ร่าง
คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ที่
/๒๕64
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดมาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (COVID Free Setting)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
----------------------------ตามที่ ข้ อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ งพระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้กาหนดให้กระทรวง
สาธารณสุขและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเตรี ย มมาตรการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและการ
ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันการติดเชื้อขั้นสูงสุดตาม “มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบ
ครอบจักวาล” ( Universal Prevention for COVID – 19 ) ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด สาหรับจะบังคับ
ใช้ในอนาคต และยังกาหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงาน ตรวจสอบและกากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติตาม “มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร” (COVID Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคของสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดาเนินการ มี
ความปลอดภัย ต่อเนื่อง และยั่งยืน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องถือปฏิบัติตามมาตรการ
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยสาหรับองค์กรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ” (COVID Free
Setting for Sakaeo Public Health Office ) ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
(1) นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประธานกรรมการ
(2) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กรรมการ
(3) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กรรมการ
(4) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
(5) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
กรรมการ
(6) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กรรมการ
(7) หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
กรรมการ
(8) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
กรรมการ
(9) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข
กรรมการ
(10) หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
กรรมการ
(11) หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กรรมการ
(12) หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
กรรมการ
(13) หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กรรมการ
(14) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
(15) หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด
กรรมการ
(16) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ

-2บทบาทหน้าที่ มีดังนี้
(1) กาหนดมาตรการความปลอดภัยสาหรับองค์กรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(COVID Free Setting for Sakaeo Public Health Office ) ให้ครอบคลุมมาตรการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
COVID Free Enviroment COVID Free Personnel และ COVID Free Customer ให้สอดคล้องกับ
มาตรการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กาหนด ตลอดจนความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรและ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดสระแก้ว
(2) ขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยตามข้อ 2 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลการปฏิบัติไปยังหน่วยงาน หน่วยบริการ ในสังกัดอย่างทั่วถึง
(3) กากับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสาหรับองค์กร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (COVID Free Setting for Sakaeo Public Health Office )
(4) หน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. คณะทางานด้านสิ่งแวดล้อม COVID Free Enviroment ประกอบด้วย
(1) นายปราโมทย์ บุญเปล่ง
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย
ประธานคณะทางาน
(2) นางลอองจันทร์ คาภิรานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
รองประธาน
คณะทางาน
(3) นางสาววรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
(4) นางสาวสุลีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
(5) นายฐปกรณ์ ศิลาโชติ
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทางาน
(6) นายประวิทย์ คานึง
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะทางานและ
และอาชีวอนามัย
เลขานุการ
(7) นายพิชิตชัย เชิดชู
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางานและ
เลขานุการ
(8) นางสาวนารีรัตน์ ประเสริฐศรี นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
(9) นายจาตุรงค์ จันทร์เรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่ มีดังนี้
(1) กาหนดมาตรการตามแนวทางปฏิบัติสาหรับองค์กรสานักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ COVID FREE Setting กรมอนามัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
(2) กากับและตรวจตามมาตรการ COVID FREE Setting กรมอนามัย ตามแบบตรวจประเมิน
เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(3) หน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3. คณะทางานดูแลเจ้าหน้าที่ในองค์กร (COVID FREE Personnel) ประกอบด้วย
(1) นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประธานคณะทางาน
(2) นายสมบัติ พึ่งเกษม
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
รองประธาน
คณะทางาน
(3) นายทรงพล เพียเพ็งต้น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
คณะทางาน
(4) นายสมโภชน์ เจริญยิ่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน

-3(5) นางจุฑารัตน์ ศักดิ์เติม
(6) นางสาวกัลยกร เอี่ยมสะอาด
(7) นางณัฐภรณ์ มลิจาร
(8) นางสาวไพลิน วัตมะณี
(9) นางสาวณภัค ศรีวิลัย
(10) นางสาวเกษราพร จันทร์ศิริ
(11) นางสาวธนัญญา เรืองวินิตวงศ์
(12) นายจิระเดช ช่างสาย
(13) นางสาวกฤษณี ประยงค์เพ็ชร
(14) นางชุติญา บุญพงศ์ไพศาล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคล
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทางาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คณะทางาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทางานและ
เลขานุการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
(๑) จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์
(2) การคัดกรองความเสี่ยงเจ้าหน้าที่และบันทึกประวัติทุกวัน หากพบผิดปกติให้ตรวจ ATK
(3) ตรวจ ATK เจ้าหน้าที่ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติเสี่ยง หากพบเชื้อให้เข้าสู่
กระบวนการรักษาและกักกัน
(4) รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนตามมาตรการ Universal Prevention และ DMHTA
(5) พัฒนาโปรแกรมการดูแลเจ้าหน้าที่ในองค์กร
(6) หน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. คณะทางานดูแลผู้รับบริการ (COVID FREE Customer) ประกอบด้วย
(1) นางพาณี วสนาท
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารทั่วไป
ประธานคณะทางาน
(2) นางกฤษณา ฤทธิ์เดช
หัวหน้ากลุม่ งานแพทย์แผนไทย
รองประธาน
และแพทย์ทางเลือก
คณะทางาน
(3) นางสาวสุธาทิพย์ ปริญญวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
คณะทางาน
(4) นางธัญวรัตม์ เจริญจิตต์
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
คณะทางาน
(5) นายนวพรรษ นาครอง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชานาญงาน
คณะทางาน
(6) จ.ส.อ. นริศ ล้วนไพรินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คณะทางาน
ชานาญงาน
(7) นางสมใจ พันธุเวช
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
คณะทางาน
(8) นางกรพิณธุ์ คุณาพรพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คณะทางาน
(9) นางสาวนุชรี บวงสรวง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
คณะทางาน
(10) นายสุรเชษฎ์ งามวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทางาน
(11) นางสาวกัลยารัตน์ จิตรสูงเนิน แพทย์แผนไทย
คณะทางาน
(12) นางสาวนิรชา สมบูรณ์
ผู้ประสานงานสาธารณสุขชายแดน
คณะทางาน
(13) นางสาวสุชานุช ดวงจันทร์
ผู้ประสานงานสาธารณสุขชายแดน
คณะทางาน

(14) นายทรงพล เพียเพ็งต้น
(15) นายทวีชัย สายทอง
(16) นางสาววารุนี วงษา

-4เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
นักวิชาการสาธารณสุขชุนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(16) นายพิทยา เศษวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
(๑) จัดหาสถานที่รองรับผู้มาติดต่อราชการ ภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
(2) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกาหนด หรือจัดให้มีสมุดสาหรับลงทะเบียน หรือ QR Code ของไทยเซฟไทย
เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการเลือกใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หาก
พบว่ามีความเสี่ยงปานกลางหรือมีความเสี่ยงสูงงดให้บริการ
(3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบผู้มาติดต่อราชการ โดยสอบถามประวัติความเสี่ยง หลักฐาน
การได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือหลักฐานประวิติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีการตรวจ
ATK และมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
(4) ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และกฎระเบียบสถานที่อย่างเคร่งครัด
(5) ทาความสะอาดจุดเสี่ยงในการสัมผัส
(6) หน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64

สรุ ปบัญชีแสดงปริ มาณวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง
โครงการ ปรั บปรุ ง สานักงานสาธารณสุข จังหวัด สระแก้ ว
สาธารณสุข จังหวัด สระแก้ ว

( ส่ วนงานปรับปรุ ง )

วิธีคานวณเทียบอัตราส่ วนเพือ่ หาค่ า FACTOR F
โครงการปรับปรุงสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสระแก้ ว
กรณี ค่างานอยูร่ ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กาหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่ วน เพื่อหา Factor F ดังนี้
สู ตร
( D - E ) ( A - B )
ค่า Factor F = D( C
B )
ค่างานต้ นทุน

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมเป็ นเงินประมาณ

=

419,400.00 บาท

=

419,400.00 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก

0%
0%

เมือ่

ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน
ค่างานต้นทุนตัวต่ากว่าค่างานต้นทุน A
ค่างานต้นทุนตัวสู งกว่าค่างานต้นทุน A
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C

แทนค่ าสู ตร

ค่า Factor F = 1.3017-

= A
= B
= C
= D
= E

6% ต่อปี
7%
=
=
=
=
=

381,400.00 บาท
500,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
1.3017
1.2985

(1.3017-1.2985) x
(381,400.00-500,000.00)
(1,000,000.00-500,000.00)

ค่าFactor F = 1.3017- -0.0007590400

1.3024

B3

B3

ปรับปรุงตกแต่งโถง

สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว

B1

G3

D1

B2

G1
B4

สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

G2

B4
ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้นห้ามวัดจากแบบ

F0 + 0.00 C1 + 2.50

DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST
BE CHECKED AT SITE BY CONTRACTOR

-

ภาพสามมิติส่วนโถงด้านหน้า
IN-03
SCALE

A3 //1: 50

วิธีคานวณเทียบอัตราส่ วนเพือ่ หาค่ า FACTOR F
โครงการปรับปรุงสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสระแก้ ว
กรณี ค่างานอยูร่ ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กาหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่ วน เพื่อหา Factor F ดังนี้
สู ตร
( D - E ) ( A - B )
ค่า Factor F = D( C
B )
ค่างานต้ นทุน

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมเป็ นเงินประมาณ

=

381,800.00 บาท

=

381,800.00 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก

0%
0%

เมือ่

ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน
ค่างานต้นทุนตัวต่ากว่าค่างานต้นทุน A
ค่างานต้นทุนตัวสู งกว่าค่างานต้นทุน A
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C

แทนค่ าสู ตร

ค่า Factor F = 1.3017-

= A
= B
= C
= D
= E

6% ต่อปี
7%
=
=
=
=
=

381,800.00 บาท
500,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
1.3017
1.2985

(1.3017-1.2985) x
(381,800.00-500,000.00)
(1,000,000.00-500,000.00)

ค่าFactor F = 1.3017- -0.0007564800

1.3024

G1
B1

F1 + 0.20 C0

ปรับปรุงตกแต่งโถง

-

สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว
สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
SCALE

A3 //1: 50

G1
B1

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้นห้ามวัดจากแบบ
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST
BE CHECKED AT SITE BY CONTRACTOR

-

F1 + 0.20 C0

ภาพสามมิติส่วนโถงด้านใน/เวที

-

IN-03

SCALE

A3 //1: 50

วิธีคานวณเทียบอัตราส่ วนเพือ่ หาค่ า FACTOR F
โครงการปรับปรุงสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสระแก้ ว
กรณี ค่างานอยูร่ ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กาหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่ วน เพื่อหา Factor F ดังนี้
สู ตร
( D - E ) ( A - B )
ค่า Factor F = D( C
B )
ค่างานต้ นทุน

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รวมเป็ นเงินประมาณ

=

382,600.00 บาท

=

382,600.00 บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก

0%
0%

เมือ่

ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน
ค่างานต้นทุนตัวต่ากว่าค่างานต้นทุน A
ค่างานต้นทุนตัวสู งกว่าค่างานต้นทุน A
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C

แทนค่ าสู ตร

ค่า Factor F = 1.3017-

= A
= B
= C
= D
= E

6% ต่อปี
7%
=
=
=
=
=

382,600.00 บาท
500,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
1.3017
1.2985

(1.3017-1.2985) x
(382,600.00-500,000.00)
(1,000,000.00-500,000.00)

ค่าFactor F = 1.3017- -0.0007513600

1.3024

B5
B2

C2

B2

G1
G2
G3

G4
ปรับปรุงตกแต่งโถง
ชั้น 1
สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว

B3

B3

B1

สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

B4

ให้ใช้ค่าตัวเลขที่กำหนดไว้เท่านั้นห้ามวัดจากแบบ
DO NOT SCALE DRAWINGS ALL MEASUREMENTS MUST
BE CHECKED AT SITE BY CONTRACTOR

B3

-

SCALE

B3

B3
B3

A3 //1: 50

ภาพสามมิติส่วนโถงด้านใน
มุมบาร์น้ำและกาแฟ
IN-03

การตรวจสอบข้อมูลในระบบ HROPS (NonHR)

1.ตรวจสอบข้อมูลในระบบ HROPS ของตนเอง
ว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
2.หากพบข้อมูลที่ไม่ถกู ต้อง ให้หน่วยงานรวบรวม
และแนบเอกสารยืนยัน
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564
อ้างอิง: ตามหนังสือ ที่ สก 0032.009.1/ว2794 วันที่ 1 พ.ย. 2564

ข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ HROPS (NonHR)
ลงทะเบียนแล้ว

ยังไม่ลงทะเบียน

หน่วยงาน

จานวนทัง้ หมด
(คน)

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

สสจ.สระแก้ว

103

88

85.44

15

14.56

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 64

MOIT1-MOIT5
ไตรมาส 1 แบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ

ต.ค.

พ.ย.
พ.ย.

ธ.ค.
-

MOIT1-MOIT23
ไตรมาส2 ร้อยละ 82

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

MOIT1-MOIT23
ไตรมาส3 ร้อยละ 87

พ.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

MOIT1-MOIT23
ไตรมาส4 ร้อยละ 92

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ทบทวนและจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทางาน ITA ระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอาเภอจัดทาคาสั่งคณะทางานจัดทาเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT)
ประชุมคณะกรรมการและคณะทางาน ITA ระดับจังหวัด

ธ.ค.

- ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 1
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 1

ม.ค.-มี.ค.

- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างวินัย
ผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต
- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 2
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
ไตรมาส 2

มิ.ย.

- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 3
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 3

ส.ค.-ก.ย.

- รพ./สสอ. ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 4
- คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดตรวจ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ไตรมาส 4
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปถอดบทเรียน ITA
ระดับจังหวัด

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/65 (วันที่ 6 -7 มกราคม 2565)
ลำดับ

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

1

แจ้งกำหนดการการตรวจ
ราชการฯ รอบ 1/2565

29-พ.ย.-64

2

กลุ่มงานเจ้าของตัวชี้วัด
จัดทำแบบรายงานการ
ตรวจราชการราย
ประเด็น และสไลด์
นำเสนอ
(ตัดยอดข้อมูล รอบ 3
เดือน ต.ค.64 - ธ.ค.64)

29 พ.ย. 64 - 13
ธ.ค. 64
(ส่งให้ พยส.
ภายใน
13 ธ.ค.64)

3

พยส.จัดทำร่างเล่ม
ผู้ตรวจ/Powerpoint
ซักซ้อมการนำเสนอ/
Audit เล่มและ
Powerpoint
จัดทำเล่มผู้ตรวจฉบับ
สมบูรณ์นำเข้า website
สสจ.
ส่งไฟล์เล่มผู้ตรวจรอบ
1/64 ให้เขตสุขภาพที่ 6
รับผู้ตรวจและคณะฯ

14-ธ.ค.-64

4

5

6
7

22-ธ.ค.-64

กลุ่มเป้าหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ผู้บริหารและกลุ่ม
งานทุกกลุ่มงาน

พยส.

กลุ่มงานทุกกลุ่ม
งาน
นพ.อิทธิพล และ
ผู้ดูแลประเด็นตรวจ
ราชการ

พยส.

ผลลัพธ์ที่ได้

ทราบแนวทางการจัดทำ
ข้อมูลรับการตรวจ
ราชการ
กลุ่มงานเจ้าของ
กลุ่มงาน
แบบรายงานตรวจ
ประเด็นการตรวจ ผู้รับผิดชอบ
ราชการ และ
ราชการ
ตาม
Powerpoint ราย
รายละเอียด
ประเด็น
ประเด็นการ
ตรวจ
ราชการปี
2565

พยส.

ร่างเล่มผู้ตรวจและ
Powerpoint
ร่างเล่มผู้ตรวจและ
Powerpoint

24-ธ.ค.-64

พยส.

ไฟล์เล่มผู้ตรวจ

24-ธ.ค.-64

พยส.

ไฟล์เล่มผู้ตรวจ

6-7 ม.ค. 65

คณะผู้ตรวจ/
สสจ./รพ./สสอ./
รพ.สต.

กลุ่มงานทุก สรุปผลการดำเนินงาน
กลุ่มงาน ตามแผนตรวจราชการ

สรุปประเด็นการตรวจราชการ ประจำปี 2565
ประเด็น
การดำเนินงาน
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และรูปแบบบริการ
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย์
2.1
การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
3.1
จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
3.2
การจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย บริการปฐม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ภูมิตาม พรบ.ฯ
และรูปแบบบริการ
3.3
อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพ (พชอ.)
และรูปแบบบริการ
3.4
รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต
4.1
สุขภาพเด็ก - ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
และงานสุขภาพจิตและยา
เสพติด
4.2
สุขภาพวัยทำงาน - อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
งานสุขภาพจิตและยาเสพ
ติด
4.2
สุขภาพวัยทำงาน - การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่ม สงสัย
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
ติดต่อ
4.3
สุขภาพผู้สูงอายุ - พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.4
สุขภาพผู้สูงอายุ - สมองเสื่อม พลัดตกหกล้ม
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.5
สุขภาพผู้สูงอายุ - LTC
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ประเด็นที่ 5 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
5.1
Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
รพร.สระแก้ว
5.2
Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
รพร.สระแก้ว
5.3
Service Plan สาขามะเร็ง
รพร.สระแก้ว
5.4
Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
รพร.สระแก้ว
5.5
Intermediate Care
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ

ประเด็น
การดำเนินงาน
ประเด็นที่ 6 Good Governance
6.1
ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล)
6.2
การเงินการคลังสุขภาพ (วิกฤตการเงินระดับ 7 , ระบบ จัดเก็บ
รายได้)
6.3
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ประเด็น 7 ปัญหาสำคัญ และ Best practice ของพื้นที่
7.1
Obesity War season 2
7.2
NCD New Care Design by R6

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

สรุปงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณ ปี 2565
73,778,817.00
งบผูกพันธ์
42,096,100.00

พตส.
6,843,900.00

รำยจ่ำยขั้นตำ

ค่ำตอบแทนกำลังคน

565,460.00

9,317,747.00

งบลงทุน ปี 65
11,630,300.00

งบดำเนินงำน
19,954,417.00

บาท

งบอุดหนุน

งบกลำง

93,000.00

เบิกแทนกัน
5,000

งบยุทธศำสตร์
1,718,720.00

- ค่ำเช่ำบ้ำน
- เงินไม่ทำเวช
- ประกันสังคม
- คตส.

งบพืน้ ฐำน

1,118,720.00

งบยุทธศำสตร์
ตำมแผนงำนโครงกำร

600,000.00

อย.
สบส.
แผนไทย
กรมอนำมัย

5,000.00

งบยุทธศำสตร์เฉพำะ
1,508,590.00
ITA
สำรองฉุกเฉิน

10,300

ยาเสพติด

1,068,600

คกก.คร.

14,990
28,100

อบรม
ค่า K

100,000.00
793,720.00

OSCC
ราชทัณฑ์ปันสุข

9,600

สสอ.

225,000.00

ชันสูตรพลิกศพ

36,000

อาเซียน

225,000

ขยะ

96,000

ต่างด้าว

20,000

งบกลุ่มจังหวัด/พัฒนำจังหวัด ปี 2565
1.โครงการนส่งเสริมสุขภาวะประชาชนจังหวัดสระแก้ว
2. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการนวดไทย เพื่อการดูแลสุขภาพและ
การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
3. โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดสระแก้ว

รวม

848,500.00
952,600.00
848,500.00
2,649,600.00

ณ 26 พฤศจิกายน 2565

การจัดสรรงบประมาณ ปี งปม.2565
รายละเอียด

จัดสรร ปี งปม.64

อบรมระยะสั้น
ค่า K
จัดสรร สสอ.
แผนงานโครงการ
สารองฉุกเฉิน
รวมจัดสรร

490,000.00
2,688,011.90
1,470,000.00
1,250,000.00
200,000.00
6,098,011.90

งวดที่ 1 (58.76%)
ค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 1
ยอดจัดสรร ปี งปม.2564

งวดที่ 1
1,114,188.00
593,720.00
1,707,908.00

ยอดใช้จ่ายจริง ปี 64

ยอดปี งปม.65
(หลังปรับลด 58.76%)

251,343.00
4,005,561.80
1,886,000.00
996,095.00

202,076.00
1,108,536.11
606,228.00
515,500.00
82,480.00
2,514,820.11

7,138,999.80

ยอดจัดสรร
ไตรมาส 1

100,000.00
793,720.00
225,000.00
600,000.00
1,718,720.00

เอกสารแนบ

บัญชีรายละเอียดข้าราชการขอโอน และข้าราชการขอย้ายภายในจังหวัด รวมทั้งสิ้น 3 ราย
กรอบ อต.(ปลายทาง)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (นับ ณ 29 พ.ย.2564)
ล่า
ดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ต่าแหน่ง/ส่วนราชการ ตาม จ.18

ขอโอนไปที่ต่าแหน่ง/
ส่วนราชการ

เหตุผลในการขอโอน

อายุตัว

อายุราชการ

ยื่น สถิติ
ขอ การ
ย้าย/ ย้าย/

(ปี-เดือน-วัน)

(ปี-เดือน-วัน)

โอน โอน
(ครั้ง) (ครั้ง)

ขั้น ขั้น มี
ต่่า สูง จริง

ขาด/
เกิน
จาก
กรอบ
ขั้นต่่า/
ขั้นสูง เห็นชอบ

ข้าราชการขอโอน
1 นายมานนท์

นายช่างโยธา
คาตัน ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
ตาแหน่งเลขที่ 103515
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

นายช่างโยธา
ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การทางานในสายงานให้มากขึ้น

38 ปี 9 เดือน 16 วัน

9 ปี 10 เดือน 20 วัน

ทันตแพทย์

เนื่องจากต้องการทาหัตถกรรม

25 ปี 5 เดือน 15 วัน

6 เดือน 12 วัน

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร

และการปฏิบัตติงานในโรงพยาบาล

9/1/2012

-

-

โอนไปตาแหน่งว่างรับ

-

-

16 12 ขาด 4

ข้าราชการขอย้ายภายในจังหวัด
2 นายกรวิชญ์

ทันตแพทย์

ซอสุขไพบูลย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร

3 น.ส.ชญานิศ

ตาแหน่งเลขที่ 255359

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ทันตแพทย์

ทันตแพทย์

เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร

และการปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลชุมชน

ศรีวรพงษ์พันธ์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ าร
ตาแหน่งเลขที่ 255360

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลวังน้าเย็น

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

17/5/2021

รับย้ายได้

25 ปี 2 เดือน 30 วัน

6 เดือน 12 วัน

17/5/2021

-

-

9

ผลการ
พิจารณา
คกก.กบห.
สสจ.สก.

7 ขาด 2
รับย้ายได้

ไม่
เห็นชอบ

หมาย
เหตุ/
เงื่อน
ไข

ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบต
ั ิราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2565

(ผู้ตรวจราชการกระทรวง และสาธารณสุขนิเทศก์)

นโยบายมุ่งเน้น
ของกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

1.จำนวนประชำชนที่มีรำยชื่ออยู่ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำย หน่วยบริกำรปฐมภูมิ ได้รับกำรดูแลโดยแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว
หรือ แพทย์ที่ผ่ำนกำรอบรมและคณะผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูม

3.สมุนไพร กัญชา กัญชง

2.มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดในเขตสุขภำพ เพิ่มขึ้น

4.สุขภาพดีวิถีใหม่

3.กิจกำร/กิจกรรม/สถำนประกอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร

5.COVID-19

4.อัตรำป่วยตำยของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019ของทั้งประเทศต่ำ

6.ระบบบริการก้าวหน้า

5.ผู้ป่วยโรคมะเร็งสำมำรถเข้ำถึงบริกำรผ่ำตัด เคมีบำบัด รังสีรักษำ ภำยใน 4, 6 และ 6 สัปดำห์

7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

7.ผู้สูงอำยุที่ผ่ำนกำรคัดกรองและพบว่ำเป็น Geriatric Syndromes ได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ
- ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะสมองเสื่อมและ ได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ
- ร้อยละของผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะพลัดตกหกล้มและ ได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกผู้สูงอำยุ
8.อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยสำเร็จ

8.ธรรมาภิบาล

9.ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA

9.องค์กรแห่งความสุข

10.องค์กรแห่งควำมสุขที่มีคุณภำพ

(ร่าง) PA ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565

(รองนพ.สสจ. ผอ.รพ. และ สสอ.)

ปีงบประมาณ 2564
ระดับ
Function

Agenda
Area
Innovation

ประเด็น
TB
พัฒนำกำรเด็ก
NCD, Stroke ,CKD
COVID-19
คปสอ.ติดดำว
อำเภอละ 1 เรื่อง
พัฒนำผลงำนวิชำกำร

ปีงบประมาณ 2565
น้้าหนัก
15
15
15
15
20
10
10

ระดับ
Function
Agenda

ประเด็น
PA ผตร. 10 ตัวชี้วัด
พัฒนำกำรเด็ก

Area
Innovation

NCD
COVID-19
ปัญหำอำเภอละ 1 เรื่อง
พัฒนำผลงำนวิชำกำร

น้้าหนัก
30
15
15
15
15
10

ตัวชี้วัด PA สสอ. และผอ.รพ. อาเภอละ 1 เรื่อง
ปีงบประมาณ 2564
อ้าเภอ
ชื่อตัวชี้วัด
เมืองสระแก้ว ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำม service plan สำขำ
โรคไต
คลองหำด
ระดับควำมสำเร็จของกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตำพระยำ
ระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนควบคุมวัณโรคปอดในชุมชน
วังน้ำเย็น
ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ Long
Term Care
วัฒนำนคร
ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบกำรเข้ำถึงกำรแพทย์
ฉุกเฉิน
อรัญประเทศ ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรคุณภำพกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับอำเภอ (พชอ.)
เขำฉกรรจ์
ระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนผู้สูงอำยุ
โคกสูง
ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
วังสมบูรณ์
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปีงบประมาณ 2565
อ้าเภอ
เมืองสระแก้ว
คลองหำด
ตำพระยำ
วังน้ำเย็น
วัฒนำนคร
อรัญประเทศ
เขำฉกรรจ์
โคกสูง
วังสมบูรณ์

ชื่อตัวชี้วัด

(ร่าง) PA ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565

(หัวหน้ากลุ่มงาน)

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ระดับ
Function

ประเด็น
องค์กรแห่งควำมสุข
COVID-19

น้้าหนัก
15
15

Agenda
Area
Innovation

คปสอ.ติดดำว
กลุ่มงำนละ 2 ตัวชี้วัด
พัฒนำผลงำนวิชำกำร

20
40
10

ระดับ
Function
Agenda

ประเด็น
PA ผตร. 10 ตัวชี้วัด
องค์กรแห่งควำมสุข

น้้าหนัก
15
15

Area
Innovation

COVID-19
กลุ่มงำนละ 2 ตัวชี้วัด
พัฒนำผลงำนวิชำกำร

15
40
10

5.การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสระแก้วสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
“ สาธารณสุขสระแก้ว เกมส์”

ระหว่างวันที่ 20 – 25 เดือนธันวาคม 2564
ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและประเภทกีฬา
จานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีม
ประเภทกีฬา
1.ฟุตบอลชาย 8 คน (ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน วันละ 100 คน)
จัดกำรแข่งขันแบบแบ่งสำย 2 สำย แพ้ตกรอบ
รอบคัดเลือก ระหว่ำงวันที่ 20 – 23 ธันวำคม 2564 ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว
รอบชิงชนะเลิศ วันเสำร์ที่ 25 ธันวำคม 2564 ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว
2.วอลเลย์บอลชาย (ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน วันละ 100 คน)
จัดกำรแข่งขันแบบแบ่งสำย 2 สำย แพ้ตกรอบ
รอบคัดเลือก ระหว่ำงวันที่ 20 – 23 ธันวำคม 2564 ณ สนำมกีฬำ โรงเรียนเทศบำล 1 หนองกะพ้อ
รอบชิงชนะเลิศ วันเสำร์ที่ 25 ธันวำคม 2564 ณ สนำมกีฬำ โรงเรียนเทศบำล 1 หนองกะพ้อ
3.วอลเลย์บอลหญิง (ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน วันละ 100 คน)
จัดกำรแข่งขันแบบแบ่งสำย 2 สำย แพ้ตกรอบ
รอบคัดเลือก ระหว่ำงวันที่ 20 – 23 ธันวำคม 2564 ณ สนำมกีฬำ โรงเรียนเทศบำล 1 หนองกะพ้อ
รอบชิงชนะเลิศ วันเสำร์ที่ 25 ธันวำคม 2564 ณ สนำมกีฬำ โรงเรียนเทศบำล 1 หนองกะพ้อ

ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและประเภทกีฬา
4.เปตอง (ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 180 คน)
3.1 ทีมชำย 3 คน
3.2 ทีมหญิง 3 คน
3.3 ทีมผสม ชำย 1 คน หญิง 2 คน
จัดกำรแข่งขันแบบแบ่งสำย 2 สำย
วันเสำร์ที่ 25 ธันวำคม 2564
ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว
5.Fun run 4.3 กม. และพิธีเปิด (ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน 300 คน)
วันเสำร์ที่ 25 ธันวำคม 2564
ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแก้ว

รูปแบบการแข่งขัน

A1
A2
A3
A4
A5
A6

สาย A
CUP เขาฉกรรจ์
CUP คลองหาด
CUP วังสมบูรณ์
CUP เมืองสระแก้ว
CUP อรัญประเทศ
สสจ.สระแก้ว

B1
B2
B3
B4
B5
B6

สาย B
CUP วัฒนานคร
CUP วังน้าเย็น
CUP ตาพระยา
รพ.จิตเวช + ศตม.
CUP โคกสูง
รพ.เกษมราษฏร์

A1

คู่ที่ 1
คู่ที่ 7

A2
A3

คู่ที่ 2

รอบรองชนะเลิศ

A4
A5

คู่ที่ 3

A6
B1

รอบชิงชนะเลิศ
คู่ที่ 4

B2
B3

คู่ที่ 5

B4
B5
B6

คู่ที่ 6

รอบรองชนะเลิศ
คู่ที่ 8

สถานที่จัดการแข่งขัน
สถานที่จัดการแข่งขัน Fun Run

สถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลและพิธีเปิด

แนวทางปฏิบัติส้าหรับผู้จัดการแข่งขัน


จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่การแข่งขันโดยใช้ Application “ไทยชนะ”



จัดทางเข้าและออกเพียงช่องทางเดียว และจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอาการไข้ไอ หอบเหนื่อยเป็นหวัด ส้าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์สา้ หรับการคัดกรอง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แสดง
การคัดกรองผ่าน



จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ในบริเวณพืนที่การแข่งขัน ร่วมทังห้องสุขา ห้องอาบนา้ และห้องเปลี่ยน
ชุดกีฬา ในปริมาณที่เพียงพอต่อจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และท้าความสะอาดอุปกรณ์กฬี าและห้องสุขา ทุก 2 ชั่วโมง



จัดให้มีอุปกรณ์ปอ้ งกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน



จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ



จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ มีฝาปิด และแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน



จัดบริการอาหารแบบกล่องปิดผนึกและปรุงสุกใหม่ โดยจัดเตรียมเป็นชุด ๆ เพื่อลดการสัมผัสใช้อุปกรณ์รว่ มกัน โดยก้าหนดทีม
เจ้าภาพ (CUP เมืองสระแก้ว) จัดเตรียมอาหารและน้าดื่มบรรจุขวดไว้บริการ โดยไม่มีผู้ประกอบการภายนอกเข้ามาจ้าหน่าย



จัดการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน มีการจัดสถานที่ และจุดยืนให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร



จัดรูปแบบกิจกรรมโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร และก้าหนดนัดแบบเหลื่อมเวลาการแข่งขัน

แนวทางปฏิบัตสิ าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม


ฉีดวัคซีน 2 เข็มขึนไป และมีผลตรวจ ATK หรือ ผู้ติดเชือหายแล้ว ภายใน 90 วัน และมีผลตรวจ ATK



หากพบผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม

ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม


ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้ Application “ไทยชนะ”



ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ก้าหนด ตามทีผ่ ู้จัดการแข่งขันแนะน้าอย่างเคร่งครัด



นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยครัง ทังก่อนและ
หลังการแข่งขัน



นักกีฬาท้าความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ายาท้าความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน



ลดการพูดคุยที่ไม่จ้าเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ตะโกน งดเว้นการสัมผัส จับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจาม
ใกล้ผู้อื่น หากมีการไอ หรือจามให้ปิดปากและจมูกให้สนิท



งดการรวมกลุ่มขณะพักการแข่งขัน และงดการรับประทานอาหารร่วมกัน



ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งผู้จัดการแข่งขัน หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

