีรัมย์ 08.30 - 12.00 น. 69

58 สสอ.ห้วยราช บุรีรัมย์ 13.00 - 16.30 น. 37

59 สสอ.พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 08.30 - 12.00 น. 40

60 สสอ.ประโคนชัย บุรีรัมย์ 13.00 - 16.30 น. 114

61 สสอ.บ้านกรวด บุรีรัมย์ 08.30 - 12.00 น. 49               

62 สสอ.ละหานทราย บุรีรัมย์ 13.00 - 16.30 น. 33               

63 สสอ.ช านิ บุรีรัมย์ 08.30 - 12.00 น. 69               

64 สสอ.ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 13.00 - 16.30 น. 65               

65 สสอ.หนองหงส์ สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 98               

66 สสอ.หนองก่ี สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 16               

67 สสอ.เฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 137             

68 สสอ.โนนสุวรรณ สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 31               

69 สสอ.โนนดินแดง สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 49               

70 สสอ.ปะค า สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 35               

71 สสอ.นางรอง สุรินทร์ 25 มิถุนายน 2563 08.30 - 12.00 น. 136             

72 สสอ.โนนนารายณ์ สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 42               

73 สสอ.ส าโรงทาบ สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 71               

74 สสอ.ศรีณรงค์ สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 89               

75 สสอ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 57               

76 สสอ.บัวเชด สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 72               

77 สสอ.สังขะ สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 169             

78 สสอ.กาบเชิง สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 38               

79 สสอ.พนมดงรัก สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 64               

80 สสอ.เมือง สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 154             

81 สสอ.ปราสาท สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 169             

82 สสอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 54               

83 สสอ.ล าดวน สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 45               

84 สสอ.สนม สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 29               

85 สสอ.จอมพระ สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 91               

86 สสอ.ทา่ตูม สุรินทร์ 08.30 - 12.00 น. 75               

87 สสอ.รัตนบุรี สุรินทร์ 13.00 - 16.30 น. 64               

88 สสอ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ 10 กรกฎาคม 2563 08.30 - 12.00 น. 116             

78,160        72,250        6,092          

8,760          

7,260          7,260          

8 กรกฎาคม 2563

9 กรกฎาคม 2563

30 มิถุนายน 2563

1 กรกฎาคม 2563

2 กรกฎาคม 2563

3 กรกฎาคม 2563

22 มิถุนายน 2563

23 มิถุนายน 2563

24 มิถุนายน 2563

29 มิถุนายน 2563

26 มิถุนายน 2563

10,000        

12 มิถุนายน 2563

2,320          

2,020          

1,820          

1,820          

2,020          

8 มิถุนายน 2563

9 มิถุนายน 2563

10 มิถุนายน 2563

11 มิถุนายน 2563

6,860          

8,900          8,900          

8,760          

รวมท้ังหมด

15 มิถุนายน 2563

16 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563

18 มิถุนายน 2563

19 มิถุนายน 2563

1,820          

1,920          

1,820          

1,820          

1,520          
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1. กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบฯ บูรณาการ                     
การส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า Cohort Ward และตรวจสอบ ตรวจประเมินความพร้อมใช้ 
ห้องแยกโรคความดันลบ 

 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว

1 โรงพยาบาลบ้านใหม่พจน์ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 20 กุมภาพันธ์ 2563
2 โรงพยาบาลประทาย 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 20 กุมภาพันธ์ 2563
3 โรงพยาบาลคง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 21 กุมภาพันธ์ 2563
4 โรงพยาบาลจักราช 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 21 กุมภาพันธ์ 2563
5 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 24 กุมภาพันธ์ 2563
6 โรงพยาบาลกาบเชิง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 24 กุมภาพันธ์ 2563
7 โรงพยาบาลชุมพลบุรี 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 25 กุมภาพันธ์ 2563
8 โรงพยาบาลนางรอง 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 26 กุมภาพันธ์ 2563
9 โรงพยาบาลคอนสาร 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 27 กุมภาพันธ์ 2563

10 โรงพยาบาลเนินสง่า 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 28 กุมภาพันธ์ 2563
11 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (เมืองยาง) 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 3 มีนาคม 2563
12 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 3 มีนาคม 2563
13 โรงพยาบาลโนนไทย 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 4 มีนาคม 2563
14 โรงพยาบาลพระทองค าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 4 มีนาคม 2563
15 โรงพยาบาลหนองบุญมาก 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 5 มีนาคม 2563
16 โรงพยาบาลโชคชัย 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 5 มีนาคม 2563
17 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 6 มีนาคม 2563
18 โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา) -                                        -                                                 1,450               1,450               27 มีนาคม 2563
19 โรงพยาบาลบ้านแทน่ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 16 เมษายน 2563
20 โรงพยาบาทพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 17 เมษายน 2563
21 โรงพยาบาลจอมพระ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 20 เมษายน 2563
22 โรงพยาบาลสตึก 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 21 เมษายน 2563
23 โรงพยาบาลประโคนชัย 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 23 เมษายน 2563
24 โรงพยาบาลปราสาท 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 24 เมษายน 2563
25 โรงพยาบาลโนนดินแดง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 20 เมษายน 2563
26 โรงพยาบาลปะค า 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 21 เมษายน 2563
27 โรงพยาบาลละหายทราย 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 23 เมษายน 2563
28 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (บุรีรัมย์) 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 24 เมษายน 2563
29 โรงพยาบาลสีค้ิว 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 27 เมษายน 2563
30 โรงพยาบาลสูงเนิน 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 28 เมษายน 2563
31 โรงพยาบาลโนนสูง 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 29 เมษายน 2563
32 โรงพยาบาลชุมพวง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 30 เมษายน 2563
33 โรงพยาบาลด่านขุนทด 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 1 พฤษภาคม 2563
34 โรงพยาบาลเทพารักษ์ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 1 พฤษภาคม 2563
35 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 27 เมษายน 2563
36 โรงพยาบาลภูเขียว 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 28 เมษายน 2563
37 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 29 เมษายน 2563
38 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 30 เมษายน 2563
39 โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 1 พฤษภาคม 2563
40 โรงพยาบาลบ้านกรวด 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 1,920               1,920               5 พฤษภาคม 2563
41 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 25 พฤษภาคม 2563
42 โรงพยาบาลศรีณรงค์ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 25 พฤษภาคม 2563
43 โรงพยาบาลรัตนบุรี 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 26 พฤษภาคม 2563
44 โรงพยาบาลสนม 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 27 พฤษภาคม 2563
45 โรงพยาบาลส าโรงทาบ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 28 พฤษภาคม 2563
46 โรงพยาบาลสุรินทร์ 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 29 พฤษภาคม 2563
47 โรงพยาบาลทา่ตูม 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 25 พฤษภาคม 2563
48 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 25 พฤษภาคม 2563
49 โรงพยาบาลบัวเชด 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 26 พฤษภาคม 2563
50 โรงพยาบาลล าดวน 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 27 พฤษภาคม 2563
51 โรงพยาบาลสังขะ 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 28 พฤษภาคม 2563
52 โรงพยาบาลปากช่องนานา 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 29 พฤษภาคม 2563
53 โรงพยาบาลซับใหญ่ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 1 มิถุนายน 2563
54 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 1 มิถุนายน 2563
55 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 2 มิถุนายน 2563
56 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 4 มิถุนายน 2563
57 โรงพยาบาลชัยภูมิ 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 5 มิถุนายน 2563

             12,900              12,900

             10,180              10,180

               7,780                7,780

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ท่ี 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 - 21 สิงหำคม 2563

กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมควำมปลอดภัย 7 ระบบฯ 
บูรณำกำร กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจดัท ำ Cohort Ward และตรวจสอบ ตรวจประเมินควำมพร้อมใช้ ห้องแยกโรคควำมดันลบ

             10,100              10,100

               6,700                6,700

               4,440                4,440

               6,780                6,780

               3,340                3,340

             20,400              20,400

               8,180                8,180

               4,480                4,480

หมำยเหตุล ำดับ โรงพยำบำล 2. ด้ำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย 3. ด้ำนระบบวิศวกรรมส่ือสำร
งบประมำณ

ท่ีได้รับ (บำท)
งบประมำณ

ท่ีใช้ไป (บำท)
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2. กิจกรรมออกแบบปรับปรุงห้อง Cohort Ward 
1. โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 5 แบบ  
2. โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แบบ 
3. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 แบบ 
4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 4 แบบ 
5. โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 2 แบบ 
6. โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 แบบ 
7. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 5 แบบ 
8. โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1 แบบ 

 
3. กิจกรรมติดตามการด าเนินการปรับปรุงห้อง Cohort Ward และห้องรองรับ

ผู้ป่วย Covid-19  จ านวน 10 แห่ง 
1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการปรับปรุง Cohort Ward      
จ านวน 4 ห้อง (งบประมาณ 2,596,000 บาท) 
2. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการปรับปรุง 
Cohort Ward จ านวน 1 ห้อง (งบประมาณ 478,000 บาท) 
3. โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างข้ันตอนของบประมาณ   

 (งบประมาณ 1,630,586 บาท) 
          4. โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการปรับปรุง Cohort Ward อาคาร 10 ห้อง

รองรับผู้ป่วย Covid-19 (งบประมาณ 2,744,000 บาท) 
 
 

58 โรงพยาบาลบัวลาย 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 1 มิถุนายน 2563
59 โรงพยาบาลสีดา 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 1 มิถุนายน 2563
60 โรงพยาบาลบ้านเหล่ือม 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 2 มิถุนายน 2563
61 โรงพยาบาลขามสะแกแสง 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 4 มิถุนายน 2563
62 โรงพยาบาลโนนแดง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 5 มิถุนายน 2563
63 โรงพยาบาลวังน้ าเขียว 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 8 มิถุนายน 2563
64 โรงพยาบาลเสิงสาง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 9 มิถุนายน 2563
65 โรงพยาบาลครบุรี 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 10 มิถุนายน 2563
66 โรงพยาบาลห้วยแถลง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 11 มิถุนายน 2563
67 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 12 มิถุนายน 2563
68 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100ปี เมืองยาง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 8 มิถุนายน 2563
69 โรงพยาบาลล าทะเมนชัย 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 8 มิถุนายน 2563
70 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 9 มิถุนายน 2563
71 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 10 มิถุนายน 2563
72 โรงพยาบาลปักธงชัย 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 11 มิถุนายน 2563
73 โรงพยาบาลพิมาย 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 12 มิถุนายน 2563
74 โรงพยาบาลจัตุรัส 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 15 มิถุนายน 2563
75 โรงพยาบาลเทพสถิต 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 16 มิถุนายน 2563
76 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 17 มิถุนายน 2563
77 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 18 มิถุนายน 2563
78 โรงพยาบาลห้วยราช 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 19 มิถุนายน 2563
79 โรงพยาบาลล าปลายมาศ 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 15 มิถุนายน 2563
80 โรงพยาบาลคูเมือง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 16 มิถุนายน 2563
81 โรงพยำบำลบ้ำนด่ำน 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 17 มิถุนายน 2563
82 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 18 มิถุนายน 2563
83 โรงพยาบาลพุทไธสง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 19 มิถุนายน 2563
84 โรงพยาบาลนาโพธ์ิ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 22 มิถุนายน 2563
85 โรงพยาบาลแคนดง 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 22 มิถุนายน 2563
86 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 7 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 23 มิถุนายน 2563
87 โรงพยาบาลหนองหงส์ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 22 มิถุนายน 2563
88 โรงพยาบาลช านิ 6 ระบบ 1 ระบบ VHF (Very high frequency) 22 มิถุนายน 2563
89 โรงพยาบาลบุรีรัมย์                1,980                1,820 23 มิถุนายน 2563

143,570          143,570          

             10,000              10,000

               7,100                7,100

               6,100                6,100

               8,300                8,300

               5,680                5,680

               1,620                1,620

               4,140                4,300

รวมท้ังหมด
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5. โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างขั้นตอนของบประมาณ  
 (งบประมาณ 1,630,586 บาท) 

6. โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการปรับปรุง Cohort Ward จ านวน 4 ห้อง 
(งบประมาณ 49,0000) แบบแปลนของโรงพยาบาลปราสาท  
7. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างขั้นตอนของบประมาณ 
(งบประมาณ 1,973,940 บาท) 
8. โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างขั้นตอนของบประมาณ (งบประมาณ 
769,041.50 บาท) 
9. โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
1 ห้อง (งบประมาณ 4,714,871 บาท) 
10. โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา อยู่ ระหว่างขั้นตอนของบประมาณ 
(งบประมาณ 1,018,000 บาท) 
 

4. กิจกรรมเขียนแบบแปลนปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศห้อง Cohort ward 
งานเขียนแบบแปลนปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศห้อง Cohort ward 

ล าดับ ชื่องาน ผลการท างาน 
1 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศ 

ห้อง Cohort ward อาคารผู้ป่วยใน ๓๒ เตียง โรงพยาบาลปากช่องนานา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

2 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศ 
ห้อง Cohort ward อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรนิทร์ 

ด าเนินการเรียบร้อย 

3 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศ 
ห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจอมพระ  
จังหวัดสุรินทร ์

ด าเนินการเรียบร้อย 

4 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีา
ราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

5 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลมกฏุครีีวัน 
(เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

6 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรมัย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 
7 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward หอผู้ป่วยอายรุกรรมชาย 8  

ขวา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา      
ด าเนินการเรียบร้อย 

8 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward และห้อง Nurse Station 
อาคารการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ช้ัน 6  

ด าเนินการเรียบร้อย 

9 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward และห้อง Nurse Station 
อาคารการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ช้ัน 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

10 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลคูเมือง  
จังหวัดบุรีรมัย ์

ด าเนินการเรียบร้อย 

11 เขียนแบบและประมาณราคาห้องแยกโรคฯอาคาร 10 โรงพยาบาลสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์

ด าเนินการเรียบร้อย 

12 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลภเูขียว 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

13 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงห้องบริการผูป้่วย ARI  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 
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5. กิจกรรมเขียนแบบปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล จ านวน 10 แบบแปลน 

ล าดับ ชื่องาน ผลการท างาน 
1 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงห้องผู้ป่วยภูมติ้านทานต่ า 

และปลูกถ่ายอวัยวะในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 ซา้ย  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

ด าเนินการเรียบร้อย 

2 เขียนแบบปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิง อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง  
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบรุีรัมย ์

ด าเนินการเรียบร้อย 

3 เขียนแบบปรับปรุงทางลาดอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตยีง  
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 

ด าเนินการเรียบร้อย 

4 เขียนแบบปรับปรุงทางลาดอาคารแพทย์แผนไทย  
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 

ด าเนินการเรียบร้อย 

5 เขียนแบบปรับปรุงพ้ืน คสล.รอบโรงครัวโรงอาหาร  
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 

ด าเนินการเรียบร้อย 

6 เขียนแบบปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเก็บวัสดุ และคลังยา  
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 

ด าเนินการเรียบร้อย 

7 เขียนแบบปรับปรุงพ้ืน คสล. ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้า  
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 

ด าเนินการเรียบร้อย 

8 เขียนแบบปรับปรุงห้องจ่ายยา โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสมีา   ด าเนินการเรียบร้อย 
9 เขียนแบบตึกไตเทียม โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร ์ ด าเนินการเรียบร้อย 

10 เขียนแบบอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมูิ  ด าเนินการเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่องาน ผลการท างาน 
14 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชัยภูมิ  
ด าเนินการเรียบร้อย 

15 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

16 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศ 
ห้องผู้ป่วยหนัก ICU Nagative Pressure Room โรงพยาบาลภเูขียว 
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภมูิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

17 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

18 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงห้องบริการผูป้่วย ARI  
โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมูิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

19 เขียนแบบปรับปรุงห้องผู้ป่วย ICU อายุรกรรม ช้ัน 2 อาคารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 
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6. กิจกรรมเขียนแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายในโรงพยาบาล 
ล าดับ ชื่องาน ผลการด าเนินงาน 

1 
เขียนแบบและประมาณราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน 
โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

2 
เขียนแบบและประมาณราคางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน 
โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดบุรีรมัย์ 

ด าเนินการเรียบร้อย 

3 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรมัย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 
4 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินการเรียบร้อย 
5 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลนาโพธ์ิ จังหวัดบรุีรมัย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 
6 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลบ้านใหมไ่ชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 
7 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรรีมัย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 
8 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรมัย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 
9 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการเรียบร้อย 

10 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการเรียบร้อย 
11 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลเสิงสาง จังหวัดนครราชสมีา ด าเนินการเรียบร้อย 
12 เขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ า โรงพยาบาลรตันบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการเรียบร้อย 

 
7. กิจกรรมเขียนแบบห้องแยกโรค จ านวน  5 แบบแปลน 

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ผลการท างาน 
1 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการเรียบร้อย 
2 โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมูิ ด าเนินการเรียบร้อย 
3 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูม ิ ด าเนินการเรียบร้อย 
4 โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรรีัมย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 
5 โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบรุีรัมย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 

 
8. การติดตามชนิดและจ านวนห้องแยกโรคในโรงพยาบาลเขตรับผิดชอบที่ 9 

 ชนิดของห้อง จ านวน
ห้อง 

ใช้ได้ปกต ิ  ใช้ไม่ได้ 
/ ช ารุด 

 ไม่มีห้อง
แยกโรค 

หมายเหตุ 

ห้องแยกเด่ียว AIIR 14 12 2   ใช้ไม่ได้ / ช ารุด: 
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา  

จังหวัดนครราชสีมา 
ห้องแยกเด่ียวประยุกต์ 
(Modified) 

117 109 8   ใช้ไม่ได้ / ช ารุด : 
 โรงพยาบาลล าดวน จังหวัดสุรินทร์ 
 โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรมัย ์
 โรงพยาบาลสตีก จังหวัดบรุีรมัย ์
 โรงพยาบาลช านิ จังหวัดบรุีรัมย ์
 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ
 จังหวัดชัยภูม ิ
 โรงพยาบาลคอนสาร จังหวัดชัยภมูิ 
 โรงพยาบาลเกษตรสมบรูณ์ จังหวัดชัยภูม ิ
 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 

  26 



 
 
 
 

 ชนิดของห้อง จ านวน
ห้อง 

ใช้ได้ปกต ิ  ใช้ไม่ได้ 
/ ช ารุด 

 ไม่มี
ห้อง

แยกโรค 

หมายเหตุ 

ไม่มีห้องแยกโรค       7  โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรรีัมย์ 
 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์
 โรงพยาบาลซบัใหญ่ จังหวัดชัยภมูิ 
 โรงพยาบาลเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมีา 
 โรงพยาบาลสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
 โรงพยาบาลบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
 โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

 
9. เขียนแบบ Master Plan จ านวน  2 แบบแปลน 

ล าดับที ่ ชื่องาน ผลการท างาน 
1 เขียนแบบ Master Plan ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 ด าเนินการเรียบร้อย 
2 เขียนแบบ Master Plan โรงพยาบาลเนินสง่า จังหวัดชัยภูม ิ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 ตัวอย่าง Master Plan ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
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กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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1. กิจกรรมจัดท าเล่มรายงานผลด าเนินงานกิจกรรมติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด (เขตสุขภาพที่ 9) เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประกอบไป
ด้วย 15 รายการ ดังนี้  

  1. การรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
2. การจัดท าชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 
3. การจัดท ากล่องท าหัตถการป้องกันการติดเชื้อ 
4. การจัดท าอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) 
5. การจัดท าตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ 
6. การจัดท าเครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัส แบบแมนนวล 
7. การจัดท าเครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัส แบบอัตโนมัติ 
8.การทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 
9. การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
10 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
11. การประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom  

     12. การเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)  
     โรงแรมปัญจดารา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

13.  การประเมินห้องแยกโรค 
14. การออกแบบ Cohort Ward 
 15. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายการส ารองวัสดุ  เวชภัณฑ์ และส่งก าลังบ ารุง                             
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพท่ี 9 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างด าเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไปยังสถานบริการสุขภาพ  
2. เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการ 
4. เพ่ือเป็นแนวทางจัดท าอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อได้เองตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
5. เพ่ือเกิดความม่ันใจในเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ ท าให้จุดคัดกรองมีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถานพยาบาลในการรองรับการรักษาผู้ป่วย

โรคไวรัสโคโรนา เช่น Cohort Ward และห้องแยกโรค เป็นต้น  
7. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

 

ขอบเขต 
- สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขต

สุขภาพที่ 9  

 

เป้าหมาย 
1. ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
2. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ 
3. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ลดจ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ 
2. ลดการแพร่การกระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายและรักษาของผู้ป่วย 
3. ลดการติดเชื้อกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย 
4. สามารถจัดท าอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อได้เอง ตามแนวทางในเอกสารเล่มนี้ 
5. มีความม่ันใจในเครื่องวัดอุณภูมิที่ใช้ ท าให้จุดคัดกรองมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถศึกษาแนวทางในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถานพยาบาลในการรองรับ                        

การรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนาได้ เช่น Cohort Ward และห้องแยกโรค เป็นต้น  
7. สามารถศึกษาแนวทางในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ 
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 วิธีการด าเนินการ กิจกรรมย่อย 15 รายการ ดังนี้ 

1. การรณรงค์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1. การท า big cleaning week วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9                     

ในโครงการจิตอาสาสู้ไวรัสโคโรนา ซึ่งให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ท าความสะอาดพ้ืนที่                
ในการท างานของตนเองให้เรียบร้อย ด้วยแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อโรค  
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2. การจัดท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เพ่ือใช้แจกจ่ายให้แก่ประชาชน            
ในโครงการ big cleaning week จิตอาสาสู้ไวรัสโคโรนา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้างสรรพสินค้า
เทอมินอล 21 นครราชสีมา 

                           
 

    
 
 
 
 

3. การท า Big clean week ในโครงการ
จิตอาสาสู้ไวรัสโคโรนา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ห้ างสรรพสิ นค้ า เทอมิ นอล 21 
นครราชสีมา ซึ่ งทางศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 9 ร่วมกับส านักงานควบคุมโรคท่ี 9 
จังหวัดนครราชสีมา และชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดนครราชสีมา 
โดยการถือป้ายรณรงค์ ยึดหลักกินร้อน ช้อน
กลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ร่วมทั้งแจก
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยแก่
ประชาชน 
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2. การจัดท าชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 
เพ่ือใช้ครอบผู้ป่วยยืนยันผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศขณะท า

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลและมีช่องส าหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ท าหัตถการหรืออ่ืน ๆ                   
ที่จ าเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

การออกแบบอ้างอิงจากขนาดของเตียงฉุกเฉินประจ ารถพยาบาล ได้ท าการวัดขนาดจากเตียงจริง                
มีขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 197 เซนติเมตร ที่หาได้ง่าย ราคาย่อมเยา และใช้ได้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผลิตจ านวน 1 ชุด มอบให้ โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 

 

 

 

ช่องท ำหตัถกำร 
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3. การจัดท ากล่องท าหัตถการป้องกันการติดเชื้อ 
เพ่ือใช้ครอบส่วนศีรษะผู้ป่วยยืนยันผลการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 หรือผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ 

ขณะท าการรักษาหรือท าการตรวจ โดยมีช่องส าหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ท าหัตถการหรืออ่ืน  ๆ                    
ที่จ าเป็น ต่อการรักษาผู้ป่วย เพ่ือป้องกันการแพร่ของเชื้อขณะท าหัตถการ  
 อ้างอิงมาจากเตียงผู้ป่วย เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการท าหัตถการ ป้องกันไม่ให้เชื้อ
แพร่กระจายมาสู่บุคลากรทางการแพทย์ 
 

 
 

ผลิตจ านวน 1 ชดุ  มอบให้ โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
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4. การจัดท าอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face shield) 

 
ใช้สวมใส่เพ่ือป้องกันละอองฝอยกระเด็นโดนใบหน้าหรือป้องกันการสัมผัสเชื้อโดยตรง ควรใช้

ควบคู่กับหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันเชื้อบนใบหน้า ผลิตจ านวน 500 ชิ้น 
มอบให้  1. ชมรม อสม.ระดับจังหวัด 4 จังหวัด จ านวน 240 ชิ้น 
 2. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย จ านวน 50 ชิ้น 
 3. ด่านคัดกรองในพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน หมู่ที่ 3 ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 100 ชิ้น 
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 50 ชื้น 
 5. ศูนย์สุขภาพชุมชนหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 50 ชิ้น 
 6. ชมรมผู้สูงอายุ จิตอาสาโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 10 ชิ้น 

 

5. การจัดท าตู้พ่นยาฆ่าเชื้อโรค 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 25 ตู้พ่นฆ่าเชื้อโรค 
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ผู้ใช้งานยืนในจุดที่ก าหนดภายในตู้พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เปิดสวิตช์ให้น้ ายาพ่นฆ่าเชื้อโรคพ่น

ออกมาจากหัวพ่นสเปรย์มาโดนบริเวณตัวผู้ใช้งานเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับตัวบุคคล  
ผลิตจ านวน 4 ชุด มอบให้  
1. ด่านคัดกรองในพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 1 ชุด 
 2. ด่านคัดกรองในพ้ืนที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าอ่าง อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 1 ชุด 
 3. เทศบาลต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 ชุด 
 4. ส านักอนามัยและสิ่งแวดล้อม ต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 ชุด 

 
 

6. การจัดท าเครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัส แบบแมนนวล 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

น็อต 

เหล็กแบนส ำหรับท ำที่กด 

เหล็กเกลียว 2 หุน 
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ผู้ใช้งานใช้เท้าเหยียบที่ที่เหยียบของเครื่องจ่ายเจลล้างมือพร้อมใช้มือรอรับเจลแอลกอฮอล์ที่               

หัวปั้ม เมื่อเหยียบเจลล้างมือจะไหลออกมาส าหรับใช้งาน เพ่ือลดการสัมผัสเชื้อที่หัวปั้มเจลล้างมือและ                
ฆ่าเชื้อท่ีติดมากับมือของบุคคล 

ผลิตจ านวน 26 เครื่อง มอบให้  
1. ชมรม อสม.ระดับจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
ชัยภูมิ) จ านวน 4 เครื่อง 

 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 เครื่อง 
 3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (จังหวดันครราชสีมา) จ านวน 1 เครื่อง 
 4. ชมรม อสม.จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 10 เครื่อง 
 5. ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 1 เครื่อง 
 6. ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา) 

     
 

7. การจัดท าเครื่องกดเจลล้างมือไม่สัมผัส แบบอัตโนมัติ 
ผู้ใช้งานใช้มือผ่านจุดเซนเซอร์ (sensor) ซึ่งอยู่ใกล้กับหัวปั้มเจลล้างมือ เมื่อ (sensor) ท างาน                   

เจลล้างมือจะไหลออกมาส าหรับใช้งาน เพ่ือลดการสัมผัสเชื้อที่หัวปั้มเจลล้างมือและฆ่าเชื้อที่ติดมากับมือของ
บุคคล  

ผลิตจ านวน 6 เครื่อง มอบให้   
1. ส านักงานเขตสุขภาพที่ 9 (จังหวัดนครราชสีมา) จ านวน 1 เครื่อง 
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 3 เครื่อง 
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8. การทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
รูปที่ 1 : การทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก 

โดยใช้แหล่งก าเนิดอุณหภูมิแบบอ่างของเหลวที่มีขนาดเล็ก 
 

ผลการด าเนินงาน 

การวิเคราะหผ์ลการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไมส่ัมผัส 

ล าดับ พ้ืนที่รับผิดชอบ 

รวม 88 อ าเภอ  
951 รพ.สต. 

ผลการด าเนินงาน 

อ าเภอ/
จ านวน 

รพ.สต./
จ านวน 

จ านวน
เครื่อง
ทั้งหมด 

ทดสอบ
ผ่าน 

/เครื่อง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ทดสอบ 
ไม่ผ่าน 
/เครื่อง 

ร้อยละ 

1 จังหวัดนครราชสีมา 32 350 2,046  1,894 93 152 7 
2 จังหวัดชัยภูม ิ 16 167 1,120 1,004 91 98 9 
3 จังหวัดบุรีรมัย ์ 23 223 1,568 1,436 92 132 8 
4 จังหวัดสุรินทร ์ 17 211 1,399 1,237 88 162 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สรุปภาพรวม เขตสุขภาพที่ 9 และการจ าแนกเครื่องมือที่ช ารุด 
 
 
 
 
 

3 cm 

Flat 

plate 
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9. การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จัดเวรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มการเฝ้าระวัง COVID-19 บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
ประกอบด้วย อุณหภูมิร่างกาย อาการแสดง (ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ ามูก มีเสมหะ หอบเหนื่อย 
ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว และอาการอ่ืน ๆ) วันที่เริ่มมีอาการ ประวัติเสี่ยง (เดินทางกลับจากต่างประเทศ 
กรุงเทพและปริมณฑล มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน มีประวัติเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงตามประกาศ และ
ไปสถานที่ชุมนุมชน) โดย ตัวอย่างตารางเวรมอบหมายการรับผิดชอบ 
 

วันที่ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
16 มีนาคม 2563 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
17 มีนาคม 2563 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
18 มีนาคม 2563 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
19 มีนาคม 2563 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
20 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
23 มีนาคม 2563 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
24 มีนาคม 2563 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
25 มีนาคม 2563 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
26 มีนาคม 2563 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
27 มีนาคม 2563 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
30 มีนาคม 2563 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
1 เมษายน 2563 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
2 เมษายน 2563 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3 เมษายน 2563 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
7 เมษายน 2563 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
8 เมษายน 2563 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9 เมษายน 2563 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

10 เมษายน 2563 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ผลการด าเนินกิจกรรม 

 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 44 คน จ าแนกเป็นเพศ
ชาย จ านวน 27 คน เพศหญิง จ านวน 13 คน อายุเฉลี่ย 43.81 ปี ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 35 คน        
มีโรคประจ าตัว (โรคภูมิแพ้) จ านวน 5 คน 
 ภาวะสุขภาพ 
 อุณหภูมิร่างกาย กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

อาการและอาการแสดง กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และอาการแสดงในกลุ่มที่มีอาการ 
พบว่า มีอาการไอ มีน้ ามูก ปวดกล้ามเนื้อ ถ่ายเหลว มีเสมหะ ปวดศีรษะ และเจ็บคอ 
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10. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ให้ความส าคัญในการท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การรณรงค์              
การติดต่อ สื่อสาร และการกระจายข่าวให้รวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา ซึ่ง
ด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุง Facebook ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ให้มีการกระจายข่าวได้มากข้ึน 
เช่น การแชร์ไปยัง Facebook ของกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
2. การปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ให้มีรูปแบบน่าสนใจมากข้ึน และ

เพ่ิมช่องทางส าหรับให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการต่างๆ ของศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 9 ได ้
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 3. ประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เช่น ผลงานนวัตกรรมต่าง 
ๆ ผลงานการออกแบบ และให้ค าแนะน าในการจัดท า Cohort Ward และห้องแยกโรค เป็นต้น 
   

    
 
 4. การท าสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิเพ่ือให้บริการแก่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  
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11. การประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม ZOOM 
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ได้ช่องทางติดต่อทางไกลจากโปรแกรม zoom จ านวน 2 host 
เพ่ือใช้ในการประชุมทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากกระทรวง
สาธารณสุขงดการลงพ้ืนที่หรือการประชุม/อบรมของคนจ านวนมาก โดยเน้นไปทางงานของกลุ่มงาน
สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ ชี้แจงแนวทาง และ
ติดตามผลการด าเนินงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่าง
ทันเวลา 

 

 
 

12. การเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) โรงแรมปัญจดารา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) โรงแรมปัญจดารา 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ให้ได้ตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทั้งด้านโครงสร้างอาคาร 
ระบบระบายอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะ การสื่อสารความรู้ความเข้าใจต่อ
ชุมชนโดยรอบ และวิธีการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพ่ือ
สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home quarantine) ในการพักอาศัยในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งอ้างอิง
มาตรฐานการจัดท า Cohort ward ฉบับวันที่ 23 มีนาคม 2563 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  
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13.  การประเมินห้องแยกโรค 
ประเมินห้องแยกโรค ห้องส าหรับป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศ ก าหนดให้เป็นห้องที่มีความดัน

ของอากาศภายในห้องต่ ากว่าความดันของห้องโดยรอบ (Negative Pressure) ตามมาตรฐานก าหนดให้
ความดันต่ ากว่า ไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal วิธีการโดยดึงอากาศซึ่งปนเปื้อนภายในห้องไปผ่านขบวนการ
กรองดักก าจัดเชื้อโรคก่อนปล่อยทิ้ง ต าแหน่งที่น าอากาศทิ้งอยู่ในที่ปลอดภัย 
 

แบบบันทึกข้อมูลด้านวิศวกรรมความปลอดภัย (ระบบปรับและระบายอากาศ , ห้องแยกโรค) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

 

ล าดับ 
โรงพยาบาล 

(ชื่อรพ./รพช.รพท.รพศ./เตียง) 

ชนิดของห้อง (จ านวน) ความพร้อมใช ้ การบ ารุงรักษา 

หมายเหตุ 

ห้องแยกเด่ียว
ชนิด Airborne 

Infection 
Isolation 

Room (AIIR) 

ห้องแยกเด่ียว
ประยุกต์ 

(Modified) 

ใช้ได้
ปกติ 

ใช้ไม่ได้/
ช ารุด 

จ้าง
บ ารุง 
รักษา 

บ ารุง 
รักษา
เอง 

โดย รพ. 

1 โรงพยาบาลส าโรงทาบ - 1 ✔ - - ✔   
2 โรงพยาบาลโนนนารายณ์  - 1 ✔ - - ✔   
3 โรงพยาบาลศรีขรภูม ิ - 1 ✔ - - ✔  
4 โรงพยาบาลล าดวน - 1 - ✔ - ✔   
5 โรงพยาบาลชุมพลบุร ี - 2 ✔ - - ✔   
6 โรงพยาบาลทา่ตูม - 2 ✔ - - ✔   

7 โรงพยาบาลพนมดงรัก - 1 ✔ - - ✔   
8 โรงพยาบาลกาบเชิง - 1 ✔ - - ✔   
9 โรงพยาบาลรัตนบุร ี - 1 ✔ - - ✔   

10 โรงพยาบาลสนม - 1 ✔ - - ✔   
11 โรงพยาบาลสุรินทร ์ 2 - ✔ - - ✔   
12 โรงพยาบาลปราสาท - 2 ✔ - - ✔   

13 โรงพยาบาลจอมพระ - 2 ✔ - - ✔   

14 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร ์ - - - - - - ไม่มีห้อง 

15 โรงพยาบาลสังขะ - 1 ✔ - - ✔   
16 โรงพยาบาลประโคนชัย - 1 ✔ - - ✔   

17 โรงพยาบาลนางรอง - 2 ✔ ✔ - ✔   
18 โรงพยาบาลบ้านกรวด - 1 ✔ - - ✔   

19 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
(พนมรุ้ง) 

- 1 ✔ - - ✔   

20 โรงพยาบาลสตึก - 1 - ✔ - ✔   

21 โรงพยาบาลแคนดง - - - - - - ไม่มีห้อง 

22 โรงพยาบาลละหานทราย - 2 ✔ - - ✔   
23 โรงพยาบาลโนนดินแดง - 1 ✔ - - ✔   
24 โรงพยาบาลหนองกี ่ - 1 ✔ - - ✔   

25 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ - 1 ✔ - - ✔   
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ล าดับ 
โรงพยาบาล 

( ชื่อรพ./รพช.รพท.รพศ./เตียง) 

ชนิดของห้อง (จ านวน) ความพร้อมใช ้ การบ ารุงรักษา 

หมายเหตุ 

ห้องแยกเด่ียว
ชนิด Airborne 

Infection 
Isolation 

Room (AIIR) 

ห้องแยกเด่ียว
ประยุกต์ 

(Modified) 

ใช้ได้
ปกติ 

ใช้ไม่ได้/
ช ารุด 

จ้าง
บ ารุง 
รักษา 

บ ารุง 
รักษา
เอง 

โดย รพ. 

26 โรงพยาบาลช าน ิ - 1 - ✔ - ✔   

27 โรงพยาบาลล าปลายมาศ - 1 ✔ - - ✔   
28 โรงพยาบาลพลับพลาชยั - 2 ✔ - - ✔   
29 โรงพยาบาลบ้านด่าน - 1 ✔ - - ✔   
30 โรงพยาบาลกระสัง - 2 ✔ - - ✔   
31 โรงพยาบาลห้วยราช - 1 ✔ - - ✔   
32 โรงพยาบาลปะค า - 1 ✔ - - ✔   

33 โรงพยาบาลหนองหงส์ - 1 ✔ - - ✔   
34 โรงพยาบาลพุทไธสง - 1 ✔ - - ✔   
35 โรงพยาบาลนาโพธิ ์ - 1 ✔ - - ✔   
36 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ - 1 ✔ - - ✔   
37 โรงพยาบาลคูเมือง - 1 ✔ - - ✔   

38 โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ 3 - ✔ - - ✔   
39 โรงพยาบาลคง - 2 ✔ - - ✔  
40 โรงพยาบาลสีดา - - - - - - ไม่มีห้อง 
41 โรงพยาบาลพิมาย 2 - ✔ - - ✔  
42 โรงพยาบาลแก้งสนามนาง - 1 ✔ - - ✔  
43 โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม - 1 ✔ - - ✔  

44 โรงพยาบาลเทพรัตน์ - 2 ✔ - - -   
45 โรงพยาบาลครบุร ี - 4 ✔ - - ✔   
46 โรงพยาบาลโนนไทย - 2 ✔ - - ✔   

47 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต ิ
(ท่าช้าง) 

- 1 ✔ - - ✔   

48 โรงพยาบาลสีค้ิว - 2 ✔ - - ✔   
49 โรงพยาบาลโนนสูง - 2 ✔ - - ✔   

50 โรงพยาบาลมหาราช 4 8 2 2 - ✔   
51 โรงพยาบาลเทพารักษ ์ - - - - - - ไม่มีห้อง 
52 โรงพยาบาลดา่นขุนทด - 1 ✔ - - ✔   
53 โรงพยาบาลสูงเนิน - 1 ✔ - - ✔   
54 โรงพยาบาลขามทะเลสอ - 1 ✔ - - ✔   
55 โรงพยาบาลประทาย - 2 ✔ - - ✔   

56 โรงพยาบาลโนนแดง - 1 ✔ - - ✔   
57 โรงพยาบาลขามสะแกแสง - 2 ✔ - - ✔   
58 โรงพยาบาลพระทองค า - 1 ✔ - - ✔   
59 โรงพยาบาลชุมพวง - 1 ✔ - - ✔   
60 โรงพยาบาลบัวลาย - - - - - - ไม่มีห้อง 

 
 
 
 
 

    44 



 
 
 

ล าดับ 
โรงพยาบาล 

(ชื่อรพ./รพช.รพท.รพศ./เตียง) 

ชนิดของห้อง (จ านวน) ความพร้อมใช ้ การบ ารุงรักษา 

หมายเหตุ 

ห้องแยกเด่ียว
ชนิด Airborne 

Infection 
Isolation 

Room (AIIR) 

ห้องแยกเด่ียว
ประยุกต์ 

(Modified) 

ใช้ได้
ปกติ 

ใช้ไม่ได้/
ช ารุด 

จ้าง
บ ารุง 
รักษา 

บ ารุง 
รักษา
เอง 

โดย รพ. 

61 โรงพยาบาลปากชอ่งนานา - 1 ✔ - - ✔   
62 โรงพยาบาลบัวใหญ ่ - 3 ✔ - - ✔   

63 
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรต ิ
เมืองยาง 

- 1 ✔ - - ✔   

64 โรงพยาบาลล าทะเมนชัย - 1 ✔ - - ✔   
65 โรงพยาบาลจักราช - 2 ✔ - - ✔   
66 โรงพยาบาลห้วยแถลง - 1 ✔ - - ✔   

67 โรงพยาบาลเสิงสาง - 1 ✔ - - ✔   
68 โรงพยาบาลหนองบุญมาก - 1 ✔ - - ✔   
69 โรงพยาบาลวังน้ าเขียว - 1 ✔ - - ✔   
70 โรงพยาบาลปักธงชยั - 2 ✔ - - ✔   
71 โรงพยาบาลบัวเชต - 1 ✔ - - ✔   
72 โรงพยาบาลศรีณรงค์ - 1 ✔ - - ✔   

73 โรงพยาบาลบ้านแท่น - 1 ✔ - - ✔   
74 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ - 1 ✔ - - ✔   
75 โรงพยาบาลหนองบัวแดง - - - - - - ไม่มีห้อง 
76 โรงพยาบาลเนินสง่า - 2 ✔ - - ✔   
77 โรงพยาบาลซับใหญ ่ - - - - - - ไม่มีห้อง 
78 โรงพยาบาลบ้านเขวา้ - 1 ✔ - - ✔   

79 โรงพยาบาลชยัภูม ิ 1 4 ✔ - - ✔   
80 โรงพยาบาลภูเขียว - 1 - ✔ - ✔   
81 โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ - 2 ✔ - - ✔   
82 โรงพยาบาลเทพสถิตย ์ - 1 ✔ - - ✔   
83 โรงพยาบาลคอนสาร - 1 - ✔ - ✔   

84 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ - 1 - ✔ - ✔   
85 โรงพยาบาลแก้งคร้อ - 1 ✔ - - ✔   
86 โรงพยาบาลจัตุรัส - 1 ✔ - - ✔   
87 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว - 1 - ✔ - ✔   
88 โรงพยาบาลภักดีชุมพล - 1 ✔ - - ✔   
89 โรงพยาบาลโชคชัย - 1 ✔ - - -   
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14. การออกแบบ Cohort Ward 
ลงพ้ืนที่สถานพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 เพ่ือออกแบบ Cohort Ward หอผู้ป่วยแยกโรคติดต่อ

ทางเดินอากาศเพ่ือส าหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินอากาศเป็นปริมาณมาก  
 

ล าดับ ชื่องาน ผลการท างาน 
1 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศ 

ห้อง Cohort ward อาคารผู้ป่วยใน ๓๒ เตียง โรงพยาบาลปากช่องนานา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

2 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศ 
ห้อง Cohort ward อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรนิทร์ 

ด าเนินการเรียบร้อย 

3 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศ 
ห้องตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจอมพระ  
จังหวัดสุรินทร ์

ด าเนินการเรียบร้อย 

4 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราช
นครินทร์ จังหวัดนครราชสมีา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

5 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลมกฏุครีีวัน 
(เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

6 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรมัย ์ ด าเนินการเรียบร้อย 
7 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward หอผู้ป่วยอายรุกรรมชาย 8 ขวา 

โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา      
ด าเนินการเรียบร้อย 

8 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward และห้อง Nurse Station  
อาคารการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ช้ัน 6  

ด าเนินการเรียบร้อย 

9 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward และห้อง Nurse Station  
อาคารการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ช้ัน 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา  
จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 

10 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลคูเมือง  
จังหวัดบุรีรมัย ์

ด าเนินการเรียบร้อย 

11 เขียนแบบและประมาณราคาห้องแยกโรคฯอาคาร 10 โรงพยาบาลสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร ์

ด าเนินการเรียบร้อย 

12 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลภเูขียว 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

13 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงห้องบริการผูป้่วย ARI  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

14 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

15 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด  
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

16 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงระบบปรับระบายอากาศ 
ห้องผู้ป่วยหนัก ICU Nagative Pressure Room โรงพยาบาลภเูขียว 
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภมูิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

17 เขียนแบบและประมาณราคาห้อง Cohort ward โรงพยาบาลบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

18 เขียนแบบและประมาณราคาปรับปรุงห้องบริการผูป้่วย ARI  
โรงพยาบาลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมูิ  

ด าเนินการเรียบร้อย 

19 เขียนแบบปรับปรุงห้องผู้ป่วย ICU อายุรกรรม ช้ัน 2 อาคารการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ด าเนินการเรียบร้อย 
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15. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายการส ารองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งก าลังบ ารุง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 9 
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ท าหน้าที่จัดหา รวบรวม ดูแลและส ารองอุปกรณ์ เวชภัณฑ์     
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค หน้ากากอนามัย 
แว่นตา ถุงแดง เป็นต้น และส่งมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 9 ผ่าน 
ชมรมอสม. 4 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยให้
มารับที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
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2. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์มาตรฐาน ISO 17025 

 
 

    
 

    
 
 

ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว

ล ำดับ ข้ันตอนกำรด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร
คิดเป็นร้อยละ

(ผลงำน)
งบประมำณ

ท่ีใช้ไป (บำท)
หมำยเหตุ

อบรบหลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2 
วันที ่22-24 มกราคม 2563 ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ 
1.นายอภิรักษ์ ทักษิณบุตร นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
2.นายเอกวิทย์ เทียบทรง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

10,138              ใช้งบประมาณ 
โครงการยกระดับมาตรฐานฯ 

กิจกรรมที ่6 ศบส.9

ประชุมถ่ายโอนวิธีการท างานด้านวิศวกรรมการแพทย์ (On the job training) 
วันที ่๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กองวิศวกรรมการแพทย์ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายอภิรักษ์ ทักษิณบุตร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน
2.นายเอกวิทย์ เทียบทรง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
3.นางสาวพรสุวรรณ แก้วสวัสด์ิ วิศวกร (ชีวการแพทย์)

7,280                ใช้งบประมาณ 
งบบริหารจัดการหน่วยงาน ศบส.9

2 ทบทวนบริหารห้องปฏิบัติการทดสอบ
เคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์ คร้ังที ่
2/2563
ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.ความก้าวหน้าในการจัดท าเอกสารห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์ 
2.ทบทวนค าส่ังคณะท างานห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์
3.ทบทวนการจัดท าเอกสารตามคู่มอืคุณภาพ
4.การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์
วันศุกร์ ที ่26 มถุินายน  2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 
4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่9

40 2,660                ใช้งบประมาณ 
โครงการยกระดับมาตรฐานฯ 

กิจกรรมที ่6 ศบส.9

3 ติดตามการด าเนินงานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์ คร้ังที่
 3/2563

1.ติดตามการแก้ไขค าส่ังคณะท างานห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์ 
2.ติดตามการจัดท าเอกสารตามคู่มอืคุณภาพ
3.ติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์
4.ข้ันตอนการด าเนินงาน (Quality Procedure) 15 ข้ันตอน
5. รายละเอียดคู่มอืคุณภาพ (Quality Manual) และเอกสารสนับสนุน
วันศุกร์ ที ่10 กรกฎาคม  2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่9

50 2,740                ใช้งบประมาณ 
โครงการยกระดับมาตรฐานฯ 

กิจกรรมที ่6 ศบส.9

4 ติดตามการด าเนินงานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์ คร้ังที่
 4/2563

1.ติดตามการแก้ไขค าส่ังคณะท างานห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์ 
2.ติดตามความก้าวหน้าในการจัดท าเอกสารตามคู่มอืคุณภาพ
3.ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมอืวัดทางการแพทย์
4.ความรู้ความเข้าใจของคณะท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย ต าแหน่งต่างๆ 
5.ทบทวนรายละเอียดคู่มอืคุณภาพ (Quality Manual) และเอกสารสนับสนุน
6.เตรียมความพร้อมในการรองรับ Pre audit จากกองวิศวกรรมการแพทย์
วันพุธที ่15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่9

60 ไมเ่บิกจ่ายงบประมาณ

5 อบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรอง
ห้องปฏิบัติการทดสอบเคร่ืองมอืแพทย์ 
(Internal Audit)

วัน 30 - 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่9

21,570

6 ย่ืนเอกสารเพ่ือขอการรับรอง วันที ่19 สิงหาคม 2563 2,960 เงินยืมงบประมาณ
40,068             รวมท้ังหมด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ท่ี 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2562 - 21 สิงหำคม 2563

กิจกรรมพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ตำมมำตรฐำน ISO 17025

1 การพัฒนาห้องปฏิบัติการเคร่ืองมอื
ทางการแพทย์ตามมาตรฐาน 
ISO 17025

30
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กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับ ยกระดับและเฝ้าระวังสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ ในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด 

          เบิกจ่ายงบประมาณ 22,520 บาท 
 

ดังนี้  
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ลงพ้ืนที่ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับ

สถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมให้
ความรู้ค าแนะน ามาตรการคัดกรองโรคโควิด 2019 ก่อนเข้ารับบริการ ณ สถานบริการเสริมความงาม
เอกชน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

    

 
 

เข้าตรวจสอบสถานพยาบาล กรณีการต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้พ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด  
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กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ในการลงข้อมูลในระบบโปรแกรม spa  

กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด 
              เบิกจ่ายงบประมาณ 20,512 บาท 
 
ลงพื้นที่ให้ความรู้ชี้แจงการลงทะเบียนในระบบโปรแกรม Spa Directory Thailand 2563 ณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดให้พ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 
 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารสุขจังหวัดสุรินทร์ 
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานสาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 

 

 
 
 
กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของศูนย์สนับสุนนบริการสุขภาพที่ 9   

เบิกจ่ายงบประมาณ 5,136 บาท 
 

กิจกรรมประชุมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่  
เบิกจ่ายงบประมาณ 20,168 บาท 
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กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

 
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 9 

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น 
อสม.หมอประจ าบ้าน สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ 
ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ และสามารถลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพิงโรงพยาบาลได้ 
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วย ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชนหรือผู้แทน 
หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๑ คน ซึ่งในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ มีเป้าหมายในการพัฒนา จ านวน ๑๐,๗๐๔ คน โดยมี
เนื้อหา ๖ วิชา อบรม ๓ วัน (๑๘ ชั่วโมง) ได้แก่ ๑) วิชาอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) และบทบาท 
อสม.หมอประจ าบ้าน ๒) วิชาการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพ้ืนที่ ๓) วิชาการส่งเสริม
สุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ ๔) วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
๕) วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม Telemedicine และแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ 
๖) วิชาผู้น าการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายหลังจากท่ีผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ า
บ้านแล้ว อสม.หมอประจ าบ้านจะต้องมีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ป่วย NCD /
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง/ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง รวมถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยอสม.หมอประจ า
บ้าน ๑ คน ต้องดูแลผู้ป่วยเป้าหมายอย่างน้อย ๓ คน (๑:๓) เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทางไกล การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ                
ในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 9 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ รับทราบนโยบาย แนวทางการด าเนินงานและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกันก าหนดแผน       
การติดตามการด าเนินงาน การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและ                        
การด าเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ต่อไป 

โดยมีบุคลากรกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ            
ที่ ๙ ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตสุขภาพที่ ๙ 
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กิจกรรม อสม. เคาะประตูบ้าน 
 ด้วย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบ
ให้เกิดความเสียหายรุนแรงด้านสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นยังส่งผล
กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในระบบสุขภาพภาคประชาชน ซึ่ง อสม. มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการเฝ้าระวังป้องกันโรคในระดับชุมชน ในการเคาะประตูบ้านค้นหากลุ่มเสี่ยง เฝ้าระวัง                  
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เดินทางมาจากกรุงเทพ/ปริมณฑล และไปร่วม/ใกล้ชิดกับ
กลุ่มคนในพืน้ที่เสี่ยง และเยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (Home Quarantine) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  53 



 
 
 
กิจกรรมติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน งานสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 9 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ            
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ จึงก าหนดนโยบายเฝ้าระวัง
และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในชุ ม ชน  โ ดยมี  อสม .  เป็ น                  
ผู้ขับเคลื่อนผ่านการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพ
ชีวิตบูรณาการกับงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ พัฒนา
ความรอบรู้ของ อสม. และประชาชน ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เ พ่ือ
น าไปสู่การมีพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ที่ถูกต้อง 
 โดยกิจกรรมติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และ
ประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน             
งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 9 
น าทีมเยี่ยมเสริมพลังฯ โดย ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วยคณะทีมงานงานสุขภาพ
ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศบส.9 
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน                
งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด และ
คณะกรรมการชมรม อสม. เขต 9 นครชัยบุรินทร์ และ
ผู้ รับการเยี่ยมเสริมพลังฯ/กลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน งาน
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนที่ ประธาน อสม./
คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับจังหวัด ประธาน                 
อสม./คณะกรรมการชมรม อสม. และอสม. ในพ้ืนที่ 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงานในพ้ืนที่  

ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมเสริมพลังฯ  
มีก าหนดการดังนี้  

วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสายโท ๕ ใต้  
ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  

วันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด่านช้าง  
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งลุยลาย  
อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  

วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท  
อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
 

  54 



 
 
 
กิจกรรมประกวดพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเภทต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และชุมชนรอบรู้                      
ด้านสุขภาพ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๙ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกหรือ
ประกวดพ้ืนที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจ าปี 2563 เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่
พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพ่ีเลี้ยง
ด้านการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่พ้ืนที่อ่ืนต่อไปในอนาคต ทั้งสิ้น ๔ ประเภท ได้แก่         
๑) หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
๒) โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  
๓) ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ  
๔) ต้นแบบต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
 
สรุปผลการประกวดพ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ 

๑. ประเภทหมู่บา้นต้นแบบการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต 
อันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
อันดับท่ี ๒ ได้แก่ หมู่บ้านรกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ต าบลดา่นช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
อันดับที่ ๓ ได้แก่ หมู่บ้านโนนง้ิว หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ์

๒. ประเภทโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบญัญตัิแห่งชาติระดับเขต 
อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
อันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแข้ ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
อันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกับ ต าบลหนองสนิท อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

๓. ประเภทต้นแบบชุมชนรอบรู้ดา้นสุขภาพระดับเขต 
อันดับที่ ๑ ได้แก่ ต าบลหนองสนทิ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
อันดับที่ ๒ ได้แก่ ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา 
อันดับที่ ๓ ได้แก่ ต าบลผักปัง อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

๔. ประเภทต าบลจดัการคณุภาพชีวิตระดับเขต 
อันดับที่ ๑ ได้แก่ ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมีา 
อันดับที่ ๒ ได้แก่ ต าบลหนองสนทิ อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
อันดับที่ ๓ ได้แก่ ต าบลหนองบัวใหญ่ อ าเภอจตัุรสั จังหวัดชัยภูมิ 

รางวัล 
อันดับที่ ๑ โลร่างวัล ใบประกาศนยีบัตร และเงินรางวัล จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
อันดับที่ ๒ โลร่างวัล ใบประกาศนยีบัตร และเงินรางวัล จ านวน ๓,๕๐๐ บาท 
อันดับที่ ๓ โลร่างวัล ใบประกาศนยีบัตร และเงินรางวัล จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
 

 
 
 

  55 



 
 
 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ประเภทต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
แห่งชาติ และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๙ 
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ได้ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ประเภทต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญั ติ
แห่งชาติและชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม                         
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลการประกวดพ้ืนที่
ต้นแบบ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานพ้ืนที่ต้นแบบทั้ง ๔ ประเภท ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เป็นพี่เลี้ยงด้านการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้แก่พ้ืนที่อ่ืนต่อไปในอนาคต 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
 
กิจกรรมประชุมก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าเดือน  
 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการต่าง ๆ                     
ที่เก่ียวข้อง รวมถึง การชี้แจงนโยบาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการท างาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได ้
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 
2. เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของศูนย์

สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมหาแนวทางแก้ไข 

 
ผลการด าเนินกิจกรรม 11 ครั้ง/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างยั่งยืน (KM) 

 
เพ่ือท าการรวบรวม และกระจายความรู้ของหน่วยงานจากผู้มีประสบการณ์ ทั้งจากการท างาน 

ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจจนเกิดการต่อยอดของความรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร และน าความรู้ที่ไ ด้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาสู่หน่วยงานคุณภาพที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง โดย  

- นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  บรรยาย เรื่อง การบริหาร
จัดการองค์กรให้ได้ประสิทธิภาพ พัฒนางานเพื่อเพ่ิมประสิทธิผล  

- นายชูชาติ ทองสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้ หรือ KM : 
Knowledge Management” และ “ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความยั่งยืนของ KM”   

- นายสุรินทร์ นาคสิทธิ์ นายช่างเทคนิคอาวุโส ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานด้านวิศวกรรม
การแพทย์ 

- นายศราวุธ สุขมาก นายช่างเทคนิคช านาญงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานการจัดท า
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน การด าเนินงานภาคีเครือข่าย ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด  

- นายศรายุทธ สุดใจ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานใน
สถานพยาบาลภาครัฐภายใต้สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 

- น าเสนอ “ผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 แบ่งกลุ่มตามกลุ่มภารกิจ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ เพ่ือก าหนดแนวทาง                           
ในการปรับปรุงการท างาน และสร้างรูปแบบการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
น าเสนอรูปแบบการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการน าองค์ความรู้ ที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 
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กิจกรรมองค์กรสร้างสุข/องค์กรคุณธรรม  

 ศูนย์สนับสนุนมีการด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานองค์กรแห่งความสุข มีการจัดท าแนวทาง                    
การขับเคลื่อนงาน และแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
ได้ด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน/
แผนปฏิบัติการฯ เสนอผู้บริหารกรมฯ และส าเนาให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยงานแห่งความสุข ที่มีการก าหนดหรือระบุทีมพ่ีเลี้ยงสร้างสุข
ในองค์กร/หน่วยงาน 

   
- มีการจัดท าแผนขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งความสุข 
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- รายงานผลการด าเนินการตามแผนขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการฯ เสนอผู้บริหารกรมฯ และส าเนา
ให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

   
 

 
 

รายงานผลการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  ตามที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                     
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงระบุการขับเคลื่อนองค์ กร                           
แห่งความสุขในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด                         
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

ทั้งนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มีการด าเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนองค์กร
แห่งความสุข ด้วยการจัดท าแผนขับเคลื่อน/แผนปฏิบัติการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งความสุข โดย                              
การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข มุ่งเน้นการเสริมสร้างและดูแลบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถบริหารชีวิตให้สมดุล (Work-Life Balance) และการคิดบวก (Optimism) ในการใช้ชีวิตและการ
ท างาน ด้วยความร่วมมือร่วมใจทุกระดับ ภายใต้การขับเคลื่อนด้วย “สุขกาย สุขใจ และสุขเงิน” สอดคล้อง
กับหลักการ 3 ประการของกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนกระทรวงแห่งความสุข คือ 1) คนท างาน               
มีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการท างานได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และ
เอ้ืออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน 2) ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Workplace) มีความปลอดภัย เอ้ือให้บุคลากร
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ3) การท างานเป็นทีม (Happy Teamwork) ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา              
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
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  ผลการด าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9                    
มีรายละเอียดดังนี้   

1. คนท างานมีความสุข (Happy People) สามารถจัดการสมดุลชีวิตในการท างาน
ได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และเอื้ออาทรต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารของหน่วยงาน เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของบุคลากร                 
อย่างทั่วถึง (ไม่เลือกปฏิบัติ) ตัวอย่างเช่น การประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 5/2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมใหญ่ อาคารเดิม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ปรารถนาดีต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัด จึงแจ้งรายละเอียดสิทธิ์ประโยชน์การสมัคร
สมาชิก ฌกส.อสม. ของข้าราชการในท่ีประชุม เพ่ือสร้างความรับรู้โดยทั่วกัน  
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1.2 ผู้บริหารของหน่วยงาน ยกย่องชมเชย ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือท าความ
ดี รวมทั้ง คัดเลือกบุคคลดีเด่นประจ าหน่วยงาน ประจ าปี ตัวอย่างเช่น การประชุมก ากับ ติดตามผล                      
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 5/2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเดิม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 นายอดุลย์ 
ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 กล่าวชื่นชม นางสาวพรสุวรรณ แก้วสวัสดิ์ 
วิศวกร (ชีวการแพทย์) เป็นคนดี ศรี ศบส.9 เนื่องจากมีความซื่อสัตย์สุจริต พบเงินจ านวน 2 ,000 บาท 
แล้วน าส่งกลับคืนเจ้าของ  
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1.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ให้โอกาสแก่บุคลากรซึ่ง มีผลการปฏิบัติงานดี                         
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น หรือเลื่อนต าแหน่ง อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว 
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า โดยมีคณะผู้บริหาร ศบส.9 เข้าร่วมประชุมด้วย 

 
 

1.4 ผู้บริหารของหน่วยงาน เปิดโอกาสและสนับสนุน ให้บุคลากรได้แสดง                        
ความคิดเห็น และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์กับองค์กร โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
องค์กร อย่างสม่ าเสมอ เช่น  

1. การประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าเดือน 
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2. การประชุมติดตาม จัดท าแผนด าเนินงานตามงบประมาณ ประจ าปี 2563  

     
 

1.5 ผู้บริหารของหน่วยงาน เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมคน เพื่อพัฒนา
ระบบงานมีการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือสืบทอด
ภารกิจ โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง
อย่างยั่งยืน (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบลู
เวฟ หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือท าการรวบรวม และกระจายความรู้ของหน่วยงาน
จากผู้มีประสบการณ์ ทั้งจากการท างาน ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจ จนเกิดการต่อ
ยอดของความรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร 
และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

1.6 มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และติดตามผลการตรวจร่างกาย เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ สามารถดูแล ป้องกันและรักษาสุขภาพของ
ตนเองได้ มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการความเครียดของตนเอง 
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1.7 มีการส่งเสริมความรู้การจัดการทางการเงิน หรือการจัดการหนี้อย่างเป็นสุข และ  
การส่งเสริมความรู้การออม (ลดรายจ่าย เก็บเงิน) ลดทุกข์ สุขเพิ่ม มีการแนะน าการออมเงินด้วยตนเอง
โดยให้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา หรือท าสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
 

2. ที่ท างานน่าอยู่  (Happy Workplace) มีความปลอดภัย เอ้ือให้บุคลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์  

2.1 มีการปรับหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อและส่งเสริมความสุขในการท างาน 
เช่น จัดสัดส่วนให้มีมุมผ่อนคลายร่วมด้วยในห้องท างานหรือกลุ่มงาน การจัดหาโต๊ะกินข้าวร่วมกัน 
เป็นต้น 
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2.2 มีการปรับปรุงสถานที่ท างานให้ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

      
 

 
 

     
 

   
 
 
 

  68 



 
 
 

   
 

2.3 จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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3. การท างานเป็นทีม (Happy Teamwork) ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาให้เป็นองค์กร
แห่งความสุข 

- ผู้บริหารของหน่วยงาน มีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง มีนโยบาย มีการสื่อสารนโยบาย                    
มีบทบาท/การน า/แสดงออกอย่างชัดเจนต่อการสร้างสุขในหน่วยงาน มีการด าเนินการ                       
อย่างต่อเนื่อง ในกิจกรรมประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าเดือน  

   
 

- ผู้บริหารของหน่วยงาน เป็นแบบอย่างให้บุคลากร ทั้งในการน าอย่างชัดเจน และโน้มน้าวให้
บุคลากรเห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขของหน่วยงาน ในด้านสุขกาย หรือ 
สุขใจ หรือ สุขเงิน โดย ผู้อ านวยการฯ เน้นการให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง ท างาน
ร่วมกัน อย่างมีความสุข สามัคคี ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ แบ่งปันข่าวสารดี ๆ และ
เกร็ดความรู้ให้กัน รวมทั้ง ยินดีในวันส าคัญ และร่วมอาลัยกับการสูญเสีย 
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-     มีกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ โดยเชิญชวนบุคลากรร่วมออกก าลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เสริมสร้าง และสานสัมพันธ์ของบุคลากร เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมออกก าลัง
กาย ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 15.00 น. ณ ลานจอดรถชั้น 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ                      
ที่ 9   
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และมีการจัดเตรียมอาหาร เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพระหว่างกิจกรรมประชุมของหน่วยงาน ทั้งอาหาร
กลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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ส่วนที่ 4 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

และการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
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ผลการด าเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการ  เงินงบประมาณ 
1. 1.1 จ้างเหมาบริการ  

- ด้านพนักงานขับรถยนต์  จ านวน  2  คน   
- ด้านงานพัสดุ               จ านวน  1  คน   
- ด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ      จ านวน  1  คน   
- ด้านท าความสะอาด       จ านวน  2  คน   
- ด้านรักษาความปลอดภัย จ านวน  1  คน   

1.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                         
1.3 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                   
1.4 ค่าจ้างสอบเทียบเครื่องมือ                       
1.5 ค่าจ้างเหมารถโดยสาร                           
1.6 ค่าจ้างท าป้ายต่างประชาสัมพันธ์              
1.7 ค่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า                     
1.8 ค่าเช่าระบบทางไกล                             
1.9 ด้านอื่นๆ                                          

 
232,600.- บาท 
148,800.- บาท 
156,000.- บาท 
223,200.- บาท 

81,000.- บาท 
30,914.23.- บาท 
     4,000.- บาท 
185,000.- บาท 

60,000.- บาท 
151,342.50.- บาท 

14,000.- บาท 
8,560.- บาท 

285,281.99.- บาท 

1,580,698.72.- บาท 

2. ค่าวัสดุ  
2.1  ค่าวัสดุส านักงาน                               
2.2  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                       
2.3  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                          
2.4  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                            
2.5  ค่าวัสดุบริโภค                                   
2.6  ค่าวัสดุยานพาหนะฯ                           
2.7  ค่าวัสดุก่อสร้าง                                  
2.8  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์                             
2.9  ค่าวัสดุอื่นๆ                                      
2.10 ค่าวัสดุงบโควิด 19                           

 
232,688.40.- บาท  

46,073.- บาท  
20,709.40.- บาท    

58,240.- บาท  
11,550.- บาท    
99,827.- บาท    

35,530.60.- บาท 
194,812.40.- บาท  

1,556.- บาท  
1,610,960.- บาท 

2,311,946.90.- บาท 

3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        3,300.- บาท 
4. ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

4.1  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ              
4.2  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         
4.3  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              
4.4  ค่าซ่อมแซมเครื่องมือสอบเทียบ                
4.5  ค่าซ่อมแซมฯ                                      

 
98,184.66.- บาท 
         600.- บาท 

500.- บาท 
318,045.- บาท 

 437,591.67.- บาท 

   854,921.33.- บาท 
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  77            รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
            ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  

ล าดับ 
ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่  เลขที่ 

1 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายไวนิล  928.00 9/10/2562 1/2563 
2 บริษัท โคนิกามินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส ์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนกันยายน  
จ านวน 1 เครื่อง 

2874.23 16/10/2562 2/2562 

3 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200.00 21/10/2562 3/2563 
4 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา จ้างท าตรายาง        1,400.00  24/10/2562 4/2563 
5 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด ซื้อวัสดุส านักงาน        1,180.00  24/10/2562 5/2563 
6 บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        3,100.00  24/10/2562 6/2563 
7 บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์           850.00  24/10/2562 7/2563 
8 นายอาคม วงษ์จิ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        1,000.00  29/10/2562 8/2563 
9 บริษัท ราชสีมายางยนต์ เซอร์วิส จ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นง-269 นม. 

จ านวน 1 คัน 
         796.08  31/10/2562 9/2563 

10 หจก.ขวัญชัยอิเล็กทรัคแอนด์ไลท์ซิ่ง (ส านักงานใหญ่) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7รายการ     10,655.00  4/11/2562 1/2563 
11 บริษัท เพาว์เวอร์เอ็นจิเนียร์ริ่ง(2003)จ ากัด จ้างซ่อมเครื่องทดสอบสายดิน     16,906.00  6/11/2562 2/2563 
12 หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ     20,090.00  6/11/2562 3/2563 
13 บริษัท อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์.จ ากัด ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 40 ถัง       1,000.00  11/11/2562 10/2563 
14 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา 

 
จ้างซื้อตรายาง จ านวน 2 อัน (งานทดสอบ)          700.00  11/11/2562 11/2563 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่  เลขที่ 

15 ร้านมาวินคาร์ แอน เซอร์วิส จ้างติดฟิล์มกระจกหน้ารถยนต์ราชการ ทะเบียน นง 269 นม.       1,926.00  13/11/2562 12/2563 
16 ร้านมาวินคาร์ แอน เซอร์วิส จ้างติดฟิล์มกระจกหน้ารถยนต์ราชการ ทะเบียน ขง 2404 นม.       1,926.00  13/11/2562 13/2563 
17 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท า Flow Chart กระบวนงาน จ านวน 5 แผ่น          550.00  14/11/2562 14/2563 
18 หจก.เดชอุดมค้าไม้ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ (เหล็กเส้น)          170.00  14/11/2562 15/2563 
19 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา จ้างท าตรายาง จ านวน 1 อัน (งานการเงิน)          180.00  14/11/2562 16/2563 
20 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 29 รายการ     28,982.00  14/11/2562 4/2563 
21 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รายการ       8,241.00  14/11/2562 5/2563 
22 ร้านยนต์อีสานมิลเลอร์ ซื้อสายพานเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เส้น          128.40  18/11/2562 17/2563 
23 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงล่อลื่น จ านวน 1 รายการ          300.00  18/11/2562 18/2563 
24 บริษัท เทพนครคาร์จ ากัด ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นง 1633 นม.       1,284.00  27/11/2562 19/2563 
25 บริษัท ราชสีมายานยนต์เซอร์วิส จ ากัด ซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียนนง 269 นม.       1,797.60  29/11/2562 20/2563 
26 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา จ้างท าท าตรายาง จ านวน 1 อัน          220.00  6/12/2562 21/2563 
27 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์       1,720.00  6/12/2562 22/2563 
28 หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊บ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน (พฤศจิกายน)       2,400.00  9/12/2562 1/2563 
29 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายไวนิล ชื่อหน่วยงาน          500.00  12/12/2562 24/2563 
30 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายไวนิล เทศกาลปีใหม่ 63          480.00  12/12/2562 25/2563 
31 นายประสิทธิพงษ์ หาญสุทธิชยั เช่าจักรยาน โครงการ สบส.รวมใจฯ ครั้งที่ 7          820.00  16/12/2562 26/2563 
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ล าดับ 

ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่  เลขที่ 

32 บริษัท อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์.จ ากัด ค่าน้ าดื่ม ประก าเดือน พฤศจิกายน 62          900.00  16/12/2562 27/2563 
33 ร้านแสวงอะไหล่โทรทัศน์ ซื้ออุปกรณไฟฟ้าภายในห้องประชุม  

จ านวน 2 รายการ 
         160.00  17/12/2562 28/2563 

34 ร้านเมืองทองนาฬิกา จ้างซ่อมอุปกรณ์สอบเทียบ (นาฬิกาจับเวลา)       1,700.00  20/12/2562 29/2563 
35 บริษัทราชสีมายางยนต์เซอร์วิส จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ขธ 7414       1,508.70  20/12/2562 30/2563 
36 นายประสิทธิพงษ์ หาญสุทธิชยั เช่าจักรยาน โครงการ สบส.รวมใจฯ ครั้งที่ 8          820.00  23/12/2562 31/2563 

                   รวมทั้งสิ้น 114,390.78    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  80            รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

            ประจ าไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
ล าดับ 

ที ่
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวมที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่      เลขที ่

1 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนธันวาคม จ านวน 1 เครื่อง      2,400.00  29/11/2562 1/2563 
2 บริษัท อาร์.โอ.วอแตอร์ จ ากัด ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 31 ถัง        775.00  13/1/2563 32/2563 
3 บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ      6,200.00  6/1/2563 6/2563 
4 อู่มีสุขเซอร์วิส นครราชสีมา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นง-1633 นม.จ านวน 1 คัน      2,170.00  28/1/2563 33/2563 
5 บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ จ ากัด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ      2,800.00  29/1/2563 34/2563 
6 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนมกราคม จ านวน 1 เครื่อง      2,400.00  29/11/2562 1/2563 
7 บริษัท อาร์.โอ.วอแตอร์ จ ากัด ซื้อน้ าดื่ม จ านวน 30 ถัง        750.00  6/2/2563 35/2563 
8 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (แอลกอฮอล์)      1,125.00  12/2/2563 36/2563 
9 ร้าน อมร จ้างซ่อมแบตเตอรี่เครื่องมือกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม        300.00  7/2/2563 37/2563 

10 ร้าน ทีที แม็กซิ่ง จ้างซ่อมปะยางรถยนต์ราชการ ทะเบียน ขง 2404        140.00  12/02/2563 38/2563 
11 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์      3,760.00  20/2/2563 39/2563 
12 ร้าน พยุงศิลป์ จ้างท าป้ายไวนิล      1,359.00  20/2/2563 40/2563 
13 ร้าน เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง จ้างท าป้ายหน้าห้องผู้อ านวยการ      9,362.50  24/2/2563 7/2563 
14 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนกุมภาพันธ์ จ านวน 1 เครื่อง      2,400.00  29/1/2562 1/2563 
15 บริษัท ดูโฮม จ ากัด ซื้อสติ๊กเกอร์สีน้ าเงิน        105.00  6/3/2563 41/2563 
16 บริษัท อาร์.โอ.วอเตอร์ จ ากัด ซื้อน้ าดื่ม 34 ถัง        850.00  9/3/2563 42/2563 
17 หจก. โคราชคอมพิวเตอร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
    1,700.00 10/3/2563 43/2563 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้าง 
เอกสารอ้างอิง 

วันที่      เลขที ่
19 ร้าน K.S SERVICE จ้างท ากุญแจโต๊ะส านักงาน        150.00  16/3/2563 45/2563 
20 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา จ้างท าตรายาง      2,450.00  19/3/2563 46/2563 
21 ร้าน ค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายจราจรและป้ายอาคารสถานที่      5,650.00  19/3/2563 8/2563 
22 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายไวนิล      1,123.50  20/3/2563 47/2563 
23 บริษัท สยามฟาร์มาซี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์        834.60  13/3/2563 48/2563 
24 บริษัท ราชสีมายางยนต์ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นง.3268      1,776.20  13/3/2563 49/2563 
25 บริษัท ปอโตรเลียมไมยคอร์เปเรชั่น จ ากัด ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง        200.00  26/3/2563 50/2563 
26 บริษัท ตังปักโคราช จ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขธ. 7414      1,728.05  26/3/2563 51/2563 
27 บริษัท ตังปักโคราช จ ากัด จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขง.2404      1,717.35  26/3/2563 52/2563 
28 ร้าน อ้วนการเกษตร ซื้อวัสดุก่อสร้าง        664.00  27/3/2563 53/2563 
29 ร้าน เจริญชัยโฮมมาร์ท ซื้อวัสดุก่อสร้าง        308.00  27/3/2563 54/2563 
31 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา จ้างท าตรายาง        950.00  30/3/2563 55/2563 
30 ร้าน ทันสมัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว        960.00  30/3/2563 56/2563 

                    รวมทั้งสิ้น   58,198.20    

 
 
 
 
 
 
 



           รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

            ประจ าไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
ล าดับ 

ที ่
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่       เลขที ่

1 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนมีนาคม จ านวน 1 เครื่อง 2,400.00 29/11/2562 1/2563 
2 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนมีนาคม จ านวน 1 เครื่อง 

(ค่าส่วนเกิน) 
1,092.90 29/11/2562 1/2563 

3 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุส านักงาน 3,550.00 2/4/2563 60/2563 
4 นายศุภกร ไตรจอหอ ซื้อวัสดุการเกษตร 2,800.00 2/4/2563 59/2563 
5 บจก. อะควาทรีท เคมินอล ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 5,050.00 1/4/2563 10/2563 
6 ร้านเจริญชัยโฮมมาร์ท ซื้อวัสดุก่อสร้าง 425.00 8/4/2563 57/2563 
7 บจก. โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 1,200.00 7/4/2563 61/2563 
8 ร้านแสวงอะไหล่โทรทัศน์-เครื่องเย็น ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 810.00 8/4/2563 58/2563 
9 ร้านเจริญชัยโฮมมาร์ท ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,156.00 13/4/2563 64/2563 

10 หจก. วันชัยมอเตอร์ราชสีมา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 834.60 3/4/2563 65/2563 
11 หจก. นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2,958.00 8/4/2563 62/2563 
12 หจก. นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,003.00 8/4/2563 63/2563 
13 บจก. อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ ซื้อน้ าดื่ม 40 ถัง 1,000.00 13/4/2563 67/2563 
14 บจก. เจเอสวัน ออโต้เวิร์ค จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นง.1633 19,000.00 7/4/2563 14/2563 
15 บจก. เจเอสวัน ออโต้เวิร์ค จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นง.1633 29,550.00 7/4/2563 13/2563 
16 ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิคส์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 937.00 10/4/2563 68/2563 
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     83 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่       เลขที ่

17 บจก. โตเจริญกรุ๊ป ซื้อวัสดุก่อสร้าง         2,295.00  16/4/2563 66/2563 
18 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอร์เรชั่น ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง            300.00  20/4/2563 69/2563 
19 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าสติ๊กเกอร์และป้ายอาคารสถานที่       10,560.00  8/4/2563 12/2563 
20 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายชื่อศูนย์ ฯ         7,000.00  7/4/2563 11/2563 
21 บจก. ไอ.ที.เฮ้าส์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         3,400.00  21/4/2563 70/2563 
22 บจก. เดอะคอมพลัส ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         5,300.00  17/4/2563 16/2563 
23 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนเมษายน จ านวน 1 เครื่อง         2,400.00  29/11/2562 1/2563 
24 หจก.เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง จ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์         5,136.00  1/5/2563 22/2563 
25 หจก.อะควาทรีท เคมินอล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์     177,584.40  1/5/2563 23/2563 
26 ร้านชาติชนาภา ผ้าม่าน  

โดยนายภาคภูมิ ค าโสภา 
จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์       18,016.00  13/5/2563 21/2563 

27 บจก.เทพนครคาร์ จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นง.1633         6,119.33  19/5/2563 24/2563 
28 บจก.อะควาทรีท เคมินอล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โควิด-19)     396,000.00  22/5/2563 25/2563 
29 บจก.แอนทัน เมดิซายเอนซ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โควิด-19)     270,000.00  22/5/2563 26/2563 
31 หจก.ซายน์ ไลน์ ซัพพลาย ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โควิด-19)     944,960.00  22/5/2563 27/2563 
32 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์เปเรชั่น ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง            500.00  1/5/2563 79/2563 
33 หจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ ซื้อน้ าดื่ม 48 ถัง         1,200.00  12/5/2563 80/2563 
34 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์โฟโต้         4,480.00  12/5/2563 81/2563 
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35 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุส านักงาน         1,080.00  12/5/2563 82/2563 
36 บจก.นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,179.00 12/5/2563 83/2563 
37 ร้านป้ายแรก ซื้อวัสดุก่อสร้าง           1,300.00  12/5/2563 84/2563 
38 บจก.โตเจริญกรุ๊ป ซื้อวัสดุก่อสร้าง             250.00  12/5/2563 85/2563 
39 ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิคส์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             785.00  12/5/2563 86/2563 
40 ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิคส์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             260.00  12/5/2563 87/2563 
41 บจก.สยามวิชโก้ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพยท์             458.00  12/5/2563 88/2563 
42 บจก.โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ ซื้อขวดบรรจุแอลกอฮอล์             480.00  26/5/2563 89/2563 
43 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือนพฤษภำคม จ ำนวน 1 เครื่อง           2,400.00  29/11/2562 1/2563 
44 นายเพิ่มเกียรติ สังสุวรรณ จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟ้ำส ำนักงำน         14,000.00  1/6/2563 28/2563 
45 บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์เปรชั่น ซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง             580.00  8/6/2563 90/2563 
46 ร้านโชคอนันผ้าม่าน  

โดย นางสาวภคมน ส่งสมบูรณ ์
จ้ำงติดตั้งผ้ำม่ำนปรับแสงพร้อมรำงส ำหรับอำคำรฯ ครุภัณฑ ์
งำนบ้ำนงำนครัว 

     154,500.00  9/6/2563 29/2563 

47 บจก. อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ ซื้อน้ ำดื่ม 41 ถัง           1,025.00  10/6/2563 91/2563 
48 บจก.ราชสีมายางยนต์ เซอร์วิส จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร ทะเบียน นง.269           1,883.20  12/6/2563 92/2563 
49 บจก. ตังปักโคราช จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร ทะเบียน ขธ.7414           5,713.80  25/6/2563 30/2563 
50 บจก. ตังปักโคราช จ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำร ทะเบียน ขง.2404           7,170.07  29/2563 31/2563 

                 รวมทั้งสิ้น   2,127,081.30    
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนเงินรวมที่จัดซื้อ

จัดจ้าง 
เอกสารอ้างอิง 

วันที่       เลขที ่
1 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรประจ ำเดือนมิถุนำยน จ ำนวน 1 เครื่อง       2,400.00  29/11/2562 1/2563 
2 บจก.อาร์ โอ.โอ.วอเตอร์ ซื้อน้ ำดื่ม 43 ถัง       1,075.00  17/7/2563 93/2563 
3 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้ำงท ำป้ำยไวนิล         930.00  20/7/2563 94/2563 
4 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุส ำนักงำน        8,300.00  21/7/2563 32/2563 
5 บจก.สินเจริญ โคราช ซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงรถยนต์)     13,400.00  29/7/2563 33/2563 
6 บจก.เมเชอร์โทรนิกซ์ ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (เครื่องวิเครำะห์กระตุกหัวใจ)     54,000.00  29/7/2563 34/2563 
7 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนกรกฎาคม 

จ านวน 1 เครื่อง 
      2,400.00  29/11/2563 1/2563 

8 หจก.ราชสีมายางยนต์ ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน นง.1633       1,883.20  3/8/2563 95/2563 
9 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุส านักงาน (กรอบรูป)       2,400.00  10/8/2563 96/2563 

10 หจก. บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุส านักงาน (ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือมาตรฐาน)       9,295.00  10/8/2563 35/2563 
11 บจก.นิวเหรียญชัย วัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว         700.00  10/8/2563 97/2563 
12 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอร์เรชั่น ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         200.00  11/8/2563 98/2563 
13 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายไวนิล         800.00  13/8/2563 99/2563 
14 บจก.อลิตาอวอร์ด จ้างท าโล่รางวัล     18,618.00  13/8/2563 36/2563 
15 บจก.อลิตาอวอร์ด จ้างท าโล่รางวัล       4,494.00  14/8/2563 100/2563 
16 หจก.ไอ.ที.เฮ้าส์ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         500.00  14/8/2563 101/2563 
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เอกสารอ้างอิง 
วันที่       เลขที ่

17 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุส านักงาน (กรอบรูป)       4,800.00  14/8/2563 102/2563 
18 บจก.ทรีดเมด จ้างเหมาบริการสอบเทียบ (เครื่องให้สารละลายในเลือด)     28,000.00  17/8/2563 37/2563 
19 บจก.ทรีดเมด จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวัดอัตรการไหลของก๊าซ)     19,000.00  17/8/2563 38/2563 
20 บจก.ทรีดเมด จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องก าเนิดอุณหภูมิ)   137,000.00  18/8/2563 39/2563 
21 บจก.เพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องจ าลองสัญญาณออกซิเจน 

ในอากาศ) 
    25,145.00  18/8/2563 40/2563 

22 บจก.ทรีดเมด จ้างเหมาบริการสอบเทียบ 3 เครื่อง   157,000.00  18/8/2563 104/2563 
23 นายสุรศักดิ์ ผาดาษ จ้างเหมาบริการเช่ารถไม่ประจ าทางปรับอากาศ  2 ชั้น 

จ านวน 3 วัน 
    60,000.00  19/8/2563 42/2563 

24 บจก.นิวเหรียญชัย วัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง       4,900.60  19/8/2563 103/2563 
25 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ ซื้อน้ าดื่ม 39 ถัง         975.00  19/8/2563 104/2563 
26 บจก.ทรีดเมด จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิเคราะห์การท างานของ

หัวใจ) รหัส 9108035 
   33,000.00 19/8/2563 43/2563 

27 บจก.ทรีดเมด จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องวิเคราะห์การท างาน 
ของหัวใจ) รหัส 2088002 

   33,000.00 19/8/2563 44/2563 

28 บจก.นิวเหรียญชัย วัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง       6,666.10  20/8/2563 45/2563 
29 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายไวนิล         480.00  20/8/2563 105/2563 
31 หจก.เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮล์ดิ้ง จ้างท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์     39,590.00  21/8/2563 46/2563 
32 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าป้ายชื่อส านักงาน     40,000.00  31/8/2563 47/2563 
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33 ร้านปวีณ 42 จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง วศ.     80,000.00  31/8/2563 48/2563 
34 บจก.สินเจริญ โคราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)     13,400.00  31/8/2563 49/2563 
35 ร้านเจี๊ยบอลูมิเนียม จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องพัสดุ     58,000.00  31/8/2563 50/2563 
36 ร้านเจี๊ยบอลูมิเนียม จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องสอบเทียบเครื่องมือ     33,000.00  31/8/2563 51/2563 
37 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนสิงหาคม จ านวน 1 เครื่อง       2,400.00  29/11/2562 1/2563 
38 หจก.ไอ.ที.เฮ้าส์ ซื้อวัสดุส านักงาน (หมึกโทรสาร)       2,650.00  1/9/2563 106/2563 
39 ร้านมาวินคาร์ แอนด์เซอร์วิส จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ (เปลี่ยนกระจก)       6,955.00  2/9/2563 52/2563 
40 บจก.สินเจริญ โคราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน 

7414 
      22,000.00  2/9/2563 53/2563 

41 บจก.สินเจริญ โคราช ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน 
2404 

   25,500.00  2/9/2563 54/2563 

42 นายวิชัย ช านาญศิลป์ จ้างเหมาบริการซ่อมแอร์ส านักงาน       4,000.00  8/9/2563 107/2563 
43 นาง ฐานิกานัญ ขวัญกิจภควัต ซื้อวัสดุส านักงาน (กระเป๋าใส่เอกสารงาน อสม.)     80,000.00  8/9/2563 55/2563 
44 หจก.ซายน์ไลน์ ซัพพลาย ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หน้ากาอนามัย)     44,000.00  8/9/2563 56/2563 
45 บจก.อลิตาอวอร์ด จ้างเหมาบริการท าโล่รางวัล     20,169.50  8/9/2563 57/2563 
46 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ ซื้อน้ าดื่ม 41 ถัง       1,025.00  11/9/2563 108/2563 
47 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุส านักงาน (ป้ายชื่อติดอก)         640.00  11/9/2563 109/2563 
48 ร้านค าเดียวดีไซน์ จ้างท าธงหน่วยงาน       2,500.00  11/9/2563 110/2563 
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49 บจก.เจเอสวัน ออโต้เวิร์ค จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2404       4,750.00  11/9/2563 111/2563 
50 ร้านชุนหลีแบตเตอรี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง       2,675.00  14/9/2563 112/2563 
51 บจก.ตังปักโคราช จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 7414       8,837.88  14/9/2563 58/2563 
52 นางบัวพัรธ์ หมอกบัว จ้างเหมบริการจัดบูธงาน อสม.        4,900.00  15/9/2563 113/2563 
53 นางกรรณิกา แพงโสม จ้างเหมบริการจัดบูธงาน อสม.  เขต 8       4,900.00  15/5/2563 114/2563 
54 นางทิพวรรณ ปั่นกลาง จ้างเหมบริการจัดบูธงาน อสม.  เขต 9       4,900.00  15/9/2563 115/2563 
55 นางสาววรนุช พรหมสุพรรณ จ้างเหมบริการจัดบูธงาน อสม.  เขต10       4,900.00  15/9/2563 116/2563 
56 นางทองพูน ศรีแก้ว จ้างเหมบริการจัดบูธงาน อสม.  สสจ. บุรีรัมย์       4,900.00  15/9/2563 117/2563 
57 นายอัครวิจักษณ์ กลิ่นศรีสุข จ้างเหมบริการจัดบูธงาน อสม. (สื่อวิดิทัศน์)       4,900.00  15/9/2563 118/2563 
58 บจก.นิวเหรียญชัย วัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง       1,016.50  22/9/2563 119/2563 
59 บจก.นิวเหรียญชัย วัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง       1,016.50  22/9/2563 119/2563 
60 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว       5,872.00  23/9/2563 59/2563 
61 บจก.นิวเหรียญชัย วัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง       1,942.05  24/9/2563 120/2563 
62 บจก.นิวเหรียญชัย วัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง       2,412.55  24/9/2563 121/2563 
63 หจก.บุ๊คเฮ้าส์ นครราชสีมา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว       4,860.00  24/9/2563 122/2563 
64 บจก.เทพนครคาร์ จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1633       8,624.20  24/9/2563 61/2563 
65 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว       6,900.00  24/9/2563 62/2563 
66 บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ซื้อวัสดุส านักงาน       8,990.00  25/9/2563 63/2563 
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     89 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่       เลขที ่

67 ร้านเจี๊ยบอลูมิเนียม จ้างเหมาท าชั้นวางพัสดุ     12,500.00  25/9/2563 64/2563 
68 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ ซื้อน้ าดื่ม 39 ถัง         975.00  25/9/2563 124/2563 
69 บจก.นิวเหรียญชัย วัสดุก่อสร้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง       1,321.15  25/9/2563 125/2563 
70 บจก.สยามฟาร์มาซี (2018) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หน้ากาอนามัย)       2,354.00  25/9/2563 126/2563 
71 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว       3,980.00  29/9/2563 127/2563 
72 หจก.พีทูออยล์ ส านักงานใหญ่ ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         520.00  29/9/2563 128/2563 
73 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนกันยายน 

จ านวน 1 เครื่อง 
      2,400.00  29/11/2562 1/2563 

74 หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์กรุ๊ป เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนกันยายน 
จ านวน 1 เครื่อง (ค่าส่วนเกิน) 

        538.20  29/11/2563 1/2563 

                     รวมทั้งสิ้น 1,219,076.43   

 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

 

 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
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  91                       แบบสรุปผลการด าเนินงานงบลงทุนประจ าปี พ.ศ. 2563  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
นับ 

งบประมาณ
จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่จัดซื้อ/จ้าง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

วิธีการจัดหา ชื่อผู้ค้า เลขที่สัญญา ก าหนดวัน
ส่งมอบ 

ครุภัณฑ์          
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 

ประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

3 เครื่อง 77,400.- 54,600.- 22,800.- เฉพาะเจาะจง บจก. 
เดอะคอมพลัส 

9/2563 4 พ.ค. 63 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ 

1 เครื่อง 33,800.- 26,500.- 7,300.- เฉพาะเจาะจง บจก.ไอทีเฮา้ส ์ 1/2563 4 พ.ค. 63 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

1 เครื่อง 4,800.- 17,500.- 7,300.- เฉพาะเจาะจง บจก.ไอทีเฮา้ส ์ 1/2563 4 พ.ค. 63 

4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  
ขาวด าชนิด Network แบบที่ 2  
(33 หน้า/นาที) 

4 เครื่อง 60,000.- 39,200.- 20,800.- เฉพาะเจาะจง บจก. 
เดอะคอมพลัส 

9/2563 5 พ.ค. 63 

5. เครื่องมือตรวจสอบอัตราการไหลของอากาศ 1 ชุด 240,000.- 240,000.- - เฉพาะเจาะจง บจก.ทรีทเมด 2/2563 25 มิ.ย. 63 

6 ชุดเครื่องมือบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสภาวะฉุกเฉิน 

1 ชุด 120,000.- 120,000.- - เฉพาะเจาะจง บจก.ทรีทเมด 2/2563 25 มิ.ย. 63 
 

7. ชุดทดสอบ Flow meter 1 ชุด 9,900.- 9,900.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บจก.ทรีทเมด 2/2563 25 มิ.ย. 63 
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ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณ
จัดสรร 

งบประมาณที่
จัดซ้ือ/จ้าง 

งบประมาณ
คงเหลือ 

วิธีการจัดหา ชื่อผู้ค้า เลขที่สัญญา ก าหนดวัน
ส่งมอบ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
1. ปรับปรุงรั้วอิฐบล็อคด้านทิศเหนือ 1 งาน 608,000.- 588,000.- 20,000.- e-bidding บจก.หยกศิลากรุ๊ป 5/2563 29 มิ.ย. 63 

2. ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานบ้านพัก 1 หลัง 105,400.- 105,000.- 400.- เฉพาะเจาะจง บจก.หยกศิลากรุ๊ป 3/2563 25 มิ.ย. 63 

3. ปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานบ้านพัก 1 หลัง 360,200.- 357,700.- 2,500.- เฉพาะเจาะจง บจก.หยกศิลากรุ๊ป 4/2563 25 มิ.ย. 63 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
526 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทร 044-212179 


