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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

ครั้งท่ี 12 / 2562 

วันพุธที่  25 ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕62 

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมชั้น  5  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

……………………………………………………………. 

ผูเขาประชุม 

1. นายสุริยะ คูหะรัตน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน พัฒนทอง  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
6. นายศุภชัย ศุภพฤกษสกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ 
7. นายนิรันดร จันทรตระกูล  ผอ.รพ.หัวหิน 
8. นายดํารงรักษ ชูไพฑูรย   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามรอยยอด 
10. นายวิทยา โปธาสินธุ     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นางสุภาภรณ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ พัฒนกิจไพโรจน  ผอ.รพ.บางสะพานนอย 
14. นายเรวัฒน สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ 
15. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
16. นายทักษ จันทรชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
17. นายสําราญ  เพ็งสวัสดิ์     รก. สสอ.สามรอยยอด 
18. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
19. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ  สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษณ  สสอ.บางสะพาน 
21. นายสมวงศ ประพันธวงศ  สสอ.บางสะพานนอย 
22. นางเยาวลักษณ อุณหสุทธิยานนท  หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ     หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
24. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
25. นางสมเนตร ทองอยู   หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
26. นางเพ็ชรัตน ตั้งตระกูลพงศ  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวเรณ ู เมืองเกลี้ยง  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
28. นายนิสิต บุญนาค   แทน หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
29. นายมนตรี สุนทโรวิทย  หัวหนากลุมงานนิติการ 
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30. นางสุกัญญา เจียรวนานนท  หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 
31. นายวศิน    บุณยะรัตนสุวิมล  แทน หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
32. นางนภาพร โดมทอง   หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอและยาเสพติด 
33. นายพงศพันธ รัตนาธรรมวัฒน  หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 
34. นางสาวสุลาวรรณ เงินยวง  แทน หัวหนา ศตม.ที่ 5.3 
35. น.ต.หญิงสุกัญญา แจงกิจ   แทน ผอ.รพ.กองบิน 5 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายวรวัฒน แตงออน  เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน 
2. นางสาวนุจรี  ยะกบ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ 
3. นางสุนารี รัตนาพันธ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

4. นางสาวขนิษฐา จินดาวัฒนวงศ  เภสัชกรชํานาญกร 

5. นางยิ่งรัก วงษชื่น   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

6. นางสาวรัตนาภรณ แมนหมาย  นักวิชาการสาธารณสุข 

7. นายอิสรา หลักโลก   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

8. นางสาวลลิชาวด ีโรจนบุรานนท  ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 

9. นางสาวกมลชนก เลิศอนันตปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10. นางศศิวิมล บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐   น.         

นายสุริยะ  คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระกอนการประชุม 

นายสุริยะ  คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   เปนประธานมอบพระพุทธรูปใหเครือขาย 

บริการสุขภาพระดับอําเภอ (CUP) เพื่อความเปนสิริมงคล จากนั้นไดมพีิธีลงนามคํารับรองการ 

ปฏิบัติราชการ ( MOU ) ระหวาง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ และ ผูบริหาร 

สาธารณสุขระดับจังหวัดและอําเภอ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

นายสุริยะ  คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดแจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้ 
1.1 การเปดใหบริการคลินิกแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
1.2 การสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ.2563 มีแนวทางการสมัครและหลักเกณฑการ
พิจารณา ดังนี ้ 
    1) ประเภทรางวัลเลิศรัฐ : มี 3 ประเภท ไดแก 1) รางวัลบริการภาครัฐ 2) รางวัลการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม และ 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) รางวัล
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ทัง้ 3 ประเภทนี้ มีเจตนามอบใหกับหนวยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อ
ประชาชนไดรับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และเปนทีพ่ึงพอใจ  
    2. เงือ่นไขการไดรับรางวัล  

     - รางวัลเลิศรัฐยอดเยียม มอบใหกับหนวยงานทีไดรับรางวัลระดับดีเดนครบทั้ง 3 

สาขาในปเดียวกัน สวนรางวัลเลิศรัฐ ประเภทสาขา มอบใหกับหนวยงานทีมีผลงานโดดเดนใน 

สาขานั้นๆ 

    3. การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2563 สมัครผานระบบออนไลนของ
สํานักงาน ก.พ.ร.: http://awards.opdc.go.th/awardsregister/ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕62 วันศุกรที่ 20 กันยายน  2562 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข  

แจงรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที ่ 11/๒๕63 
วันอังคารที ่26 พฤศจิกายน 2562  มีทั้งหมด  16 หนา ไดนําข้ึนเว็ปไซดของสํานักงาน 
สาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขนัธ จึงเรียน  ที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง 
รายงานการประชุมดังกลาว  กรณีมีขอแกไขประการใดกรุณาแจงฝายเลขานุการทราบและ 
ดําเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมมีขอแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1 ติดตามความกาวหนาการบริหารงบลงทุน 

- งบลงทุนผูกพันขามป ( ป 2560 - ป 2562 ) 

นายคมสัน ไชยวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ แจง 
ความกาวหนาการบริหารจัดการงบประมาณผูกพันรายการคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง        
ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ จํานวน 20 รายการ วงเงินงบประมาณผูกพัน  71,980,339.49 บาท 

          ป 2560 รพ.บางสะพาน – อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  ระยะเวลากอสราง 800 วัน 
16 งวดงาน เริ่ม 28 ก.ค.60 วงเงิน 165,700,000 บาท เบิกจายเงินแลว 5 งวด และไดหยุดงาน
กอสรางตามมติคณะกรรมการตรวจการจาง เมื่อ 13 มี.ค.2562  เนื่องจากมีการแกไขรูปแบบ
รายการ  ตอมาเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2562 คณะกรรมการฯ ไดมีมติใหผูรับจางทําแผนงาน สงให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป 

  ป 2561 รพ.บางสะพาน - อาคารพักเจาหนาที่ 7 ชั้น 96 หอง ระยะเวลากอสราง 580 วัน 
15 งวดงาน เริ่ม 16 มี.ค.61 วงเงิน 61,700,000 บาท เบิกจายตามงวดงานไปแลว 11 งวด  
ตรวจรับงานงวดที่ 14-15 (งวดสุดทาย) แลวเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2562 รอรับโอนงบประมาณ 

งวด  
12-15 วงเงิน 25,297,000 บาท  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยังไมไดรับโอนเงินจาก 
กระทรวง  และไดทําหนังสือติดตามงบประมาณแลว  เมื่อเดือนที่แลว 



4 

 

  
ป 2562 มี ๙ รายการ  

รายการที่ 1: อาคารซักฟอก จายกลาง โรงพยาบาลสามรอยยอด วงเงิน 10,200,000  
ระยะเวลากอสราง 320 วัน 6 งวดงาน เริ่ม 27 มีนาคม 62 สิ้นสุด 10 ก.พ.63  เบิกจายงวด  
1-2 แลว เมื่อ 22 พ.ย.62  วงเงิน 1,632,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางกอสรางงวดที่ 4 

   รายการที่ 2: อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บานทุงเคล็ด วงเงิน 2,932,600  ระยะเวลา 
  กอสราง 300 วัน 5 งวดงาน เริ่ม 30 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 25 พ.ค. 2563 คณะกรรมการ 
  ตรวจการจาง ไดทําหนังสือใหผูรับจางเขาดําเนินการ โดยผูรับจางเขาพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการกอสราง 

งวดที่ 1 เมื่อเดือน พ.ย. ๖๒ การกอสรางไมเปนไปตามงวดงาน 
รายการที่ ๓-๙: บานพักขาราชการ ระดับ 5-6  จํานวน 7 หลัง ระยะเวลากอสราง 180 วัน  

5 งวดงาน   
สถานที่   วงเงิน   วันเริ่มตน  วันสิ้นสุด  ความกาวหนา   

สสอ.หัวหิน  1,140,000   16 
พ.ค.62   

12-พ.ย.-62 เบิกจายเงินครบแลว 

รพ.สต. 
ไรเกา  

1,045,000   16 
พ.ค.62   

12-พ.ย.-62  **แจงคาปรับ สงมอบงานงวดที่ 
1-5 (งวดสุดทาย) แลว รอเอกสาร
สงเบิก 

รพ.สต.ปากน้ํา
ปราณ  

1,140,000   16 
พ.ค.62   

12-พ.ย.-62  **แจงคาปรับ สงมอบงานงวดที่ 1 
แลว อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 
ไมเปนไปตามงวดงาน  

รพ.สต. 
ดานสิงขร  

1,157,800   9  
ส.ค. 62   

5-ก.พ.-63 รอเอกสารแกไขแนบทายสัญญา 
ดําเนินการกอสรางงวดที่ 1 การ
กอสรางไมเปนไปตามงวดงาน  

รพ.สต.หนองตา
จา  

1,157,800   27 
ส.ค.62   

23-ก.พ.-63 สงมอบงานงวดที่ 1 แลว อยู
ระหวางกอสรางงวดที่ 2-3 เปนไป
ตามงวดงาน  

 รพ.สต.หนอง
หอย  

1,155,203.49  
 

  27 
ส.ค.62   

23-ก.พ.-63 อยูระหวางกอสรางวดที่ 2 เปนไป
ตามงวดงาน  

รพ.สต.ชางแรก  1,157,800   27 
ส.ค.62   

23-ก.พ.-63 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไป
ตามงวดงาน  

 
- ป 2562   ที่ไดรับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จํานวน  9 รายการ 

รายการที่ ๑: บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,140,000 บาท  
  ระยะเวลากอสราง 180 วัน  5 งวดงาน  เริ่มตน 28 ส.ค.62 สิ้นสุด  23 ก.พ.63 ขณะนีอ้ยู 
  ระหวางกอสรางงวดที่ 2 เปนไปตามงวดงาน  

รายการที่ ๒: รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บานทุงขี้ตาย วงเงิน 669,100 บาท  ระยะ 
เวลากอสราง  90 วัน  2 งวดงาน  เริ่มตน 31 ส.ค.62 สิ้นสุด 28 พ.ย.62  สงมอบงาน และ 
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เบิกจายเรียบรอยแลว จํานวน 669,100 บาท 
รายการที่ ๓: รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 295 เมตร พรอมรางระบายน้ําคอนกรีต 

  เสริมเหล็ก จํานวน 230 เมตร รพ.สต.บานศรีนคร  วงเงิน 1,923,500 บาท ระยะเวลากอสราง  
150 วัน  3 งวดงาน  เริ่มตน 31ส.ค.62  สิ้นสุด 27 ม.ค. 63 ขณะนี้อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2  
เปนไปตามงวดงาน เบิกจายงวดที่ 1 แลว จํานวน 769,400 บาท 

   รายการที่ 4: กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,784,300 บาท ระยะเวลา 
กอสราง 116 วัน 2 งวดงาน เริ่มตน 14 ก.ย.62  สิ้นสุด 7 ม.ค. 63 อยูระหวางกอสรางงวดที่ 2  
เปนไปตามงวดงานที่กําหนด  

รายการที่ ๕: กําแพงกั้นน้ํา รพ.สต.ดอนซอ วงเงิน 3,629,000 บาท ระยะเวลากอสราง  
145 วัน ๒ งวดงาน  เริ่มตน 14 ก.ย.62 สิ้นสุด 5 ก.พ. 63 อยูระหวางกอสรางงวดงานที่ 1-2 

   รายการที่ 6 – ๘ : รพ.กุยบุรี ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย วงเงิน 264,888 บาท /  
  กําแพงกั้นน้ํา วงเงิน 3,495,960 บาท/ ถังเก็บน้ําผิวดิน 100 ลูกบาศก จํานวน 1 ถัง และหอสูง   
  วงเงิน 5,599,152 บาท ระยะเวลากอสราง 190 วัน  3 งวดงาน  เริ่มตน 27 ก.ย..62 สิ้นสุด  
  3 เม.ย.  63  อยูระหวางกอสรางงวดที่ 1 เปนไปตามงวดงานที่กําหนด  

รายการที่ 9: ถมดิน จํานวน 7,136 ลูกบาศกเมตร สูงเฉลี่ย 1.40-0.40 เมตร รพ.กุยบุรี  
  วงเงิน 200,000 บาท ระยะเวลากอสราง 50 วัน  1 งวดงาน  เริ่มตน 21 ก.ย.62  สิ้นสุด  

9 พ.ย.62 สงมอบงานและเบิกจายเงินเรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
          - งบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2561 และ ป 2562 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
แจงความกาวหนาการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน ป 2561  
วงเงินทั้งสิ้น 53,379,107.27 บาท ดังนี้ 
1) รายการที่อยูระหวางดําเนินการ ม ี3 รายการ เปนของ รพ.บางสะพาน วงเงินรวม  
4,860,000 บาท (ระดับหนวยบริการ 1 รายการ คือ เตียงผาตัดพรอมรีโมทคอนโทรล วงเงิน 
1,760,000 บาทม, ระดับเขต 2 รายการ คือ โคมไฟผาตัดใหญโคมคู วงเงิน 1,340,000. บาท  
และเตียงผาตัดพรอมรีโมทคอนโทรล วงเงิน 1,760,000 บาท ความกาวหนาการดําเนินงาน :   
แจงผูขายมาทําสัญญา (ครบกําหนด 7 ม.ค.63) 
๒) ทําสัญญาแลว มี 3 รายการ 
    - รพ.หัวหิน  1 รายการ คือ ปรับปรุงหองพิเศษ 22 หอง วงเงิน 2,890,000 บาท (ระดับ
หนวยบริการ) ความกาวหนาการดําเนินงาน: อยูระหวางกอสรางงวด 4 เบิกจายแลว จํานวน
2,023,000 คงเหลือ 867,000 บาท 
    - รพ.บางสะพาน 2 รายการ (ระดับหนวยบริการ) รายการที่ 1 ปรับปรุงทางเชื่อมฯ วงเงิน
1,800,000 บาท ความกาวหนาการดําเนินงาน: เบิกจายแลว 900,000 บาท คงเหลือ 
900,000.บาท คาดวาจะสงมอบงานงวด 2 (งวดสุดทาย) ในวันที่ 26 ธ.ค.62 รายการที่ 2  
ชุดอุปกรณชวยชีวิตทารกแรกคลอด วงเงิน  300,000 บาท ความกาวหนาการดําเนินงาน: 
รอสงมอบ (ผูขายนัดสงมอบ ในวันที่ 2 ม.ค.63) 
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ป 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท 
1) รายการที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 12 รายการ ดังนี้ 

หนวยงาน รายการที่ /วงเงิน ความกาวหนา 
รพ.สต.บาน
แพรกตะครอ 
(เขต)  

1. รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ/ 957,000 บาท 

ยกเลิกและดําเนินการจัดซื้อ
ใหม เนื่องจากมีการอุทธรณ
และเกินระยะเวลายืนราคาใน
การเสนอราคา 

รพ.ทับสะแก 
(หนวยบริการ) 

2. ตูปลอดเชื้อ/ 400,000 บาท 
3. เครื่อง AED/ 130,000 บาท 

อยูระหวางเวนระยะอุทธรณ  
สิ้นสุดวันที่ 27 ธ.ค.2562 

รพ.บางสะพาน  
(หนวยบริการ/
จังหวัด/เขต) 

4-7 : ครุภัณฑการแพทย 4 รายการ / 
2,190,301.27 บาท 
 
8-9: ครุภัณฑการแพทย 2 รายการ/ 
2,250,000 บาท 
 
10.ปรับปรุงระบบไฟฟาสนับสนุนอาคาร
ผูปวยนอกและอุบัติเหต/ุ 1,276,700 บาท 
 
 
11. ซอมแซมปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 
ระหวางอาคารเกาและอาคารใหม/ 
1,705,869.90 บาท 

- อยูระหวางลงนามในสัญญา 
คาดวาจะลงนามสัญญา 
มกราคม 2563   
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหม
เนื่องจาก e-bidding รวมแลว
ไมมีผูยื่นเสนอราคา 
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการเปน
สิ่งกอสราง 9 รายการ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการเขต 28 
พ.ย.62  เสนอ อปสข.อนุมัติ
(29 มกราคม 2563)  
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เปน
สิ่งกอสราง 5 รายการ 

รพ.บางสะพาน
นอย 

12. ปรับปรุงซอมแซมอาคาร รพ.สต.ไชยราช 
/ 1,276,700 บาท  
 

ขอความเห็นชอบราคากลาง 
คาดวาจะกอหนี้ มีนาคม 
2563 

 
2) ทําสัญญาแลว จํานวน 12 รายการ ดังนี้ 

หนวยงาน รายการที่ /วงเงิน ความกาวหนา 
รพ.หัวหิน   
 

1-2 ครุภัณฑการแพทย 2 รายการ/
2,350,000 บาท 

- รอเบิกจาย 

รพ.ทับสะแก  
 

3-10 ครุภัณฑการแพทย 8 
รายการ/ 2,802,361.85 บาท 

- รอสงมอบ 3  รายการ 
- รอเบิกจาย 5  รายการ 

รพ.บางสะพานนอย 
 

11-13 ครุภัณฑการแพทย 3  
รายการ/ 990,000  บาท 

- นัดสงมอบ 26 ธ.ค.62 

รพ.สามรอยยอด  
 

ปรับปรุงรั้วและปายโรงพยาบาล / 
1,480,000  บาท 

- อยูระหวางดําเนินการงวด 1 
(จากท้ังหมด 2 งวด) 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบคาเสื่อม  

3.1 รพ.บางสะพาน ป 2562 ระดับหนวยบริการ รายการแผนเดิม ซอมแซมปรับปรุงทาง
เชื่อมอาคารระหวางอาคารเกาและอาคารใหม วงเงิน 1,705,869.90 บาท รายการแผนใหม 5 
รายการ ไดแก 1) ซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 5 KW 1 งาน วงเงิน 342,400 บาท 
2) ปรับปรุงลานจอดรถภายใน รพ. วงเงิน 500,000 บาท 3) ปรับปรุงระบบรางน้ําภายใน รพ.     
วงเงิน 354,000 บาท 4) ปรับปรุงรั้วลวดตาขายภายใน รพ. วงเงิน 230,000 บาท และ  
5) ปรับปรุงทางเชื่อมภายใน รพ.  วงเงิน 280,000 บาท (UC 279,469.90 บาท/ สมทบ  
530.10 บาท  เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง อาคารที่จะปรับปรุงทางเชื่อมเพ่ือสงตอผูปวยยังกอสราง 
ไมแลวเสร็จ ทําใหไมสามารถเขาพ้ืนที่กอสรางได 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

    3.2 รพ.ประจวบฯ ป 2563 ระดับหนวยบริการ รายการแผนเดิม รถยนตตรวจการปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000ซีซ ีหรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 100 กิโลวัตต เครื่องยนต
เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ลอ วงเงินคาเสื่อม 1,280,000  บาท  รายการแผนใหม รถยนตตรวจ
การปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000ซีซี หรือกําลงัเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต 
เครื่องยนตดีเซล แบบขับเคลื่อน 2  ลอ วงเงินรวม 1,290,000 บาท(คาเสื่อม 1,280,000 
บาท  สมทบเงินบํารุง 10,000 บาท  เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง รพ.ไดกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
และสืบราคาจากทองตลาดแลว ปรากฏวา เครื่องยนตตามรายการเดิมที่ขอบริษัทผูจําหนายชั้นนํา
ของประเทศไทยไดยกเลิกการผลิตเครื่องยนตเบนซินดังกลาวแลว  
*** รายการนี้ งบประมาณ ยังไมไดรับโอน เสนอ อปสข. อนุมัติหลังจากไดรับโอนงบประมาณ เขต
ยอมใหจังหวัดเอาเรื่องเขา กวป. เดือนนี้ได แตยังทําอะไรไมได จนกวาจะไดรับโอนเงิน 

ประธาน  งบประมาณยังไมโอนก็สามารถดําเนินการหาผูรับจางได แตยังไมลงนามจนกวาจะไดรับโอน  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

   3.3 รพ.หัวหิน  ป 2563 ระดับหนวยบริการ  รายการแผนเดิมมี 6 รายการ ไดแก  
1) เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาณและความดัน  2 เครื่อง  วงเงิน 1,500,000 บาท
2) ชุดสวานเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน วงเงิน 750,000 บาท 3) เครื่องชวยหายใจชนิด
ควบคุมดวยปริมาตรและความดันสําหรับเด็กแรกเกิดถึงผูใหญ วงเงิน 1,500,000 บาท 4) เครื่อง
ฟอกไตเทียมแบบวัดคาโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ 2 เครื่อง วงเงิน 1,160,000 บาท 5. ชุดอุปกรณ
ตรวจหู คอ จมูก และรักษาโรคหู คอ จมูก วงเงิน 800,000 บาท และ 6. หัวตรวจอวัยวะภายใน
ดวยคลื่นเสียงความถี่สูงผานทางชองคลอด วงเงิน 190951.70 สมทบ 89,048.30 บาท รวม 
280,000 บาท รวมวงเงิน 5,990,000 บาท  (คาเสื่อม 5,900,951.70 บาท และเงินบํารุง
สมทบ 89,048.30 บาท รายการแผนใหม 7 รายการ ไดอก 1) เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุม
ดวยปริมาณและความดัน  10 เครื่อง วงเงิน 3,999,000 บาท 2) เครื่องวิเคราะหเครื่องให
สารละลายทางหลอดเลือดดํา  วงเงิน 460,000 บาท 3) เครื่องวัดแรงดันอากาศ วงเงิน
90,000 บาท 4) ชุดตุมน้ําหนักสําหรับเครื่องชั่งเด็ก และผูใหญ  วงเงิน 50,000 บาท  



5) เครื่องมือตรวจคัดกรองการไดยินในเด็กแรกเกิด วงเงิน 350,000 บาท 6) เครือ่งติดตามการ 

ทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเลก็ 8 เครือ่ง วงเงิน 680,000 บาท และ 7) 

หัวตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูงผานทางชองคลอด วงเงิน 271,951.70 บาท 

สมทบ 8,048.30 บาท รวม 280,000 บาท รวมวงเงิน 5,909,000 บาท (คาเสื่อม 

5,900,951.70 บาท เงินสมทบ 8,048.30 บาท เหตุผลขอเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากมีการ 

ทบทวนความจําเปนในการใชครุภัณฑที่เรงดวนและครุภัณฑที่ชํารุดในปจจุบัน 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

- แจงวงเงินและหลักเกณฑและจัดสรรคาตอบแทนกําลงัคนดานสาธารณสุข ฉ.11 ฉ.12 

นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสขุจังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

แจงจัดสรรคาตอบแทนกําลงัคนดานสาธารณสุข (ฉ.11/ ฉ.12 ) ป 2563 พรอมลายละเอียดการ

จัดสรรกบัหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

1. โรงพยาบาลทั่วไปจัดสรรตามวงเงินที่ไดรบัการจัดสรร 

2. จัดสรรให รพ.สต. 100 % โดยใชขอมลูแผนการเบิกจายคาตอบแทนกำลังคน ป 2563 

3. สวนที่เหลือจัดสรรให รพ.ชุมชนโดยใชขอมูลแผนการเบิกจายคาตอบแทนกำลงัคน ป 2563 

ในเดือนตุลาคม 2563 

 
 

   

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

๘ 
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  ๓.๒ การเฝาระวังการเงินการคลงัโรงพยาบาล 8 แหง และ รพ.สต.รายอําเภอ 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
นําเสนอขอมูลรายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 16 มกราคม 2562 ดังนี้ 

หนวยบริการ CR > 
1.5 

QR > 
1.0 

Cash 
> 0.8 

NWC NI+Depreciation Risk 
Scoring 

รพ.ประจวบคีรีขันธ 1.58 1.48 1.05 103,240,724.15 17,044,112.07 0 
รพ.กุยบุรี 1.4 1.31 1.1 9,884,786.46 4,744,100.68 1 
รพ.ทับสะแก 1.36 1.25 0.87 10,542,987.42 9,420,646.58 1 
รพ.บางสะพาน 1.15 0.93 0.43 16,216,290.89 35,357,182.58 3 
รพ.บางสะพานนอย 1.75 1.63 1.45 17,376,604.79 6,632,403.63 0 
รพ.ปราณบุรี 1.48 1.38 1.1 19,776,999.19 17,452,509.70 1 
รพ.หัวหิน 0.95 0.74 0.42 -17,596,060.07 90,474,132.82 4 
รพ.สามรอยยอด 4.64 4.49 3.97 98,823,071.63 15,173,426.22 0 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  4.1 แนวทางการตรวจราชการกรณีปกติ  รอบที่ 1/2563 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
  นําเสนอแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที ่1/ 2563 ดังนี้ 

- ประเด็นการตรวจ  มี 5 ประเด็น  ไดแก 
1) Agenda base  ประกอบดวย 
 - โครงการพระราชดําริ (โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย)  

- กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
2) Function base ประกอบดวย 
 - สุขภาพกลุมวัย (ทุกกลุมวัย  เนนแมและเด็กและผูสูงอายุ) 
 - ลดแออัด ลดรอคอย  
3) Area base เขตสุขภาพท่ี 5 ประกอบดวย 
 - STEMI  
 - CA  
4) Management ประกอบดวย 
  - ดานบุคลากร  
 - ดานการเงินการคลัง  
 - ดานการบริหารงบประมาณ 
5) Area base ของแตละจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ มี 3 เรื่อง ประกอบดวย NCD, TB และ 
Teenage Pregnancy  
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- คณะตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 5 แบงออกเปน 3 คณะ ไดแก 
  คณะที่ 1 : คณะตรวจฯ ประเด็นดานระบบบริการ จะตรวจติดตามในประเด็น  
 - โครงการพระราชดําริ (โครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย)  
 - กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  
 - ลดแออัด และลดรอคอย  
 - Area base ของเขต ซึ่งไดแก STEMI และ CA 
  คณะที่ 2 : คณะตรวจฯ ประเด็นสุขภาพกลุมวัย และ Area base ของจังหวดั  
  คณะที่ 3 : คณะตรวจฯ ประเด็นการบริหารจัดการ จะตรวจติดตามในประเด็น 
 - ดานบุคลากร  
 - ดานการเงินการคลัง  
 - ดานการบริหารงบประมาณของจังหวัด 
- กําหนดการการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รายจังหวัด 
  วันกอนกําหนดการตรวจราชการ  คณะใด/กลุมใด จะมาวันไหนบาง จะแจงใหทราบอีกครั้ง 
  09.00-16.30 น.  คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ลงพ้ืนที่เก็บขอมูล 
  วันแรกของกําหนดการตรวจราชการ (วันที่ 21 ม.ค.2563) 
  08.30 – 9.00 น.  ผูตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศ, ชวยผูตรวจราชการ 

กระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 พรอมผูตรวจราชการและนิเทศงาน ทั้ง 
3 คณะ พบคณะผูบริหารสาธารณสุขในจังหวัด เพื่อหารือประเด็น 
สําคัญและวางแผนการตรวจเยี่ยมพื้นทีร่วมกัน 

  09.00 – 12.00 น.  ผูตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศ, ผูชวยผูตรวจราชการ 
กระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 พรอมผูตรวจราชการและนิเทศงาน ทั้ง 3 
คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตาม ประเด็นสําคัญ และตามพ้ืนที่ที่กําหนด 
โดยแบงออกเปน 2 ทีม  

  13.00 – 16.30 น.  ผูตรวจราชการกระทรวง,  สาธารณสุขนิเทศ, ผูชวยผูตรวจราชการ 
กระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 พรอมผูตรวจราชการและนิเทศงาน ทั้ง 3 
คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตาม ประเด็นสําคัญ และตามพ้ืนที่ที่กําหนด 
โดยแบงออกเปน 2 ทีม (ตอจากภาคเชา) 

วันที่สองของกําหนดการตรวจราชการ (วันที่ 21 ม.ค.2563) 
  08.30 – 9.00 น.  ผูตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศ, ผูชวยผูตรวจราชการ 

กระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 พรอมผูตรวจราชการและนิเทศงาน ทั้ง 3 
คณะ ประชุมเพ่ือหารือ เตรียมการสรุปผลการตรวจราชการ   

  09.00 – 10.30 น.  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล นําเสนอแผนและผลการ 
ดําเนินงานตาม ประเด็นการตรวจราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563  

  10.30 – 14.00 น.  คณะผูตรวจราชการและนิเทศงาน นําเสนอสรุปผลการตรวจราชการ  
โดย ผูตรวจราชการกระทรวง, สาธารณสุขนิเทศ, ผูชวยผูตรวจราชการ
กระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 ใหขอเสนอแนะ ขอสั่งการ สําหรับจังหวัด 
และเขต เพื่อนําไปแกไข และพัฒนาตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.2  ผลงาน OKR แยกอําเภอ/ จังหวัด 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
แจงผลการดําเนินงานตาม OKRs ของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ Q1/2563  
ประจําปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
1) มีแผน LOI ลดรายจาย เพิ่มรายได สรางนวัตกรรม  มีแลว 5 อําเภอ  คงเหลือ 3 อําเภอ  
ที่ยังไมมี  ไดแก อําเภอหัวหิน, สามรอยยอด และ และกุยบุรี 
2) มีการบริหารจัดการงบลงทุน ป 2563 ไดทันเวลา  เปาหมายคือ รายการคุภัณฑ และ 
สิ่งกอสราง ที่เปนงบลงทุน กระทรวงสาธารณสุข  ตองไดผูรับจางหรือผูขาย ผลการดําเนินงาน มี 
เพียง 1 อําเภอ คือ อําเภอบางสะพาน ที่ไดดําเนินการแลว 
3) ลดการใชทรัพยากรไดตามเกณฑเปาหมาย (ลด 10 %) มี 5 อําเภอ ไดแก อําเภอหัวหิน,  
ปราณบุรี,กุยบุรี,เมืองฯ และบางสะพาน มี 2 อําเภอ คือ บางสะพานนอย และสามรอยยอด  
ลดไมได (มีคาใชจายเพิ่มขึ้น) สวนอีก 1 อําเภอ คือ ทับสะแก ไมไดรายงานขอมูลผลงาน 
4) ผลการคัดกรองกลุมเสี่ยง 
   - กลุมเสี่ยงวัณโรค  มี 6 อําเภอ ที่มีผลงานบรรลุตามเกณฑเปาหมายที่กําหนดใน OKR คือ  
อําเภอหัวหิน, ปราณบุรี, สามรอยยอด, กุยบุรี, ทับสะแก และบางสะพานนอย  สวนอําเภอ 
เมืองฯ และอําเภอบางสะพาน  ไดผลงานใกลเคียงเปาหมาย คือ อยูในระดับที่เกินกวา 
รอยละ 80 
  - กลุมเสี่ยงโรคเรื้อรัง (เบาหวาน) สวนใหญยังไดผลงานความครอบคลุมคอนขางนอย  
โดยเฉพาะการคัดกรองภาวะแทรกซอน 
  - กลุมผูสูงอายุ (ตาตอกระจก และภาวะซึมเศรา) ทุกอําเภอยังดําเนินการไดนอยมาก   
โดยเฉพาะอําเภอปราณบุรี, กุยบุรี และหัวหิน 
  - กลุมเสี่ยงมะเร็ง ทุกอําเภอดําเนินการไดนอยมาก  โดยเฉพาะ Pap Smear และ Fit Test 
 ยังมีผลงานในภาพรวมไมถึงรอยละ 5 
5) Smart Hospital  
  - สวนของโรงพยาบาล มี 3 แหง ไดแก สามรอยยอด, ทับสะแก และบางสะพานนอย ที่ได 
ดําเนินการแลว สวนโรงพยาบาลที่เหลือ กําลังอยูระหวางดําเนินการ 
  - สวนของ รพ.สต. มี รพ.สต. เพียง 1 แหง ในอําเภอเมืองฯ ที่มีระบบนัดออนไลน 

ประธาน  ผลการคัดกรองกลุมเสี่ยง ทุกอําเภอยังไมผานเกณฑที่กําหนด ขอความรวมมือหนวยบริการทุกแหง 
ในการบันทึกขอมูล 

 
มติทีประชุม    รับทราบ 
 
  4.3 เบิกจายตรงขาราชการ สิทธิ อปท.จ.ประจวบคีรีขันธ 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
แจงที่ประชุมวา รพ.สต.ทุกแหง (81 แหง) ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการเบิกจายตรง  สําหรับ 

แนวทางปฏิบัติในการเปนหนวยเบิกจายตรงสิทธขิาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ( อปท.)  

จะมีการจัดประชุมชี้แจงฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม  2562 ณ หองประชุมคีรีขันธ ชั้น 5  
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อาคารผูปวยนอก รพ.ประจวบคีรีขันธกลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมฯ เปน ผูรับผิดชอบงาน IT  

จาก สสอ. แหงละ 1 คน เจาหนาที่จาก รพ.สต. แหงละ 1 คน และผูรับผิดชอบงาน IT สสจ. 1 คน 

สิ่งที่ตองเตรียมมาประชุม โดยผูเขารวมประชุมตองนํา 1) Note Book 2) ปลั๊กไฟ (สายพวง) 
3) เอกสารรายการยาที่ใชใน รพ.สต. และ 4) Username และ Password ที่ไดรับจาก  
สปสช. ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจาก E-mail ที่แจง สปสช. 

มติทีประชุม    รับทราบ 
 
  4.4  สิทธิวาง 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
รายงานความครอบคลุมการลงทะเบียนสิทธิ  ขอมูลจากหนาเว็บ สปสช. ณ เดือน ตุลาคม 2562 
ดังนี้ 

UC ที่ลงทะเบียน สิทธิประกัน บุคคลที่มีปญหา คาวาง % UC 

ในจังหวัด สุขภาพกองทุนอื่น สถานะและสิทธิ   Coverage 

414,418 131,456 5,819 516 99.865 
 
  ลําดับผลงานการลงทะเบียนสิทธิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ  อยูลําดับที่  7  ในระดับเขต  ลําดับที ่

68 ในระดับประเทศ โดยจังหวัด 10 ลําดับแรก ไดแก 1) ลําพูน รอยละ 99.962  2) สตูล   
รอยละ 99.960  3) สมุทรสงคราม รอยละ 99.956  4) ตรัง  รอยละ 99.955  5).พัทลุง  
รอยละ 99.955  6) อํานาจเจริญ รอยละ 99.954  7) มหาสารคาม รอยละ 99.954  8.เลย  
รอยละ 99.954  9) นราธิวาส  รอยละ 99.953  และ 10) ศรีสะเกษ รอยละ 99.953 

มติทีประชุม   รับทราบ 
 

4.5 การวางแผนจัดตั้ง PCC (คลินิกหมอครอบครัว 10 ป   2563-2572) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
  แจงเปาหมายการจัดตั้งเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ในป 2563 ตองครอบคลุมประชากร  

รอยละ 40 ทีมเดิมที่มีอยูแลว จํานวน 8 ทีม  ครอบคลุมประชากร (HDC) จํานวน 86,744 คน  
หรือรอยละ 21.55  ป 2563 จึงตองเปดเพิ่มใหครอบคลุมประชากร ไมนอยกวา 74,267 คน  
- เกณฑการขอข้ึนทะเบียนเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ประกอบดวย 1) มีอาคาร สถานที่  
สิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการใหบริการ 2) สถานที่ตั้งอยูในพื้นทีท่ี่สะดวกตอการเขารับบริการ  
4) มีบุคลากรจํานวนเพียงพอและมีศักยภาพ  4) มีเวลาทําการไมนอยกวา 8 ชม/วัน เปนเวลา  
5 วันทําการ/สัปดาห  5) มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 6) มีแพทย FM อยางนอย 1 คน ,
พยาบาล 2 คน ,นวก./จพ.สธ 2 คน 
- แผนการจัดตั้งเครือขายหนวยบริการปฐมภูม ิ ในป 2563 เพื่อใหครอบคลุมประชากรในทุก 
อําเภอ จึงไดกํานหดเปาหมายการจัดตั้ง PCC เพิ่ม จํานวน 13 แหง  ดังนี้  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

4.6 การเตรียมพรอมงบลงทุน ป 2563 แยกรายอําเภอ 

นายคมสัน ไชยวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ นําเสนอ 
  การเตรียมความพรอมงบลงทุน ป 2563   ดังนี ้
  - รายการครุภัณฑ  

หนวยบริการ รายการครุภัณฑ วงเงิน วิธีการจัดซื้อ 
รพ.บางสะพาน 1. เครื่องดมยาสลบพรอมเครื่องชวยหายใจ และ

เครื่องตรวจวัดคารบอนไดออกไซดและยาดมสลบใน
ลมหายใจออก สําหรับการผาตัดทั่วไป จํานวน 2 
เครื่อง    

3,400,000  E-bidding แยกยื่น 

2. เตียงผาตัดทั่วไประบบไฟฟาพรอมรีโมทคอนโทล 
1 เตียง 

1,760,000 E-bidding แยกยื่น 

3. โคมไฟผาตัดใหญโคมคูขนาดไมนอยกวา 
130,000 ลักซ หลอดแอลอีดี 1 เครื่อง    

1,450,000 E-bidding แยกยื่น 

รพ.ปราณบุรี 1. เครื่องลางสายยางอัตโนมัติพรอมอบแหง ขนาด
ความจุไมนอยกวา 800 ลิตร 1 เครื่อง    

1,070,000 E-bidding แยกยื่น 

2. เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 300 กิโลวัตต 1 
เครื่อง 

1,700,000 E-bidding 

  
     

อําเภอ 
  

จํานวนเครือขายหนวยบริการปฐมภูม ิ ครอบคลมุประชากร (คน) 

ทีมเดิม 
( ป 59-62 ) 

ทีมใหม 
 ( ป 63 ) 

ทีมเดิม 
(59-62) 

ทีมใหม 
 (63) 

รวมเกา + ใหม 

หัวหิน 2 3 24,122 34,438 58,560 

ปราณบรุ ี 0 1 0 10,354 10,354 

สามรอยยอด 0 2 0 20,344 20,344 

กุบบุร ี 0 1 0 16,323 16,323 

เมือง 5 1 49,236 7166 56,402 

ทับสะแก 0 2 0 24,676 24,676 

บางสะพาน 1 2 13,386 21,932 35,318 

บางสะพานนอย 0 1 0 14,129 14,129 

รวม 8 13 86,744 149,362 
236,106 
(58.65%) 
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หนวยบริการ รายการครุภัณฑ วงเงิน วิธีการจัดซื้อ 
รพ.สามรอยยอด 1. เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ

ขนาดไมนอยกวา 850ลิตร(Pre-Post Vac) หองนึ่งทรง
สี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประต ู1 เครื่อง 

2,500,000 E-bidding 

2. รถพยาบาลเคลือบสารตานจุลชีพ 1 คัน 2,100,000 บัญชีนวัตกรรม 
รพ.กุยบุรี 
 

1. เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ
ขนาดไมนอยกวา700 ลิตร(Pre-Post Vac) หองนึ่ง
ทรงกระบอก ชนิด 1 ประต ู1 เครื่อง   

840,000 E-bidding 

2. ยูนิตทําฟน (Dental Master Unit) รุน Platinum II 
1 เครื่อง 

856,000 บัญชีนวัตกรรม 

รพ.ทับสะแก  
 

1. ยูนิตทําฟน (Dental Master Unit) รุน Platinum II 
1 เครื่อง 

856,000 บัญชีนวัตกรรม 

สสอ.เมือง 
 

1. เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบอัตโนมัติ
ขนาดไมนอยกวา 40 ลิตร รพ.สต. บานหนองแก/รพ.สต.
หนองยายเอม/รพ.สต.ดอนซอ 2 เครื่อง 

285,000 E-bidding 

2. เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พรอมตู
ตั้งพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน รพ.สต.หนอง
ยายเอม 1 เครื่อง 

90,000 E-bidding 

สสอ.บางสะพาน 
 

1. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา สี) ความเร็ว
ในการถายไมต่ํากวา 20 แผนตอนาที  
จํานวน 2 เครื่อง 

120,000 เฉพาะเจาะจง 

สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
 

1. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา สี) ความเร็ว
ในการถายไมต่ํากวา 20 แผนตอนาท ี     จํานวน 2 
เครื่อง 

240,000 เฉพาะเจาะจง 

2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาด 
4,500 ANSI Lumens  3 เครื่อง            

187,500 เฉพาะเจาะจง 

3. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน10 เครื่อง  

220,000 เฉพาะเจาะจง 

4. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 5 
เครื่อง 

105,000 เฉพาะเจาะจง 

    
รายการกอสราง 
1. บานพักขาราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เปนอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 
    88.08 ตารางเมตร รพ.สต.บางเจริญ อ.บางสะพานนอย/รพ.สต.นิคมสรางตนเอง กม.12  
    อ.เมืองประจวบคีรีขันธ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยแสลงพันธ อ.ปราณบุรี/ 

     รพ.สต.เขาลาน อ.ทับสะแก/รพ.สต.ศิลาลอย อ.สามรอยยอด/สสอ.บางสะพานนอย/ 
    สสอ.ทับสะแก/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯกม.5 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ วงเงิน 
    9,275,200 บาท  วิธีการจัดจาง E-bidding แยกยื่น 
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2. อาคารผูปวยใน 5 ชั้น เปนอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร  
    รพ.บางสะพาน  115,439,200 บาท  ตองทํารายงาน EIA 
3. บานพักขาราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เปนอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 
    92 ตารางเมตร สสอ.สามรอยยอด/สสอ.ปราณบุรี/สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ/สสอ.ทับสะแก/ 
    สสอ.หัวหิน 6,093,500 บาท วิธีการ E-bidding แยกยื่น 
4. ระบบบําบัดน้ําเสีย รพ.บางสะพาน  23,000,800 บาท วิธีการ E-bidding 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   

4.6 สถานการณไขเลือดออก  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระแนบทาย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

  -  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากอําเภอ 

   6.1  แนวทางการดําเนินงาน คลินิกการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

นายเรวัฒน  สุขหอม สาธารณสุขอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการศึกษาดูงาน   
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนางานแพทยแผนไทยใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตร  
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองระจวบคีรีขันธ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยวัตถุประสงคโครงการ ตองการ 
ใหเจาหนาทีเ่กิดแนวคิดมุมมองในการพัฒนาบริการแพทยแผนไทยใหไดมาตรฐาน และเปน  
ทีนาเชื่อถือของผูมารับบริการ  เพิ่มชองทางในการเพิ่มรายไดใหกับหนวยบริการ และนํา 
รูปแบบการบริการทีดีมาพัฒนาตอยอด  โดยแหลงศึกษาดูงานในครั้งนี้ มี 2 แหลง คือ  
รพ.สต.วัดบางขันแตก และ สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม  
- สิ่งที่คาดหวังจะไดจากการศึกษาดูงาน  
  1) ดานการจัดอาคารสถานที   
  2) ดานผลิตภัณฑบริการ  
  3) วิธีการสื่อสารกับประชากรกลุมเปาหมาย  
  4) แนวคิดดาน Service Mind  และ 
  5) ชองทางในการบริหารรายรับรายจาย  

  - เมื่อกลับมา ไดรวมกันสรุปขอดี ขอดอย ในการจัดบริการของทั้ง 2 หนวยบริการ และ 
  นําขอด ีขอเดน ของทัง้ 2 แหง มากําหนดเปนแนวทางในการพัฒนาของอําเภอ เมืองฯ  

- สรุปความพรอมของ รพ.สต. ในอําเภอเมืองฯ ทีจะพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย จํานวน 8 
แหง ไดแก รพ.สต บานทุงโก, สอน.เฉลิมฯ นิคม กม. 5 , รพ.สต.เกาะหลัก, 
รพ.สต.คลองวาฬ , รพ.สต.บานทุงเคล็ด , รพ.สต.ดานสิงขร, รพ.สต.หวยนาพุ และ รพ.สต หวย
ทราย 
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- สรุปแนวคิดการพัฒนาการแพทยแผนไทยใน รพ.สต. อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
  1. กําหนดผลิตภัณฑบริการ และราคาบริการให เปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในเวลาและนอกเวลา
ราชการ และชองทางการหารายรับเปน มาตรฐานเดียวกันทั้งอําเภอ  

(1) บริการนวดรักษา  
(2) บริการนวดประคบสมุนไพร  
(3) อบสมุนไพร  
(4) พอกยาสมุนไพร  
(5) เผายาสมุนไพร 
(6) ดูแลมารดาหลังคลอด 

  2. กําหนดเปาหมายการใหบริการแพทยแผนไทยในเวลา ราชการ 
  3. เพิ่มกลุมเปาหมายของผูมารับบริการนอกเหนือจากกลุม UC เชน ประกันสังคม / เบิกได  
  4. เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ ในกลุมเปาหมายที่เพิ่มรายได 
  5. ตั้งเปาหมายรายไดตอเดือน  
  6. ประเมินผลงานและปญหาอุปสรรค เดือนละ 1 ครั้ง   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ  
  7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหนวย 
        บริการฯ  
นายพงศพันธ รัตนาธรรมวัฒน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป นําเสนอรายชื่อ แพทย ทันตแพทย และเภสัชกรที่ 

ปฏิบัติงานในหนวยบริการฯ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ  จํานวน 7 ราย 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงานที่ปฏิบัติงาน 

1 นางสาววันด ี สําเร็จ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 

2 นางสาวมณฑิรา สูสวัสดิ ์ เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 

3 นางสาวพุทธชาติ ฉันทภัทรางกูร เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน 

4 นางสาวนพพร สมจิต เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน 

5 นายมนูญ ทองมี เภสัชกรชํานาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน 

6 นางสิริกัญญา นิรมิตรานนท เภสัชกรชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางสะพานนอย 

7 นางจารุรัตน พัฒนทอง เภสัชกรชํานาญการ กลุมงานคุมครองฯ สสจ.ปข. 

  

มติท่ีประชุม  อนุมัติเห็นชอบ 
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  รายชื่อแพทย ทันตแพทย ที่ขอ ยกเลิก รับเงินเพิ่มพิเศษฯ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จํานวน  
2 ราย 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง หนวยงานที่ปฏิบัติงาน 

1 นางสาวสุชาตา พรหมออน นายแพทยชํานาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 

2 นางสาววิรดา โรจนเมฆา ทันตแพทยปฏิบัติการ กลุมงานทันตสาธารณสุข สสสจ.ปข.  

มติท่ีประชุม  อนุมัติเห็นชอบ 
 
  7.2  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยหัวใจ ระดับ 1 โรงพยาบาลหัวหิน 
นายนิรันดร  จันทรตระกูล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน แจงโครงการพัฒนาศักยภาพศูนยหัวใจ โรงพยาบาล 

หัวหิน ซึ่งเปนนศนูยหัวใจที่มีศักยภาพ ระดับ 1 ผานเกณฑการประเมินของ สป.สช.มีวัตถุประสงค  
เพื่อใหผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดในเขตพื้นที่โรงพยาบาลหัวหิน และพ้ืนที่ใกลเคียง สามารถเขาถึง
บริการสวนหัวใจภายในเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผาตัดหัวใจแบบเปดได              
ประกันเวลาการเขาถึงปริการได  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในราคาราชการ   คาดหวังวาจะสามารถลด
อัตราตายและความพิการของผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการเสียชีวิตในผูปวย STEMI 
จากรอยละ ๒๒.๕  ใหนอยกวา รอยละ ๑๐               

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
  7.3 ขออนุมัติปรับเพิ่มคาตอบแทนเจาหนาที่โรงพยาบาลหัวหิน 
นายนิรันดร  จันทรตระกูล  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน แจงที่ประชุม ขอปรับลดคาอยูเวร โอที รายละเอียด 

ในการปรับลดเงินจะนําสงเอกสารใหผูบริหารทราบอีกครั้ง เนื่องจากเอกสารที่แจกในที่ประชุมไม 
ตรงกับขอมูลที่นําเสนอ 

ประธาน     เห็นดวยในหลักการทีโ่รงพยาบาลหัวหินจะปรับลดคาใชจายของโรงพยาบาล 

 
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ โดยมีเงื่อนไขวา ตองสงเอกสารมาใหคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง 
 
ปดประชุม เวลา 16.15 น.                                                                                                                              

 
 
 
    นายวรวัฒน  แตงออน          นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง 
(เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน)     (นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) 
 ผูบันทึกรายงานการประชุม          ผูตรวจรายงานการประชุม      
     


