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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 9 / 2562 

วันศุกร์ที่  20 กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น  5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

……………………………………………………………. 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายสามารถ ถิระศักดิ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
4. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
5. นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
6. นางวาสนา จังพานิช   แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
7. นายด ารงรักษ ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
8. นายเมธี  สิตาลรัศมี     แทน ผอ.รพ.กุยบุรี 
9. นายธนภัทร รวงทอง   แทน ผอ.รพ.ทับสะแก 
10. นางประณีต เงินแท่ง   แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
11. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
12. นายเรวัฒน์ สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
13. นายเจนวิทย์ ผลิศักดิ์      แทน สสอ.หัวหิน 
14. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     รก.สสอ.ปราณบุรี 
15. นายส าราญ  เพ็งสวัสดิ์     รก. สสอ.สามร้อยยอด 
16. นายด ารงศักดิ์ เชื้อแถว      แทน สสอ.กุยบุรี 
17. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
18. นายสุดใจ ชูจันทร์   แทน สสอ.บางสะพาน 
19. นายสมวง ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
20. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
21. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
22. นางอุไร  นาคทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
24. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
26. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
28. นางวิชุดา ทอดสนิท  แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
29. นางสาวขนิษฐา จินดาวัฒนวงศ์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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30. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้างานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
31. นางสาวศิริพร    สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
32. นางสาวดาวิณา  ช้างทอง   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
33. นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวรวัฒน์ แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
2. นายจิรชิต สีนวนชาติ  นักจัดการงานทั่วไป 
3. นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวรัตนาภร หมายแม้น  นักวิชาการสาธารณสุข 
5. นางปิยาพร อ่ิมทั่ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
6. นางสาวพักตร์ขวัญ มะลิวัลย์  เจ้าพนักงานการเงิน 
7. นางสาวพิริยา แสงเดช   นักจัดการงานทั่วไป 
8. นางสาวนันทพร แก้วประสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุข 
9. นายพนม เถรพันธ์บาซา  นักวิชาการสาธารณสุข 
10. นางปริศนา เทพประดิษฐ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11. นางสาวพัชรวรรณ จันทร์ทัพ  นักวิชาการสาธารณสุข 
12. นางสาวปวีณา บุญมี   นักวิชาการสาธารณสุข 
13. นางสาวกนกวรรณ จันทร์พรม  นักวิชาการสาธารณสุข 
14. นายนิสิต บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
15. นางธีรนุช อรรถยุติ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐   น.         
นายสามารถ  ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประธานการประชุม กล่าวเปิด

การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
วาระก่อนการประชุม  

1. มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล อสม.ดีเด่น  ระดับจังหวัด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 
12 สาขา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล นักบริหารสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี 
2562  สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  

3. ขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี 2562  ได้แก่ สสอ.บาง
สะพานน้อย และ รพ.สต.ต าบลบางสะพาน 
ระเบียบวาระท่ี ๑ 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นายสามารถ  ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    แจ้งที่ประชุม สรุปดังต่อไปนี้ 
กฐินพระราชทาน มอบหมาย สสจ.เป็นทีมท างาน และ สสอ.เมืองฯ ประสานวัดคลองวาฬ  ก าหนดรายละเอียด ได้
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ประสานกับทางวัดคลองวาฬ โดยท่านเจ้าอาวาสได้มอบหมายให้พระเลขาเป็นผู้ด าเนินงาน  เหลือเพียง
หมายก าหนดการที่ชัดเจนในการพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  หากมี
ความก้าวหน้าจะด าเนินการแจ้งให้ทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕62 วันอังคารที ่27 สิงงหาคม  2562 
 นางสาวศิริพร  สัตถาพร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข   แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที ่8/๒๕62 วันศุกร์ที่ 20 
กันยายน  2562 มีทั้งหมด  18 หน้า ได้น าขึ้นเว็ปไซด์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเรียน  
ที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  กรณีมีข้อแก้ไขประการใดกรุณาแจ้ง
ฝ่ายเลขานุการทราบและด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบโดยไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่8/๒๕62 วันอังคารที ่27 สิงหาคม  2562 
 3.1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562   
  นางสาวศิริพร  สัตถาพร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข สรุปความก้าวหน้า แจ้งที่ประชุม  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 

งบประมาณ   รับจัดสรร   เบิกจ่าย   คงเหลือ   
ร้อยละการ
เบิกจ่าย  

ร้อยละเป้าหมาย 
ไตรมาส 4(ก.ย.
62)  

รายจ่ายงบประจ า  48,964,455.00 44,852,969.19 4,111,485.81 91.60 100  

รายจ่ายงบลงทุน  86,165,538.00 31,122,050.00 55,043,488.00 36.12 100  

ภาพรวม  135,129,993.00 75,975,019.19 59,154,973.81 56.22 100  

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.2 ติดตามงบลงทุน ปี 2561 
นางสาวศิริพร  สัตถาพร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

สาธารณสุข สรุปความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน NON UC และ งบค่าเสื่อม 
รายการงบลงทุน-งบผูกพัน  

1. รพ.บางสะพาน – ก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางน้ ารอบรั้วด้านในและระบบสูบระบายน้ าพร้อม 
ปั๊มน้ า  ระยะเวลาก่อสร้าง 280 วัน 8 งวดงานเริ่ม 13 ม.ค.61 วงเงิน 22,833,000 บาท  
- ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 100 % ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
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2. รพ.บางสะพาน – อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ระยะเวลาก่อสร้าง 580 วัน  15 งวดงานเริ่ม 
16 มี.ค.61 วงเงิน 61,700,000 บาท ด าเนินงานไปแล้ว 97 % 

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 75%   
งบประมาณงวดงานที่ 11 สป.อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากอาคารอุบัติเหตุ 5 ชั้น วงเงิน 2,879,700 
บาท   รอรับโอนเงินงบประมาณ 
- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 14-15 
- ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ 12-13 สิ้นเดือนสิงหาคม 2562  13,574,000 บาท  
รายการ  รับจัดสรร  เบิกจ่าย  คงเหลือ  

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 13,146,400  13,146,400  0  
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 20,376,900  20,376,900  0  

ประธาน ฝากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ประสาน กบรส. เรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของตึก 5 ชั้น        
รพ.บางสะพาน  
 3.รพ.บางสะพาน – อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น   
ระยะเวลาก่อสร้าง 800 วัน  16 งวดงานเริ่ม 28 ก.ค.60 วงเงิน 165,700,000 บาท 
ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 37 %  
หยุดงานก่อสร้างตามมติคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อ 13 มีนาคม 2562 เนื่องจาก 
   1. รอผู้มีอ านาจเห็นชอบแก้ไขแบบรูปรายการโดยไม่เพ่ิมวงเงินตามมติคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
   2. คณะท างานด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามข้อสั่งการของผวจ. 
   3. คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มอบให้ สสจ.จัดส่งแบบรูปรายการเดิม/ใหม่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สป.
พิจารณาเปรียบเทียบ  
 -  9 กรกฎาคม 2562  กรมสนับสนุนรับรองแบบ 
 -  26 กรกฎาคม 2562  สสจ.จัดส่งหนังสือให้กรมสนับสนุนฯ ให้รายงานงานลดงานเพ่ิม  
รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 4,898,216  0  0  
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 41,306,800  11,977,480  29,329,320  

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562**  2,018,516  0  2,018,516  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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รายการงบลงทุนปี 2562, งบกลางปี 2561ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

หน่วยงาน รายการ รับจัดสรร 
การเบิกจ่ายเงิน 

หมายเหตุ 
จ านวนเงิน 

เหลือจ่าย
คืนคลัง 

รพ.
ประจวบ ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า 1,400,000  1,399,000  1,000  

งบประมาณ
รายจ่ายปี 
2562  

รพ.
ประจวบ 

เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิด
ความถี่สูง  1,760,000  1,733,400  26,600  

รพ.
ประจวบ 

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน จ านวน 4 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 
800,000 บาท 

3,200,000  3,195,000  5,000  

รวมเงิน  รพ.ประจวบฯ 6,360,000  6,327,400  32,600 

รพ.หวัหิน 
เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณ
ชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง  

4,200,000  4,150,000  50,000  
งบประมาณ
รายจ่ายปี 
2562  

รพ.หัวหิน กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติก 1,280,000  1,270,000  10,000  

รพ.หัวหิน ครุภัณฑ์ PCC 10 รายการ 2,865,000  2,854,518  10,482  

รวมเงิน รพ.หัวหิน  8,345,000  8,274,518  70,482  

รพ.สาม
ร้อยยอด 

เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมท
คอนโทรล 

1,760,000  1,749,500  10,500  งบประมาณ
รายจ่ายปี 
2562 รพ.สต. ครุภัณฑ์ PCC  จ านวน 12 รายการ 6,596,000 5,956,350 639,650 

รพ.สต. ครุภัณฑ์ PCC (คอมพิวเตอร์)  264,000 264,000 - 
งบกลาง 
2561 

รวมเงิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 8,356,000  5,876,150  639,850   

มติที่ประชุม รับทราบ 
รายการงบลงทุนปี 2562, งบกลางปี 2561 ที่อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน  
งบกลางปี 2561  เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   

1. อาคารพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น (รพ.ประจวบคีรีขันธ์)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รอรับการโอนเงิน
งบประมาณ 
2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (รพ.สต.ดอนยายหนู/หินเหล็กไฟ/พงศ์ประศาสน์/ทุ่งขี้ต่าย)  ประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา รอรับการโอนเงินงบประมาณ เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคาเปรียบเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่มาท าสัญญา  
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รองคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร เสนอ ให้คืน
งบประมาณ 

งบประมาณปี 2562  ที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
1. ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย  รพ.กุยบุรี 
2. ก าแพงก้ันน้ า รพ.กุยบุรี 
3. ถังเก็บน้ าผิวดิน 100 ลูกบาศก์ จ านวน 1 ถัง และหอสูง  รพ.กุยบุรี 
รายการที่ 1 - 3  พิจารณาผล 27 ส.ค. 62  คาดว่าจะลงนามในสัญญา  16 ก.ย. 62 
4. ถมดิน จ านวน 7,136 ลูกบาศก์เมตร สูงเฉลี่ย 1.40-0.40 เมตร รพ.กุยบุรี 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เว้นระยะอุทธรณ์ ครบก าหนด 2 ก.ย.62   จะลงนามในสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบ
พ้ืนที่ 
5. ทดแทนงบประมาณที่ถูกพับไปของการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.หัวหิน  อยู่ขั้นตอน
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ครบก าหนด 9 ก.ย. 62 ลงนามสัญญาในวันจันทร์ที่ 23 กย. 62 
ประธาน  มอบรอง นพ.สสจ. ที่ดูแลพ้ืนที่เร่งรัดการด าเนินการ 
รายการงบลงทุนปี 2562, งบกลางปี 2561 ที่ลงนามในสัญญาแล้ว  
1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.หนองตาจ่า  
2. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.หนองหอย  
3. บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.ช้างแรก  
4. บา้นพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ดอนกลาง 
อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 

โครงการ   อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลสามร้อยยอด วงเงิน 10,216,100  บาท  
วงเงินที่ท าสัญญา  10,200,000.- เงินเหลือจ่าย 16,100 บาท  ระยะเวลาก่อสร้าง 320 วัน  6   งวดงาน  เริ่ม 
27 มีนาคม 2562  อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1-3 จะส่งมอบงานงวดที่ 1 กลางเดือนกันยายน  

โครงการ   บ้านพักข้าราชการ 5 – 6 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน  5  งวดงาน  เริ่ม 17 พ.ค. 2562 
รพ.สต.ปากน้ าปราณ  วงเงิน 1,140,000 บาท อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 
รพ.สต.ไร่เก่า วงเงิน 1,045,000 บาท อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1-2 
สสอ.หัวหิน วงเงิน 1,140,000  บาท  อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่างให้ผู้
รับจ้างส่งเอกสารเพ่ิมเติม   

โครงการ   บ้านพักข้าราชการ 5 – 6  รพ.สต.ด่านสิงขร  วงเงิน 1,159,400 บาท วงเงินที่ท าสัญญา 
1,157,800 บาท เงินเหลือจ่าย 1,600 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน  5  งวดงาน  เริ่ม 9 ส.ค. 2562 อยู่
ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1  
 โครงการ   อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.ทุ่งเคล็ด   วงเงิน 2,983,400  บาท วงเงินที่ท าสัญญา  
2,932,600  เงินเหลือจ่าย 50,800 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง  300  วัน  เริ่ม 30 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง งวดที่ 1  
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งบประมาณ ปี 2562 ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
1. ก าแพงก้ันน้ า   รพ.สต.ดอนกลาง 
2. ก าแพงก้ันน้ า  รพ.สต.ดอนซอ 
รายการที่ 5-6  แจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาท าสัญญา คาดว่าจะลงนาม 5 ก.ย.62  
3. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ขั้นตอน แจ้งผู้ชนะการเสนอราคามาท าสัญญา 
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 295 เมตร พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 230 เมตร         
รพ.สต.ศรีนคร  ขั้นตอน ผู้ชนะการเสนอราคามาท าสัญญา 28 ส.ค. 62 คาดว่าจะลงนาม 30 ก.ย.62  
ทั้งหมด อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 
ประธาน รายการตรวจการจ้าง ให้สาธารณสุขอ าเภอเป็นคนตรวจเพื่อได้ก ากับดูแล รพ.ชุมชน ให้รองนายแพทย์ 
สสจ. ที่ดูแลเป็นผู้ดูแลก ากับ ผู้อ านวยการ รพ. จะเป็นกรรมการร่วม รพ.ทั่วไป ให้ ผู้อ านวยการดูแล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ น าเสนอที่ประชุม 

งบค่าเสื่อม ปี 2561/2562 
รายงานผลการด าเนินงาน คา่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   (งบค่าเสื่อม) 

ปีงบประมาณ 2561 
1. รพ.หัวหิน  ปรับปรุงห้องพิเศษ  22 ห้อง ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 418/11 ก.ค.

2562  สิ้นสุดสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2563 
2. รพ. สามร้อยยอด เครื่องดูดเสมหะระบบสุญญากาศทางการแพทย์   (Vaccumm) เบิกจ่ายเรียบร้อย

แล้ว 
3. รพ.บางสะพาน  
3.1 ปรับปรุงทางเชื่อม  

อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ผู้รับจ้างท าสัญญาเมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 รพ.บางสะพานเสนอสัญญาให้ผู้มีอ านาจลงนาม 
ตามหนังสือ ปข 0032.3/2130  ลงวันที่ 8 ก.ค. 62  ผูม้ีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 429/2562 
ลงวันที่ 25 ก.ค. 62 ส่งมอบพื้นท่ี ให้ผู้รับจ้างเริ่มด าเนินการวันที่ 1 ส.ค. 2562  สัญญาสิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม 
2562  

3.2 เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด ์ 
คาดว่าสามารถส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน 62  - รพ.บางสะพานเสนอสัญญาให้ผู้มีอ านาจลงนาม  ตาม
หนังสือ ปข 0032.3/2131  ลงวันที่ 8 ก.ค. 62   ผู้มีอ านาจลงนามเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่  428/2562 
ลงวันที่ 25 ก.ค. 62  ผู้ขายท าสัญญาเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 62  สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 ตลุาคม 2562  

3.3 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 รายการ 
 1.เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 
 2.ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารก 
 3.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่  ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลกัซ์ หลอดแอลอีดี 
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อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานผลการประกวดราคา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามประกาศประกวด
ราคาเมื่อวันที่   22 ส.ค. 62  รพ. บางสะพานด าเนินการประกาศประกวดราคา ทางเว็บไซต์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
10 วันท าการ ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. 62 ถึงวันที่ 6 ก.ย. 62 ก าหนดเสนอราคาวันที่ 9 ก.ย. 62 
ประธาน  ให้รายงานความก้าวหน้าให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562 

หน่วยบริการ 
 

งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ 
จ านวนรายการ จ านวนเงิน (บาท) 

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 17 8,815,311.75 
รพ.กุยบุรี 18 2,650,312.01 
รพ.ทับสะแก 20 4,159,254.86 
รพ.บางสะพาน 10 8,855,869.90 
รพ.บางสะพานน้อย 19 4,983,346.18 
รพ.ปราณบุรี 71 4,054,774.04 
รพ.หัวหิน 11 11,656,071.11 
รพ.สามร้อยยอด 18 5,833,409.43 

รวม 184 51,008,349.28 
มติที่ประชุม รับทราบ 

งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562 งบระดับ  70%, 
20%, 10%  
สีแดง :  ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  -  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนด Spec. /  แต่งตั้งคณะกรรมการ (TOR) มี
จ านวน ๓ รายการ 
สีเหลือง : ขั้นตอนที่ 3 จัดท ารายงานขอซื้อ - ขั้นตอนที่ 11 ประกาศผู้ชนะ มีจ านวน ๗ รายการ 
สีเขียว  : ขั้นตอนที่ 12 เว้นระยะอุธรณ์ - ขั้นตอนที่ 14 ส่งส าเนาสัญญา มีจ านวน 22 รายการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น (เบิกจ่ายแล้ว) ขั้นตอน 15 มีจ านวน 15๒ รายการ 

งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2562 รายการสีแดง 
งบ 70, 20, 10 % จ านวน 3 รายการ จ านวนเงิน 4,926,398.73 บาท 

1. รพ.หัวหิน อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างขอบเขตของงาน   E-bidding ครั้งที ่2 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา  

2. รพ.บางสะพาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อยู่ระหว่างท าหนังสือขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ เสนอ สสจ. ต้องผ่านคณะกรรมการ คปสอ. ก่อนเสนอมา สสจ. 

3. รพ.บางสะพานน้อย (รพ.สต.ไชยราช) ปรับปรุงซ่อมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตามประมาณ
การช่างโยธา แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานและประกาศเผยแพร่แผน วิธีประกวดราคา  
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e- bidding รอช่าง สสจ.ปข.ท าแบบแปลนและประมาณราคา   จึงจะด าเนินการขอความเห็นชอบราคา
กลางและขอบเขตงาน 

ประธาน ให้ผ่านคณะกรรมการ คปสอ. ก่อน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๔.1 ไข้เลือดออก 
 นางจันทิรา  โกมล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ น าเสนอที่
ประชุม จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตของประเทศไทยภาพรวมประเทศ 94 ราย ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ป่วย ในช่วง 
เดือนกันยายน มีจ านวนลดลง อยู่ที่ 19 ราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ล าดับที่ 57 ของประเทศ อยู่ล าดับที่ 6 
ของเขต ยอดผู้ป่วยสะสม สูงกว่าค่ามัธยฐาน ทั้งภาพจังหวัดและอ าเภอ ส่วนอ าเภอที่สูงสุดคือ ปราณบุรี อ าเภอที่ไม่
มีผู้ป่วยในเดือนกันยายนคือ ทับสะแก บางสะพานน้อย 
ปัญหา อุปสรรค ในการรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก การรายงานผู้ป่วยประจ าวัน 
 1. การส่งรายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด(บางแห่งส่งข้อมูลเกือบ 12.00น.)  โดยเฉพาะวันหยุดราชการ 
 2. ขาดการตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่ส่งมาไม่ครบถ้วน ใส่วันที่ผิด ผล Lab ผิด ลืมเปลี่ยนชื่อคนไข้ ไม่ใส่ชื่อ
แพทย์ผู้รักษา  
มติที่ประชุม  ฝากผู้บริหารก าชับและด าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้สนใจเข้าร่วม
ประชุม เชิงปฏิบัติการการทบทวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา    
09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 5  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 สืบเนื่องในการประชุม กวป. สิ้นเดือนกันยายน ให้ทุกหน่วยบริการน าเสนอแผน ปี 2563 งบลงทุน และ
งบประมาณ  และติดตามการตั้งคณะกรรมการเตรียมการด าเนินงาน 

นายธนภัทร  รวงทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ โรงพยาบาลทับสะแก น าเสนอที่ประชุม 
งบค่าเสื่อมปี 2563 รวมทั้งหมด 51 รายการโดยแบ่ง  70% 50 รายการ 10% 1 รายการ  รายละเอียดตาม
สไลด์ น าเสนอท่ีประชุม 
 งบในส่วน 10% มีการปรับปรุงห้องทันตกรรม ก าหนดส่งมอบงาน 120 วัน 3 งวดงาน 
ประธาน ในส่วน 70%  20%  10% ที ่CUP บริหารสัญญา รายการอนุมัติ วันที่ 19 กันยายน 2562 แต่ต้องส่ง
รายการ ให้ สปสช. ตรวจสอบอีกครั้ง ในระหว่างช่วงรอการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ
ด าเนินการ รายชื่อควรตรงกับคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  และขอให้ทุก CUP รวมกลุ่มของครุภัณฑ์
การแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล้วให้ท ารวมโดยไม่แบ่งจัดซื้อจัดจ้าง  
 นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ์ สาธารณสุขอ าเภอทับสะแก แจ้งที่ประชุม ในส่วนของ รพ.สต.เป็นผู้จัดซื้อเอง 
จะมีปัญหาเรื่องราคาท่ีไม่เท่ากัน  
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 นายพงษ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ส่วนพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างควรซื้องวดเดียวกัน
ไม่ควรแยก แต่ควรแบ่งประเภทต่างๆ ให้ทีมงานโรงพยาบาล และคณะกรรมการของโรงพยาบาลและทาง
สาธารณสุขจังหวัดจะได้ผ่านการพิจารณา 
ประธาน  1.ทุก CUP ในเรื่องงบค่าเสื่อม ให้รวมกลุ่มแล้วผ่านมติคณะกรรมการบริหาร CUP เมื่อมีมติเห็นชอบให้
แจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ จะได้ทราบและกลุ่มงานบริหารช่วยตรวจสอบ 
2.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้แล้วเสร็จ  และเตรียมการร่างคณะกรรมการก าหนด TOR  
ในการประชุม กวป. เดือนตุลาคม มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ แจ้งหน่วยงานให้น าเสนอข้อมูลเรื่องงบประมาณ 
และมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ และขอรายชื่อภายในวันที่ 15 ตค.62  เพ่ือ
น าเสนอในการประชุม กวป. เดือนตุลาคม และฝากกลุ่มงานบริหารช่วยติดตาม  ประเด็นการก่อสร้างให้พ้ืนที่ช่วย
ด าเนินการ ถ้าเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ และไม่ได้เป็นงบ สปสช. ทาง สสจ.จะเป็นผู้จัดการเอง  
ในงบก่อสร้าง สปสช. ฝากให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเป็นประธานตรวจงาน คุมงาน และในส่วน รพ.สต. ให้
สาธารณสุขอ าเภอเป็นผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นประธาน เพราะจะได้ดูแลโดยตรง  ส่วนในงบประมาณท่ี สสจ.เป็น
เจ้าภาพ ที่ก่อสร้างใน รพสต.ทั้งหมดให้สาธารณสุขอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบ และโรงพยาบาลชุมชนจะให้รองที่ดูแล
พ้ืนทีเ่ป็นประธานและรับผิดชอบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอ าเภอ  
  นายเรวัฒน์  สุขหอม  สาธารณสุขอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ หารือทีป่ระชุมในการส่งตัวแทนประกวด 
อสม. อยากให้รวมเป็นภาพจังหวัด เพื่อบริหารจัดการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
 7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ 
 นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป น าเสนอที่ประชุม  
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์  ประจ าเดือนกันยายน  2562 มีจ านวน ๕๓ ราย  

นายทรงวุฒิ ชนะอุดมสุข นายแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี 
นายอรรถโกวิท สัตยรักษา นายแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี 
นายนรวิชญ์ ภูรพีระวงษ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี 
นายธาวิน ศิวานุวัฒน์ นายแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี 
นายปิติพงษ์ แสงส าฤทธิ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี 
น.ส.จารว ี แหวนดวงเด่น นายแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี 
น.ส.สลลิทิพย ์ ฉิมดิษฐ นายแพทย์ โรงพยาบาลปราณบุรี 
น.ส.วรนันท ์ ธรรมเศวต เภสัชกร โรงพยาบาลปราณบุรี 
น.ส.จิรัฎฐ ์ ไอยราพงศ์ เภสัชกร โรงพยาบาลปราณบุรี 
นางรัชดา สิงห์สถิตย์สุข เภสัชกร โรงพยาบาลทับสะแก 
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น.ส.ชริดา บุญมาก เภสัชกร โรงพยาบาลทับสะแก 
นายเมธวัจน์ จรัสฐิติวสุกุล เภสัชกร โรงพยาบาลทับสะแก 
น.ส.ศรีอาภา อเนก นายแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน 
น.ส.อัจฉรา สุทธาวาส นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
น.ส.ฐิตาภรณ ์ วันดี นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
น.ส.ปทุมพร ลิขิตวรศักดิ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นายวุฒิกร วงษ์ศิลาทัย  นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
น.ส.ณภัชนันท ์ โลหิตหาญ นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นายอิสระ เบญจมินทร์ นายแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นายนพรัตน์ ตั้งหลักม่ันคง ทันตแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นางปัญจรัตน์ พจนพิมล เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นายอรรณพ หิรัญดิษฐ์ เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
น.ส.จิตสุดา โพธิ์ศรี เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นางธนิดา หิรัญดิษฐ์ เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นายชวลิต พัฒนกุล เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
น.ส.นารินทร ์ ลุไธสง เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
นายฆฤต ศรีสุข นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
ว่าที่รต.หญิงจิรัชญา กลีบสุวรรณ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นายจุลชาติ ภัทรศิริกุล นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.เชิญพร พยอมแย้ม นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.ดุษณี ตระกูลช่าง นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นายพชร ตันชวลิต นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.พัชราภรณ ์ มาลีเวช นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นายวีระพงษ์  หวังธีระพงษ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.ศรีกนก วิสุทธิรัตนกุล นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นายสกล ตั้งจรรยาธรรม นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นางสิริหญิง ทองสันติ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.อารีดา ธงทอง นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นางฉันทนัทธ์  วรานุชิตกุล นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นางรัชมณี อินมี นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.สชุาตา พรหมอ่อน นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.มนัสวร อินทรพินทุวัฒน์  นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นายปิยพัทธ์ ปิยะมงคล นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นายอุดม ตั้งตระกูลวงศ์ นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.พรรัตน์ จินดา นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
นายชวิศ สุวรรณพรินทร์ นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.อรอนงค์ หงษ์ชุมแพ เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน 
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น.ส.สธุารส ปริญญาปุณโณ เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.มาลา อินสะโร เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.จุติรัตน ์ วงศ์ศรีสกุล เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.เปมิกา เลาหสินณรงค์ เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน 
น.ส.ศวรรณ ี ฉัตรวรานนท์ เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน 
นายธนรัตน์ เวียงนนท์ เภสัชกร โรงพยาบาลหัวหิน 

มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ 
รายช่ือแพทย์ท่ีขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ 
ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๒ มีจ านวน ๖ ราย 

๑. นายธนพล ทรงธรรมวัฒน์  นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 

ขอยกเลิก ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒. น.ส.เขมธิชา เตียววนากุล นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 

ขอยกเลิก ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๓. น.ส.ปนัดดา ฉินทกานันท์  เภสัชกร โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

ขอยกเลิก ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๔. น.ส.ลดาทิพย ์ ทองธเนศ นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 

๕. น.ส.เบญญาภา สรรพอุดม นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 

๖. น.ส.จารุวรรณ สตางค์ทอง นายแพทย์ โรงพยาบาลหัวหิน 

ขอยกเลิก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ 
 7.2 กฐินพระราชทาน และกฐินวัดสามกระทาย  ถ้ามีความก้าวหน้าประธานจะแจ้งให้ทราบ 
 7.3 งานเลี้ยงเกษียณ  

นายคมสนั  ไชยวรรณ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งงานเลี้ยงเกษียณ วันที่ 
30 กันยายน ณ ร้านเชี่ยวโอชา การแต่งกายสวมเสื้อสีขาว มอบหมายกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอรูปและ
ประวัติ จ านวนของ ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมจ านวนคนที่จะจัดงานเลี้ยง 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.   

                                                                                                                                                                                                                                         
     (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                       (นางสาวศิริพร  สัตถาพร) 
   เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


