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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

ครั้งที่ 1 / 2563 
วันศุกร์ที่  28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น  5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
……………………………………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
5. นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
6. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล  ผอ.รพ.หัวหิน 
7. นายดำรงรักษ ์ ชูไพฑูรย ์  รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
8. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
9. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
10. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
11. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
12. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
13. นายเรวัฒน์ สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
14. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
15. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
16. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     รก. สสอ.สามร้อยยอด 
17. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
18. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
19. นายไพฑูรย ์ เสียงใหญ่  สสอ.บางสะพาน 
20. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
21. นางรัชนี  ศรีชาติ    แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
22. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
23. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
24. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
25. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
26. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
27. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
28. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
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29. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
30. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
31. นางสาวศิริพร    สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
32. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
33. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
3. นางปิยาพร อ่ิมทั่ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
4. นางปริศนา เทพประดิษฐ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นางสาวจิตรดา จิตต์การุณย์  นักทรัพยากรบุคคล 
6. นายกิตติพงษ ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นายวรวิทย์ แซ่ซ้ิม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางสาวกนกวรรณ จันทร์พรม  นักวิชาการสาธารณสุข 
10. นางสาวศุภมาศ สุขกันตะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
11. นางสาวปวีณา บุญมี   นักวิชาการสาธารณสุข 
12. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐   น.         
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, โรงพยาบาลบางสะพาน  และโรงพยาบาลบาง
สะพานน้อย ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 
2560  รอบท่ี 3 จากสภาเทคนิคการแพทย์ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจ้งที่ประชุม  

เรื่อง ประกาศ OKRs ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบท่ี 2/ 2563  
1 มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม 2563  มี 3 เรื่อง ได้แก่  
๑. Smart Office/ Smart Hospital   

- ส่วนของ Smart Office เป้าหมาย  สสจ., รพท., รพช., สสอ., รพสต. ทุกแห่ง พัฒนาระบบ  
ให้เชื่อมโยงกันเป็น Smart Province ทั้ง E-Sarabun และ E-Meeting ซ่ึงผลงานตาม OKR ระยะ
ที่ ๑ ไดด้ำเนินการในเชิงระบบแล้ว ระยะที่ ๒ ต้องปรับระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับใน
ส่วนของ  Smart Hospital  รพท. และ รพช.ทุกแห่ง ต้องพัฒนาหน่วยบริการให้เป็น Smart  
Hospital  โดยต้องมีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์ Smart Hospital  ทั้งด้าน Smart Tools และ 
Smart Services ซึ่งขณะนี้พบว่ายังผ่านเกณฑ์น้อยมาก ให้เร่งดำเนินการ เพราะเป็นตัวชี้วัด



3 

 

กระทรวง สำหรับในหน่วยบริการระดับ รพ.สต. ขอแค่ให้มีระบบนัดออนไลน์ในคลินิกบริการ เช่น  
คลินิกทันตกรรม/  แพทย์แผนไทย  มีการนัดโดยผ่านระบบ line  
๒. DPACpkk keto เป้าหมาย รพ., รพ.สต.ทุกแห่ง มีกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
และกลุ่มป่วย ให้ได้มากกว่าร้อยละ 90  โดยใช้เครื่องมือ (1) ปรับพฤติกรรมการกินให้เป็นแบบ  
Low Carb หรือ Ketogenic diet หรือ (2) ออกกำลังกาย 5 วัน/สัปดาห์ โดยถ้าใช้วิธีเดิน ต้องให ้
ได้อย่างน้อยวันละ 1 ชม., วิ่ง อย่างน้อยวันละ 30 นาที, ปั่นจักรยาน อย่างน้อย 1 ชม. และ

 ให้เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 1  เจ้าหน้าที่และ อสม. ให้ 
มากท่ีสุด และการสมัครฌาปนกิจ อสม. ให้อสม. ทุกคนสมัคร จะตรวจสอบยอดผู้สมัครต้นเดือน 
มีนาคม 2563 นอกจากนี ้ควรจัดให้มี Fitness Post  หรือ สถานที่สำหรับ Work out ในส่วน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีงบสนับสนุนให้ 5,000,000 บาท  
๓. EOC 4.0 เป้าหมาย ให้ คปสอ. ทุกแห่งมีระบบ EOC on web  

นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนนิงาน 
ตามเกณฑ์ Smart Hospital ของ รพ.ในสังกัด สธ. นับผลงานถึงเดือน ก.พ.2563 

  
  มีโรงพยาบาลสามร้อยยอดและโรงพยาบาลทับสะแก ที่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด   

ประธาน   ฝากโรงพยาบาลปราณบุรี เร่งดำเนินการเนื่องจากผลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์หลายข้อ    

นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเสนอตัวอย่างผลงานตามเกณฑ์  
     Smart Hospital ของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ ผลงาน EOC on Web และผลงานการปรับเปลี่ยน 
 พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยโรคเรื้อรังด้วยวิถี Ketogenic diet เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็น 

แบบอย่างให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในส่วนของ Smart Hospital ได ้
นำเสนอตัวอย่างการดำเนินการให้มีผลงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. มีหน้าจอแสดงลำดับคิวในจุดที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และหน้า 
    ห้องตรวจ 

  2. มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จดุ เช่น คิวพบแพทย์ 
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3. การเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณเ์ข้าสู่ HIS อัตโนมัติ 
๔. การยกเลิกการเรียกรับสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการจากผู้รับบริการ  
    ทำบัตรรับบริการ บัตรประกันสุขภาพ ไม่เรียกเก็บ 
๕. การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical  
    Records) 

  ๖. การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ) 
  ๗. มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุดบริการ เช่น OPD 

๘. มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือ 
   แตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม 
- สำหรับตัวอย่าง EOC on web มีดำเนินการแล้วในทุกโรงพยาบาล ยกเว้นโรงพยาบาลปรานบุรี  

- ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยโรคเรื้อรังด้วยวิถี Ketogenic diet มีการ 
ดำเนินการแล้วในหลายพ้ืนที ่มีเป้าหมายทีจ่ะดำเนินการให้ม ีHealth Check Point  : HCP 
DPACpkk KD ในแตล่ะอำเภอ ดังนี้ 

อำเภอ จำนวน 

หัวหิน 5 

ปราณบุรี 4 

สามร้อยยอด 5 

กุยบุรี 2 

เมือง 10 

ทับสะแก 7 

บางสะพาน 8 

บางสะพานน้อย 8 

รวม 49 
 

ประธาน    EOC on web ขอให้โรงพยาบาลปราณบุรีเร่งดำเนินการ ส่วนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มป่วยโรคเรื้อรังด้วยวิถี Ketogenic diet ผลการคัดกรองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่ถึง 
เกณฑ์ที่กำหนดใน OKR แต่มีจำนวนที่สูงมากเม่ือเทียบกับจังหวัดอ่ืน ผลการคัดกรองทีย่ังต่ำกว่า 
เกณฑ์ที่กำหนดอยู่มาก อยู่ใน 2 พ้ืนที ่คือ อำเภอหัวหิน และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ฝากให ้
พ้ืนที่ ที่ดูแลช่วยผลักดันให้ผลงานสูงขึ้น การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน เป้าหมาย 
ร้อยละ60 ทุกแห่งยังดำเนินการได้ไม่ถึงเกณฑ์ การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิต 
สูง เป้าหมายร้อยละ 60  มีผลงานผ่านเกณฑ์เพียง 2 อำเภอ คือ อำเภอทับสะแก และอำเภอ 
บางสะพานน้อย ฝากอำเภอที่เหลือให้เร่งรัดผลงาน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการออก 

กำลังกายในโรงเรียน โดยทีมออกกำลังกาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ ไดล้งพ้ืนที่เพ่ือ 
สร้างกระแสใน 8 โรงเรียน และส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ,รพ. และรพ.สต.สร้างทีม 
ออกกำลังกายระดับอำเภอ เพ่ือสร้างกระแสต่อเนื่องในโรงเรียนอ่ืนๆ และติดตามการออกกำลัง 
กายของโรงเรียนให้ดำเนินการต่อเนื่อง และประเมินผลความสำเร็จจากการประเมินโรงเรียนว่าได้ 
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหรือไม่ และปัญหาภาวะอ้วนของนักเรียนลดลงหรือไม่ อย่างไร ผล 
การประเมินพบการเปลี่ยนแปลง ดังตาราง 

นักเรยีน

ทัง้หมด

จ ำนวนนร.

(อว้นและเริม่

อว้น)

รอ้ยละ
นักเรยีน

ทัง้หมด

จ ำนวนนร.

(อว้นและ

เริม่อว้น)

รอ้ยละ

พัฒนำประชำนุเครำะห์ 381 42 11.02 381 41 10.76

เทศบำลบำ้นหนองบวั 370 40 10.81 370 40 10.81

เนนิแกว้วทิยำคำร 87 10 11.49 87 9 10.34

บำ้นบงึ 113 14 12.39 113 14 12.39

หวำ้กอมติรภำพที ่72 108 19 17.59 108 19 17.59

บำ้นคลองวำฬ 471 59 12.53 471 57 12.10

บำ้นทุ่งเคล็ด 95 10 10.53 95 10 10.53

บำ้นหนองเสอื 87 11 12.64 87 10 11.49

รวม 1,712 205 11.97 1,712 200 11.68

โรงเรยีนทีเ่ขำ้รว่ม

กอ่นท ำกจิกรรม หลงัท ำกจิกรรม

กกสำร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 วันพุธที ่25 ธันวาคม  2562 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครัง้ที ่ 12/๒๕62 วัน 
พุธที่ 25 ธันวาคม  2562 มทีั้งหมด  18 หน้า ไดน้ำขึน้เว็ปไซด์ของสำนักงานสาธารณสุข 

จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเรียน  ที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว  กรณีมีข้อแก้ไขประการใดกรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบและดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบโดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน 
      - งบลงทุนผูกพันข้ามปี ( ปี 2560 - ปี 2562 ) และงบลงทุนปี 2563 
        - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ปี 2560 – 2562) และปี 2563 
         - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
        - การเฝ้าระวังการเงินการคลังโรงพยาบาล 8 แห่ง และ รพ.สต. (เป็นรายอำเภอ) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แจ้งความก้าวหนา้การบริหารจัดการงบประมาณผูกพันรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปี ๒๕๖๐–๒๕๖๒ จำนวน 20 รายการ วงเงินงบประมาณผูกพัน จำนวน 71,980,339.49 บาท 

- ปี 2560 รพ.บางสะพาน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  ระยะเวลาก่อสร้าง 800 วัน 
16 งวดงาน เริ่ม 28 ก.ค. 60 วงเงิน 165,700,000 บาท หยุดงานก่อสร้างตามมติคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเมื่อ 13 มี.ค.62  เสนอหนังสือให้กระทรวงเพ่ือให้ รมว.สธ อนุมัติขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพ่ิมวงเงิน 

รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 15,926,400 15,926,400 0 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 41,306,800 11,977,480 29,329,320 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562** 
2,018,516 - 2,018,516 

งบประมาณรายจ่ายปี 2563(จัดสรร
พลางก่อน) 8,152,500 - 8,152,500 

 
- ปี 2561 รพ.บางสะพาน  อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง ระยะเวลาก่อสร้าง 580 วัน 
15 งวดงาน เริ่ม 16 มี.ค.61 วงเงิน 61,700,000 บาท ตรวจรับงานงวดที่ 14-15 (งวด
สุดท้าย) เมื่อ 30 ก.ย.62 สำนักงบประมาณอนุมัติงบกลาง วงเงิน 25,297,000 บาท 
คาดว่าเงินมาต้นเดือน มีนาคม  2563 

รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงนิกนัไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 13,146,400 13,146,400 0 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 23,256,600 23,256,600 0 

 
- ปี 2562 มี ๙ รายการ  
รายการที่ 1: อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงพยาบาลสามร้อยยอด วงเงิน 10,200,000  
ระยะเวลาก่อสร้าง 320 วัน 6 งวดงาน เริ่ม 27 มีนาคม 62 สิ้นสุด 10 ก.พ.63 ส่งมอบงาน
และเบิกจ่ายครบแล้ว  
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รายการที ่2: อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด วงเงิน 2,932,600  ระยะเวลา 
ก่อสร้าง 300 วัน 5 งวดงาน เริ่ม 30 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 25 พ.ค. 2563  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้จัดทำหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ โดยผู้รับจ้างเข้าพ้ืนที่เพ่ือ
ดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 เมื่อเดือนพ.ย. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน 
รายการที่ ๓-๙: บ้านพกัข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 7 หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน 5 งวดงาน   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
นายเรวัฒน์  สุขหอม สาธารณสุขอำเภอเมือง แจ้งที่ประชุม การดำเนินงานไม่มีปัญหา แต่ผู้รับเหมาทำงานช้า 

ปี 2562   ที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จำนวน  9 รายการ 
รายการที่ ๑: บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,140,000 บาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน  5 งวดงาน  เริ่มต้น 28 ส.ค.62 สิ้นสุด  23 ก.พ.63 เบิกจ่ายงวดที่
1 แล้ว เสนอขอเบิกจ่ายงวดที่2-3 และแจ้งค่าปรับแล้ว 
รายการที่ ๒: รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย วงเงิน 669,100 บาท ระยะเวลา
ก่อสร้าง  90 วัน  2 งวดงาน  เริ่มต้น 31 ส.ค.62 สิ้นสุด 28 พ.ย.62  เบิกจ่ายเงินแล้ว 
669,100.- 

สถานที่  วงเงิน  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด ความก้าวหน้า  

สสอ.หัวหิน 980,000   16 พ.ค.
62  

12 พ.ย.
62 

 เบิกจ่ายเงินแล้ว  

รพ.สต.ไร่เก่า 1,045,000   16 พ.ค.
62  

12 พ.ย.
62 

 เบิกจ่ายครบแล้ว 

รพ.สต.ปากน้ำ
ปราณ 

1,140,000   16 พ.ค.
62  

12 พ.ย.
62 

 **แจ้งค่าปรับ แล้ว อยู่
ระหว่างขอเบิกงวดที่ 1-3  

รพ.สต.ด่านสิงขร 1,157,800   9 ส.ค. 62  5 ก.พ.
63 

 แจ้งค่าปรับแล้ว และขอ
เบิกจ่ายงวดที่ 1การ
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวด
งาน 

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

23 ก.พ.
63 

เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว อยู่
ระหว่างขอเบิกงวดที่ 2-4  
และรอตรวจรับงานงวดที่ 
5 

 รพ.สต.หนองหอย 1,155,203.49   27 ส.ค.
62  

23 ก.พ.
63 

เบิกจา่ยเงินงวดที่1-3 และ
รอตรวจรับงานงวดที่ 4-5 

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

23 ก.พ.
63 

เบิกจ่ายเงินงวดที่1-3 และ
รอตรวจรับงานงวดที่ 4-5 
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รายการที่ ๓: รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 295 เมตร พรอ้มรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 230 เมตร รพ.สต.บา้นศรีนคร  วงเงิน 1,923,500 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน  
3 งวดงาน  เริ่มต้น 31ส.ค.62  สิ้นสุด 27 ม.ค. 63 เบิกจา่ยครบแล้ว    
รายการที ่4: กำแพงก้ันน้ำ รพ.สต.ดอนกลาง วงเงิน 1,784,300 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 116 
วัน 2 งวดงาน  เริ่มต้น 14 ก.ย.62  สิ้นสุด 7 ม.ค. 63  เบิกจ่ายครบแล้ว 
รายการที่ ๕: กำแพงก้ันน้ำ รพ.สต.ดอนซอ วงเงิน 3,629,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 145 
วัน ๒ งวดงาน  เริ่มต้น 14 ก.ย..62 สิ้นสุด 5 ก.พ. 63 เบกิจ่ายครบแล้ว    
รายการที่ 6 – ๘ : รพ.กยุบุรี ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย วงเงิน 264,888 บาท / กำแพงกัน้น้ำ 
วงเงิน 3,495,960 บาท/ ถังเก็บน้ำผิวดิน 100 ลูกบาศก์ จำนวน 1 ถัง และหอสูง วงเงิน 
5,599,152 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 190 วัน  3 งวดงาน  เริ่มต้น 27 ก.ย..62 สิ้นสดุ 3 เม.ย. 
63  ความก้าวหน้า 30.32 % อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1-2 ไม่เป็นไปตามงวดงาน 
คณะกรรมการ ทำหนังสือเร่งรัดกับผู้รับจ้างแล้ว 
รายการที่ 9: ถมดิน จำนวน 7,136 ลูกบาศก์เมตร สูงเฉลี่ย 1.40-0.40 เมตร รพ.กุยบุรี  

  วงเงิน 200,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 50 วัน  1 งวดงาน  เริ่มต้น 21 ก.ย.62  สิน้สุด  
9 พ.ย.62 เบิกจ่ายเงินแล้ว  

          - ปี ปี 22556633      งานก่อสร้าง  จำนวน  งานก่อสร้าง  จำนวน  1155  รายรายการ การ  
 1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 9 หลังๆละ 1,159,400 บาท  วงเงิน 10,434,600  

บาท  รายงานผลรายคากลางเผยแพร่ร่างประกาศข้ึนเวปไซต์ (ขั้นตอน ระดับ 3) 
2. บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 4 หลังๆละ1,218,700 บาท วงเงิน  4,874,800 
บาท  รายงานผลรายคากลางเผยแพร่ร่างประกาศข้ึนเวปไซต์ (ขั้นตอนที่ ระดับ 3) 
3. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง  วงเงิน  104,510,000 บาท        
งบผูกพัน ปี 63-64 กำหนดราคากลาง  นัดประชุม ต้นเดือน มีนาคม 63 รายงาน EIA ใช้เงิน
บริจาคจัดทำสัญญา 1ก.พ.63-31พ.ค.63 ผู้รับจ้างเอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล 
4. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ  วงเงิน  23,000,800 บาท งบผูกพัน 
ปี 63-64 กำหนดราคากลาง  นัดประชุม ต้นเดือน มีนาคม 63  
--  ปี ปี 22556633      ครุภัครุภัณฑ์  จำณฑ์  จำนวน  นวน  88  รารายกยการ าร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร                   
รพ.สามร้อยยอด 1 เครื่อง 
2. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า700 ลิตร                    
รพ.กุยบุรี 1 เครื่อง 
3. เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร                    
รพ.ปราณบุรี 1 เครื่อง 
4. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร                     
รพ.สต.บ้านหนองแก/บ้านหนองยายเอม/บ้านดอนซอ  3 เครื่อง 
5. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณ
เตือน รพ.สต.บ้านหนองยายเอม 1 เครื่อง 
6. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบ
ในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป รพ.บางสะพาน 1 เครื่อง 
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7. เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล  รพ.บางสะพาน 1 เตียง 
8. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี รพ.บางสะพาน  1 ชุด 

  รายงานผลราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ  รายงานขอซื้อขอจ้าง ขึ้นร่างเวปไซต์ 
(ข้ันตอน ระดับ 3 ) 
- ปี ปี 22556633      ครุภัณฑ์  จำนวน  ครุภัณฑ์  จำนวน  66  รายการ รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง       
1. ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II   จำนวน 2 เครื่อง รพ.กุยบุรี/รพ.ทับ

สะแก 
2. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ  รพ.สามร้อยยอด 1 คัน  
3. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ สี)ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า20 ผ่นต่อนาที 

จำนวน2 เครื่อง สสจ.ปข/สสอ.บางสะพาน  
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 3 เครือ่ง 

สสจ.ปข 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 

10 เครื่อง  สสจ.ปข 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง  สสจ.ปข 
   อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ทั้ง 6 รายการ 
- ปี ปี 22556633      ครุภัณฑ์  จำนวน  ครุภัณฑ์  จำนวน  11  รายการ รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ รพ.ปราณบุรี 1 เครื่อง  รายงานผลรายคากลางเผยแพร่
ร่างประกาศข้ึนเวปไซต์ (ขั้นตอนที่ ระดับ 3) 
งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน  ปี งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 22556633    งานก่อสร้าง  จำนวน  งานก่อสร้าง  จำนวน  11  รายการ รายการ  
อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 
ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    1 หลัง  อยู่
ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแบบกับกระทรวงสาธารณสุข 
งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน ปี งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน ปี 22556633    ครุภัณฑ์  จำนวน  ครุภัณฑ์  จำนวน  22  รายการรายการ   
1.หัวตรวจเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดกลืน3มิติ ( Probe TEE) โรงพยาบาลหัวหิน 1 เครื่อง 
2.กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลหัวหิน  
 จำนวน 1 เครื่อง ได้ผู้รับจ้าง รอเรียกทำสัญญา 
งบลงทุน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ปี งบลงทุน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ปี 22556633    ครุภัณฑ์  จำนวน  ครุภัณฑ์  จำนวน  22  รายการ รายการ  
1. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด 
2. เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง 

            อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ 
3. รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 

         ได้ผู้รับจ้าง รอเรียกทำสัญญา 
การบริหารสัญญาสิ่งก่อสร้าง ปี63 
1. การลงนามสัญญา 
2. การส่งมอบ พื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง 
3. การประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุพร้อมผู้รับจ้าง ชี้แจงสัญญา 
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4. ประเด็นระหว่างบริหารสัญญา 
    4.1 ช่างคุมงาน 
    4.2 การเปลี่ยนแปลงรายการ 
    4.3 การเร่งรัด กรณงีานล่าช้ากว่างวดงาน 
5. การตรวจรับของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ประธาน   ปัญหาของจังหวัดประจวบดำเนินการล้าช้า หาผู้รับจ้างยาก ในปี 2563 ให้เตรียมผู้รับจ้าง  
1 แห่ง 1 คน ไม่ให้ซ้ำกัน มอบหัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป เชิญ สสอ.ประชุมเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินงาน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 และ ปี 2562 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ทีเ่บิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 53,379,107.27 บาท 
ทำสัญญาแล้วรพ.บางสะพาน 3 รายการ 4,860,000. 
-ระดับหน่วยบริการ                                       

  - เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 1,760,000 
ระดับเขต  

   - โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ วงเงิน 1,340,000.-          
- เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 1,760,000 
ขั้นตอน:  รอส่งมอบของ  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ปี 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท 
ทำสัญญาแล้ว 
รพ.หัวหิน  ระดับหน่วยบริการกล้องส่องในท่อไต Uretero-Remoscopes 350,000. บาท 
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 
รพ.ทับสะแก  ระดับหน่วยบริการ  ยูนิตทำฟัน  460,000 บาท ขั้นตอน : อยู่ระหว่างเบิก
จ่ายเงิน  
รพ.สามร้อยยอด   ระดับจังหวัดปรับปรุงรั้วและป้ายโรงพยาบาล วงเงินตามสัญญา 1,480,000 
บาท ค่าเสื่อม 1,400,000 สมทบ 80,000 จำนวน 2 งวดงาน   สิ้นสุด 5 มิ.ย. 63   
ขั้นตอน :  ก่อสร้างงวดที่ 1 อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญา เนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้าง
อยู่ใต้แนวสายไฟ/ถนนของเทศบาล  ปัจจุบันรอผลทดสอบดินเพื่อบันทึกแก้ไขรายละเอียดแนบ
ท้ายสัญญา 
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อยู่ระหว่างดำเนินการ 
อ.หัวหิน วงเงินงบค่าเสื่อม 2อ.หัวหิน วงเงินงบค่าเสื่อม 2 ,,957957,,000 บาท000 บาท 
รพ.หัวหิน  ระดับหน่วยบริการ  
- อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) 2,320,000 (ค่า
เสื่อม 2,000,000 สมทบ 320,000)ขั้นตอน : อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา  

รพ.สต.บ้านแพรกตะคร้อ  อ.หัวหิน  ระดับเขต  
- รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  957,000 บาท ขั้นตอน :  ยกเลิกและ
ดำเนินการจัดซื้อใหม่ เนื่องจากมีการอุทธรณ์และเกิน ระยะเวลายืนราคาในการเสนอราคา 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการ เผยแพร่ประกาศฯ 

อ.บางสะพอ.บางสะพานน้อย วานน้อย วงเงินงบค่าเสื่อม 1งเงินงบค่าเสื่อม 1,,276276,,700700  บาทบาท 
รพ.บางสะพานน้อย  ระดับจังหวัด 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช UC 1,276,700 บาท ขั้นตอน :  ขอความเห็นชอบ
ราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ เมษายน 2563 

รพ.บางสะพาน วงเงินงบค่าเสื่อม 8รพ.บางสะพาน วงเงินงบค่าเสื่อม 8 ,,515515,,869.90 บาท869.90 บาท 
- ยูนิตทำฟัน  2 เครือ่ง 920,000/เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า800 MA แบบแขวน
เพดาน 1,900,000/เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตร้า 100,000 บาท (ค่าเสื่อม 
90,301.27 สมทบ 9,698.73) (ระดับหน่วยบริการ/จังหวัด) ขั้นตอน :  อยู่ระหว่างเสนอ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ลงนามในสัญญา 
- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 800,000(ระดับจังหวัด) 
ขั้นตอน : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจาก e-bidding รวมแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา  ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา  ครบกำหนด 27 ก.พ. 63 

- โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์หลอดแอลอีดี 1,450,000 (ระดับ
หน่วยบริการ) ขั้นตอน :  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนื่องจาก e-bidding รวมแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอ
ราคา  ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

รพ.บางสะพาน   ระดับหน่วยบริการ /เขต 
1.ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง500KW 342,400 บาท 
2.ปรับปรุงลานจอดรถภายในรพ.  500,000 บาท 
3.ปรับปรุงรางระบายน้ำในรพ.  354,000บาท 
4.ปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายภายในรพ.  230,000.บาท 
5.ปรับปรุงทางเชื่อมภายในรพ. 280,000 บาท (งบค่าเสื่อม 279,469.90, สมทบ530.10) 
รวมเงนิ 1,706,400 บาท (ค่าเสื่อม 1,705,869.90/สมทบ530.10) เดิมเป็นซ่อมแซม 
ปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 
1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 764,905.07 บาท  
2. ประตูกั้นน้ำ 93,625  บาท       
3. จ้างเหมาปรับปรุงระบบไนตรัส  81,868.66 บาท 
4. ปรับปรุงป.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในรพ. 330,000 บาท       
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5. ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้รับบริการ  รพ.สต.ธงชัย   170,000 บาท                 
6. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและห้องน้ำผู้รับบริการ รพ.สต.บ้านถ้ำคีรีวงศ์ 30,000 บาท 
7. ปรับปรุงซห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้รับบริการ รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า  25,000 บาท  
8. ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ  รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า 35,000 บาท 
9. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาด และพ้ืนด้านข้าง รพ.สต. รพ.สต.บ้านทองมงคล  120,000   
บาท รวมเงิน 1,649,698.73 บาท เดิมเป็นปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอกและ
อุบัติเหตุ ขั้นตอน ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ  เมื่อ 29 ม.ค. 63 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ
รายงานขอซื้อ/จ้าง 
รายงานการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2563 
วงเงินทั้งสิ้น 50,522,450.02 บาท รายละเอียดการจัดสรร 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการ 
 10-วงเงินระดับ

เขต  
 20-วงเงินระดับ

จังหวัด  

 70-วงเงินหน่วย
บริการ

สังกัดสป.สธ.  
 ผลรวมทั้งหมด  

รพ.ประจวบคีรีขันธ์   1,998,100.00 7,686,112.23 9,684,212.23 

รพ.กุยบุรี   1,048,700.00 2,003,466.34 3,052,166.34 

รพ.ทับสะแก 2,526,122.49 1,057,690.00 2,685,422.15 6,269,234.64 

รพ.บางสะพาน   1,000,000.00 5,394,052.72 6,394,052.72 

รพ.บางสะพานน้อย 2,526,122.50 1,000,000.00 1,891,074.67 5,417,197.17 

รพ.ปราณบุรี   1,000,000.00 2,951,420.65 3,951,420.65 

รพ.หัวหิน   1,000,000.00 9,900,951.70 10,900,951.70 

รพ.สามร้อยยอด   2,000,000.00 2,853,214.57 4,853,214.57 

ผลรวมทั้งหมด 5,052,244.99 10,104,490.00 35,365,715.03 50,522,450.02 

อำเภอ 
                                                         ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เร่งรัดดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รอลงนามในสญัญา รวมทั้งสิ้น 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 
หัวหิน 59 10,900,951.70 0                    -    0                      -    59 10,900,951.70 
ปราณบรุ ี 21 3,024,882.65 0                    -    5 926,538.00 26 3,951,420.65 
สามร้อยยอด 10 4,353,214.57 0                    -    2 500,000.00 12 4,853,214.57 
กุยบุร ี 14 1,797,166.34 1 30,000.00 11 1,225,000.00 26 3,052,166.34 
เมืองฯ 68 2,793,272.71 3 2,618,000.00 15 4,272,939.52 86 9,684,212.23 
ทับสะแก 32 1,980,077.14 13 3,495,557.50 16 793,600.00 61 6,269,234.64 
บางสะพาน 3 187,100.00 2 3,800,000.00 10 2,406,952.72 15 6,394,052.72 
บางพานน้อย 31 4,232,912.50 10 1,130,000.00 1 54,284.67 42 5,417,197.17 

รวม 238 29,269,577.61 29 11,073,557.50 60 10,179,314.91 327 50,522,450.02 
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ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ งบค่าเสื่อม ปี 2563  
    รพ.บางสะพานน้อย ปี 2563 ระดับเขต10%) 

รายการแผนเดิม  
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3KVA BACK UP TIME:120MINS.(FOR LOAD COMPUTTER      
6-8UNIT) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 85,000 บาท   รวมวงเงิน 255,000 บาท       
(ค่าเสื่อม 249,122.50 สมทบ 5,877.50)  
รายการแผนใหม่  
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 32,000 บาท  รวมวงเงนิ 
128,000 บาท  
- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1  เครื่อง เครื่องละ 29,000 บาท รวมวงเงิน  
29,000 บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน       
6 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท รวมวงเงิน 102,000 บาท(งบค่าเสื่อม 92,122.50/ สมทบ 
9,877.50)  รวมวงเงิน 259,000 บาท (ค่าเสื่อม 249,122.50 สมทบ 9,877.50)  
เหตุผล  

       มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 ธ.ค.63  
มีมติให้หน่วยงานพิจารณาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ขนาด 3 KVA BACK UP TIME : 120 
MINS. (FOR LOAD COMPUTTER 6-8 UNIT) ให้อยู่ในเกณฑ์ราคากลาง หรือหาแนวทางการใช้
อุปกรณ์ป้องกันไฟตกแทน 
รพ.ประจวบฯ ปี 2563 ระดับจังหวัด(20%) 
รายการแผนเดิม  
- เครื่องพิมพ์ชนิดDots Matrix Printer แบบแคร่ จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท 
วงเงินรวม 220,000 บาท รพ.สต. 10 แห่ง (ด่านสิงขร/ห้วยทราย//เกาะหลัก/หนองยายเอม/
ย่านซื่อ/เฉลิมพระเกียรตินิคม กม. 5/หนองปุหลก/ดอนซอ/บ่อนอก/ทุ่งโก) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 
เครื่อง วงเงิน 22,000 บาท   รพ.สต.อ่าวน้อย วงเงินทั้งสิ้น  242,000 บาท    
รายการแผนใหม่  
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 11 เครื่อง เครื่องละ 22,000.- 
วงเงินรวม 242,000 บาท รพ.สต. 11 แห่ง (ด่านสิงขร/ห้วยทราย/เกาะหลัก/หนองยายเอม/
ย่านซื่อ/เฉลิมพระเกียรตินิคม กม. 5/หนองปุหลก/ดอนซอ/บ่อนอก/ทุ่งโก/อ่าวน้อย) 
วงเงินทั้งสิ้น 242,000 บาท  

เหตุผล  
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 ธ.ค.63 มีมติ
ให้หน่วยงานเปลี่ยนแปลงรายการเนื่องจากเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น มี
ราคาสูง ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน  สำหรับรายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) ของรพ.สต.อ่าวน้อย เนื่องจากรายการดังกล่าว
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สามารถซ่อมแซมได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผลที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
รพ.บางสะพาน ปี 2563 ระดับจังหวัด(20%) 
รายการแผนเดิม  
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  วงเงิน   95,000 บาท รพ.สต. บ้านทองมงคล  วงเงิน
ทั้งสิ้น  95,000 บาท  
รายการแผนใหม่  
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  วงเงิน   95,000 บาท รพ.สต. ทองมงคล วงเงินทั้งสิ้น   
95,000 บาท  
เหตุผล 
ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการลูกข่าย จากรพ.สต.บ้านทองมงคล เป็นรพ.สต.ทองมงคล 
รพ.หัวหิน  ปี 2563 ระดับจังหวัด(20%) 
รายการแผนเดิม  
- เครือ่งช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดัน จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ   
399,900 บาท  วงเงิน   3,999,000 บาท  
- เครื่องมือตรวจคัดกรงการได้ยินในเด็กแรกเกิด(TEOAE)  เครื่องละ 350,000 บาท วงเงินทั้งสิ้น  
4,349,000 บาท    
รายการแผนใหม่  
- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 99,900 
บาท วงเงิน  3,999,000 บาท  
- เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด(TEOAE)  เครื่องละ 350,000 บาท วงเงิน
ทั้งสิ้น  4,349,000 บาท    
เหตุผล  
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ในวงเงินและราคาเท่าเดิม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
  

    สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ 24 ก.พ.2563  
  
  
  
  
  
  
  

ไตรมาสที่ 2 ต้องดำเนินการได้  ภาพรวมร้อยละ 54 รายจ่ายประจำร้ไตรมาสที่ 2 ต้องดำเนินการได้  ภาพรวมร้อยละ 54 รายจ่ายประจำร้อยละอยละ  58 รายจ่ายล58 รายจ่ายลงทุงทุนน
ร้อยละ ร้อยละ 40 40   

งบ การจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ผลการเบิกจ่าย 

สาธารณสุข
จังหวัด 22,570,220.00 15,570,584.90 6,999,635.10 68.99 
รพ.หัวหิน 9,508,402.00 8,187,491.36 1,320,910.64 86.11 

รพ.
ประจวบฯ 5,405,964.00 4,866,414.74 539,549.26 90.02 
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รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  ณ 24 ก.พ.2563 
ค่าตอบแทน ฉ.11  ฉ.12  เเบิกจ่ายแล้วทั้งบิกจ่ายแล้วทั้งหมด คงเหลือ หมด คงเหลือ 205,033 บาท 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ของ สสอ. ณ 26 ก.พ. 2563 
รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม  

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  ณ 24 ก.พ.2563 กลุ่มงาน 

หน่วยงาน รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ 1,373,230  144,087   1,229,143.00  10.49  

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย 34,480  26,108  8,372.00  75.72  

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 120,610  25,484  95,126.00  21.13  

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 185,875  4,400  181,475.00  2.37  

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 73,590  17,880  55,710.00  24.30  

กลุ่มงานนิติการ 97,970  22,542  75,428.00  23.01  

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 56,650  14,055.00  42,595.00  24.81  

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 71,960  10,852.00  61,108.00  15.08  

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 88,000  3,580.00  84,420.00  4.07  

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 146,310  65,567.00  80,743.00  44.81  

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 655,835  252,374.00  403,461.00  38.48  

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 414,040  73,473.00  340,567.00  17.75  

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 248,270  19,452.00  228,818.00  7.84  

ผู้บริหาร 111,269.50  39,342.00  71,927.50  35.36  
รอแจ้งจัดสรร 40,000 -    40,000.00  - 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (คจช.
ด้านบุคลกร /คชจ.ส่วนกลาง) 

                         
9,657,270.50  

                   
5,951,852.31  

                        
3,705,418.19  

                  
61.63  

ประธาน  กลุ่มงานไหนที่ดำเนินการ เบิกเงินได้น้อย ให้พิจารณา ปรับแผน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๓.๒ การเฝ้าระวังการเงินการคลังโรงพยาบาล 8 แห่ง  และ รพ.สต. เป็นราย อำเภอ  
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

นำเสนอข้อมูลรายงานสถานะการเงินการคลัง ณ มกราคม 2563 ดังนี้ 

 
 

เงินบำรุงคงเหลือของ รพ.สต.เดือน มกราคม 2563 
อำเภอหัวหิน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 565951.72 บาท ต่ำ  227,0858  บาท 
อำเภอปราณบุรี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 583,754.18 บาท ต่ำ  279,719  บาท 
อำเภอสามร้อยยอด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 712,500.33 บาท ต่ำ 286.560.53 บาท 
อำเภอกุยบุรี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 707,336.47 บาท ต่ำ 371.767.17  บาท 
อำเภอเมืองฯ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 519,632.25 บาท ต่ำ 59,639.47  บาท 
อำเภอทับสะแก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 522434.11 บาท ต่ำ 99,580.01  บาท 
อำเภอบางสะพาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 104,377.64 บาท ต่ำ 11,183.12  บาท 
ทางโรงพยาบาลบางสะพาน ได้โอนเงินเพิ่มเติมให้กับ รพสต.ในอำเภอบางสะพานแล้ว 
อำเภอบงสะพานน้อย ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 188,184.46 บาท ต่ำ 29,627.38   บาท 

มติทีป่ระชุม   รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๔.๑ ข้อสั่งการในการตรวจราชการ กรณีปกติ  รอบที่ 1/2563 
นำเสนอด้วยเอกสารแจก รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๔.2 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์  เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ใน
สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 

นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอที่ประชุมว่าวัตถุประสงค์ 
โครงการนี้ เพ่ือ (1)เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  (2) กระตุ้นเตือนให้ความรู้ 
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เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค และการรักษาตลอดจนสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับ 
ประชาชนทั่วไปและมีการคัดกรองค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้รับความรู้  
เรื่องโรคมะเร็งเต้านม ได้รับการฝึกหัดการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเอ็กซเรย์เต้านมโดยเครื่อง  
Mammogram  โดยทีมท่ีมาประกอบด้วย ศัลยแพทย์ 1 คน รังสีแพทย์ 1 คน  พยาบาลและ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 25 คน รถเคลื่อนที่ที่มา ประกอบด้วย  

1. รถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง 2 คัน 
2. รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 1 คัน 
3. รถนิทรรศการเคลื่อนที่ 1 คัน 
4. รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 1 คัน 
5. รถบรรทุกสัมภาระ 1 คัน 

กิจกรรมดำเนินการ (1)คัดกรองค้นหาสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยง และด้อยโอกาส (2)ให้ความรู้เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้านม (3) สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และ (๔) พบแพทย์ และเอ็กซเรย์เต้านมโดย 
Mammogram 
กำหนดการลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2563   ระยะเวลา   5 วัน 

   - วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุร ี 
   - วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำหนังสือแจ้งพ้ืนที่แล้ว และประสานเบื้องต้นใน
การคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการในวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ในวันที่ 9-10 มีนาคม 
2563 ขอสนับสนุนรังสีแพทย์ จากโรงพยาบาลหัวหนิ 1 ท่าน ในวันที่ 12-13 ขอสนับสนุนรังสี
แพทย์ จากโรงพยาบาลหัวหิน 1 ท่าน 
กำหนดการ พิธีเปิด แต่งชุดจิตอาสา  
07.00 น.    - ลงทะเบียน 
09.00 น.    - พิธีเปิด  

                     - ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ 
                    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
                    ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 

2562 (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
09.30 น.    - ประธานในพิธีเดินตรวจเยี่ยมหน่วย 
10.00 น. - 16.30 น.   - กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 

                      และเอ็กซเรย์เต้านมโดยเครื่อง Mammogram 

ประธาน  ให้พ้ืนที่ดำเนินการค้นหาผู้ที่จะมารับบริการให้ได้มากที่สุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  4.3 สถานการณ์  โควิด  19 
ประธาน   แจ้งที่ประชุม การระบาดของโควิด 19 จะมี 3 ระดับ และหลักการที่ต้องปฏิบัติ มีดังนี้ 

1. เราต้องร่วมมือช่วยกัน โดยให้สวมใส่ผ้าปิดปาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ถ้าทำแบบนี้ได้
ตลอดโรคจะไม่มี 

2. บุคคลที่อยู่ร่วมกับเรา ต้องทำเหมือนเรา  ในบ้านต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดส่วนที่สัมผัสอยู่ตลอด 
3. ให้เน้นการประชาสัมพันธ์ และให้ทุกคนช่วยกันทำ 
4. ในโรงพยาบาลการวางเตียงห่างกัน 1.5 เมตร วางแผนในการจัดตั้ง รพ.สนาม 
5. แนะนำการใส่อุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด - 19  

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

4.4 สถานการณ์ไข้เลือดออก 
เอกสารแจก รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม  

มติที่ประชุม    รับทราบ  
  

4.5 การเรง่รัดติดตามการให้บริการวัคซีน 
นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   นำเสนอความครอบคลุมการได้รับ 

วัคซนีของเด็กในวัยต่างๆ แก่ที่ประชุม ดังนี้ 
  ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุครบ 2 ปี  รายอำเภอ ปี 2563  

                                           
   

ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุครบ 2 ปี  รายอำเภอ ปี 2563  
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  ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุครบ 3 ปี  รายอำเภอ ปี 2563 
       

 
 
  ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนของเด็กอายุครบ 5 ปี  รายอำเภอ ปี 2563 

   

 
 
ประธาน     มอบ สสอ.เมืองฯ และ สสอ.หัวหิน ประสานเทศบาลติดตามเป้าหมายในเขตเทศบาลให้ครบถ้วน 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

4.6 การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ให้มีคุณภาพยั่งยืน 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตะกลูพงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ แจ้งที่ 

ประชุมว่า เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 5 ดาว ปี 2563 มี รพ.สต.ที่ต้องประเมินใหม่ 
จำนวน 12 แห่ง รพ.สต. ที่ตอ้ง Reaccredit  จำนวน 10 แห่ง และ รพ.สต.ที่ต้องรักษาสภาพ  
จำนวน 59 แห่ง แนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวให้บรรลุเป้าหมายเป็น รพ.สต.ติดดาว ๕ ดาว  

  ครบทุกแห่ง ร้อยละ ๑๐๐ ในปีนี้ มีดังนี้   
   1. ผู้บริหารทุกระดับให้การสนับสนุน 

2. รพ.สต.มีการประเมินตนเอง  2 ครั้ง (ธันวาคม,เมษายน) 
3. CUP (รพ.+สสอ.) ตรวจประเมินรับรอง  รพ.สต.ทุกแห่งปีละ 2 ครั้ง (มกราคม 
    เมษายน) 
4. พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอ ช่วยวิเคราะห์ปัญหา สนับสนุนส่วนขาด ร่วมวางแผน 
   ปรับปรุง แก้ไขดำเนินการตามส่วนขาด ของ รพ.สต 
5. ทีมประเมินระดับจังหวัดประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว 2 ครั้ง  (มีนาคม,พฤษภาคม) 
6. คัดเลือก รพ.สต.ต้นแบบ ระดับอำเภอ ส่งคัดเลือก ระดับจังหวัด  (พฤษภาคม) 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

5.1 การจัดสรรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ของสบช. ประจำปีการศึกษา 2562 (6 หลักสูตร) 

นางรัชนี  ศรีชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งว่า ตามท่ี 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับโควตานักเรียนทุน จำนวน 9 หลักสูตร เพ่ือ 
รับเข้าศึกษาในวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562  
โดยหลักสูตรปริญญาตรี จะสำเร็จการศึกษาและกลับมารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2563  
และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะสำเร็จการศึกษาและกลับมารายงานตัวใน 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563  โดยมีผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รวมทัง้สิ้น  10  คน  ดังนี้  

 - ระดับปริญญาตรี  จำนวน  3  หลักสูตร (6 คน) 
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทนัตสาธารณสุข) จำนวน   4 คน 
 2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต   จำนวน   1 คน 
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)  จำนวน   1 คน 
 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จำนวน    3   หลักสูตร (4 คน) 
 4. หลักสูตร ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) จำนวน   1 คน 
 5. หลักสูตร ปวส.สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน  1 คน 
 6. หลักสูตร ปวส.สาขาวิชาเวชระเบียน   จำนวน  2 คน 

 จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง ๑๐ หลักสูตร เข้าปฏิบัติงานใน 
                    หน่วยงานในสังกัด 
 

หลักสูตร จำนวนผู้คาดว่าจะสำเร็จ
การศึกษา (คน) 

มติที่ประชุม 
(เห็นชอบ จัดสรรให้หน่วยบริการ) 

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  
(ทันตสาธารณสุข) 

4 - สสอ.ปราณบุรี 
- สสอ.บางสะพานน้อย 
- ไมม่ีหน่วยบริการรับ 

1 
1 
2 

คน 
คน 
คน 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
(เวชระเบียน) 

1 - รพ.ปราณบุรี 1 คน 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 1 - สสจ.ประจวบฯ 1 คน 
ปวส.สาธารณสุขศาสตร์ 
(เทคนิคเภสัชกรรม)  

1 - รพ.หัวหิน 1 คน 

ปวส .ส าขาวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
ฉุกเฉินการแพทย์ 

1 - รพ.ทับสะแก 1 คน 

ปวส.สาขาวิชาเวชระเบียน 2 - รพ.กุยบุรี 
- รพ.บางสะพานน้อย 

1 
1 

คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 10 - จัดสรรให้หน่วยบริการ 
- ไม่มีหน่วยบริการ 

8 
2 

คน 
คน 

หมายเหตุ  หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) จัดสรรลงหน่วยบริการจำนวน 
2 คน และ ไม่มีหน่วยบริการรับจัดสรร จำนวน 2 คน 
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๕.๒ แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสั่งการ/ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง เขตสุขภาพ ที่ 5 ในการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง   
รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นางสาวเรณู   เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์สาธารณสุข  แจ้งข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
เพ่ือวางแผนพัฒนา และรับตรวจราชการในรอบท่ี 2 ดังนี้ 
๑. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ   
    ประเดน็นข้อสั่งการ ๑ จัดทำแผนบริการ 6 ด้าน ให้สอดคล้องปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังตาม
มาตรฐานที่กำหนด 
    ข้อเท็จจริง พบ 1 ประเด็นการจัดบริการที่ยังไมไ่ด้ตามเกณฑ์ คือ ด้านการรักษาพยาบาลโดย
แพทยใ์ห้บริการ 3 ชม./สัปดาห์ ที่ทำได้จริง คือ แพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่ในเรือนจำ 3 ชม./เดือน 
    ประเด็นข้อสั่งการที่ ๒  ดำเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิกับ สปสช.  
    ข้อเท็จจริง พบมีหลายรายการประเมินที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิของ 
สปสช. ขณะนี้ได้รับแจ้งจาก รพ.ประจวบฯ ซึ่งเป็น รพ.แม่ข่าย ว่าได้จัดทำแผนพัฒนาเรือนจำให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่ง สปสช.แล้ว  

ประธาน  ฝากผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ปรับแนวทางในการให้บริการและวิธีการในการ 
ดำเนินงาน ผู้ต้องขังต้องได้รับบริการไม่น้อยกว่าประชาชนทั่วไป  และฝากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ติดตามผลการพัฒนา 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

2. การลดความแออัด และลดการรอคอย 
    การลดความแออัด ลดรอคอย มีหลายส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ตามท่ี
มุ่งหวัง  ทางกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการได้จัดทำ Time Line การพัฒนางานนี้ 
ดังนี้ 
    - วันที่ 1 – 14 มี.ค. 2563 วิเคราะห์ความแออัด การรอคอยการรักษาโรคสำคัญใน
โรงพยาบาล 
    - วันที่ 1๕ มี.ค. 2563 โรงพยาบาลส่งผลการวิเคราะห์ให้ สสจ. ๆ รว่มวิเคราะห์ว่าจะ
แก้ปัญหาไร ในโรงพยาบาลไหน 
    - ภายในวันที่ 31 มี.ค.2563 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือหาปัญหา กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนงาน มาตรการ และแนวทางดำเนินการ  
    - ไตรมาสที่ 3 – 4 ดำเนินการตามแผน  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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3. กัญชาทางการแพทย์   
    ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข แจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้มีหน่วย
บริการทีไ่ด้สนับสนุนให้แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้าอบรมเพ่ือมีใบอนุญาต ครบทุก
วิชาชีพแล้ว ได้แก่ รพ.หัวหิน รพ.ปราณบุรี และ รพ.ทับสะแก  
   - แนวทางการพัฒนาสำหรับโรงพยาบาลที่เหลือ สามารถศึกษาด้วยวิธี E-learning  ได้ทาง 
http://www.e-learningimrta.dms.moph.go.th/ 
   - ประเด็นที่เสนอ ให้จัดทีมบุคลากรไปศึกษาดูงานที่ รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม  ขณะนี้ รพ.หัวหิน 
ไดไ้ปศึกษาดูงาน ที่ รพ.ราชบุรี แล้ว และ สสจ. มีแผนนำทีมไปศึกษาดูงานอีกครั้ง 
   - ประเด็นขอ commitment จากจังหวัด ให้ติดตามกำกับให้มีดำเนินการ“คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์” ในโรงพยาบาลที่พร้อมแล้ว ได้แก่  รพ.ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, ปราณบุรี และ 
ทับสะแก ภายใน 3 - 4 เดือน ได้รับ commitment จาก รพ.หัวหิน ว่าจะเปิดคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ ที่ รพ.หัวหิน 3  กำหนดเปิดวันที่ 27 มีนาคม  2563    

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
          4. สุขภาพกลุ่มวัย  

ประเด็นข้อเสนอ “ปัญหาแม่ตาย”  ขอให้มีกลไกการดำเนินการแบบเข้มข้น รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ และให้มีแผนการติดตาม กำกับ สำหรับลดและแก้ไขปัญหานี้อย่างชัดเจน  
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดกระบวนการเฝ้าระวังการตายมารดา ดังนี้  

   1) จังหวัด แจ้งข้อมูลการตายมารดาแก่ศูนย์อนามัยฯทางโทรศัพท์ภายใน 24 ชม. 
   2) รพ.มีแม่ตาย ต้องแจ้ง ผอ.รพ.ทันที รายงานสสจ. ภายใน  24 ชม. 
   3) รพ.รายงานสืบสวนการตาย (ก1-CE) มายัง สสจ.  ภายใน 15 วัน  

4) จังหวัดจัดประชุม Conference maternal death case และรายงานผลไปยัง ศูนย์อนามัย
ภายใน30วัน    

                - ระดับพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยบริการทั้งอำเภอ  
    - ระดับจังหวัด จัด Conference case นำเสนอทีม MCH Board กำหนดแนวทางในการดูแล     
      หรือปรับแนวทางให้มีประสิทธิภาพ 
5) ทีมกู้ชีพ ซักซ้อมสถานการณ์ภาวะวิกฤติสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
6) มีระบบติดตาม โดย รพท. /รพศ. ลงเยี่ยม นิเทศติดตาม รพช. 
7) แพทย์ใช้ทุนควรอบรมเพ่ิมพูนทักษะการดูแลภาวะวิกฤตทางสูติกรรมก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ใน 
รพช. 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 

 

 

http://www.e-learningimrta.dms.moph.go.th/
http://www.e-learningimrta.dms.moph.go.th/
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5. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
อัตราการคลอดของหญิงอายุ 19 ปี สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ  การตั้งครรภ์ซ้ำ สูงกว่า 

เป้าหมาย ควรเพิ่มความเข้มข้นและสร้างการยอมรับของการดำเนินมาตรการคุมกำเนิดแบบ 
กึ่งถาวรให้เพ่ิมข้ึน  
     -  สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำมาตรการเร่งรัดในเรื่องนี้  ดังนี้  
1. ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน (คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ)  โดยบูรณาการกับ อปท. สภา    

เด็ก หน่วยงานต่างๆ 
 2. ค้นหาจุดเสี่ยง/พ้ืนที่ที่วัยรุ่นรวมตัวกันในชุมชน เพื่อกระจายการเข้าถึงถุงยางอนามัย 
 3. เพิ่มการเข้าถึงความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์/คำปรึกษา ผ่านสื่อ Face Book  
 4. การค้นหา/ติดตามเชิงรุกแม่หลังคลอดแล้วยังไม่คุมกำเนิด ให้มาคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร 
 6.  ทุกอำเภอจัดระบบส่งต่อกลุ่มเป้าหมายให้โรงพยาบาลแม่ข่าย ฝังยาคุมกำเนิด  
 7. ห้องหลังคลอดเก็บข้อมูลเชิงลึกของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  
 8. วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ทุกรายต้องได้รับคำปรึกษาโดยคลินิก YFHS ดังนี้ 
          - ANC ครั้งแรก - ก่อนออกจากโรงพยาบาล (หลังคลอด) - OFF ยาฝังก่อนกำหนด 
 9. ดำเนินการฝังยาคุมกำเนิดทุกรายก่อนออกจากโรงพยาบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

6. กลุ่มวัยสูงอายุ  
ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค้นหากลวิธีดำเนินการให้เกิดผลเชิงสุขภาพ หรือเกิดสิ่งใหม่ๆ  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการ 
1. คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการคัดกรอง HT/DM/โรคหัวใจและหลอดเลือด, 
สุขภาพตา, สุขภาพช่องปาก,ภาวะสมองเสื่อม ,ภาวะซึมเศร้า ,ข้อเข่าเสื่อม ,ภาวะหกล้ม , 
2. มีระบบการดูแลต่อเนื่องหลังการคัดกรองของแต่ละโรค และระบบรายงานรองรับ  จาก รพ.สต.   
สสอ.   สสจ. /สำหรับสุขภาพตา มีบันทึกในโปรแกรม vision 2020  ซึ่งปี 2563 สสจ.มีแผนจะ
ใช้โปรแกรม Aging Health Data ซึ่ง รพ.สต./รพ. สามารถบันทึกการบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง
เป็นรายบุคคล และ สสอ./สสจ. สามารถเข้าไปติดตามผลงานได้ 

- มี.ค.63  คัดกรองสุขภาพและบันทึกลง 43 แฟ้มให้แล้วเสร็จ 
- เม.ย.63 สมัคร/ อบรม การใช้โปรแกรม 
- พ.ค.63 เริ่มบันทึกข่อมูลการดูแลต่อเนื่อง   
- มิ.ย. – ก.ย. 63 ติดตาม / ประเมินผลผ่านโปรแกรม / ประเมินตำบล LTC  / ระบบ 

Day Care 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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7. Area based  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบ DPACpkk KD กำหนดกลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มป่วย กลุ่ม 

เสี่ยง นน.เกิน อ้วนลงพุง ไขมันสูง และผู้สนใจ  พ้ืนที่ดำเนินการ : รพ.สต.ที่สนใจและมคีวามพร้อม  
จัดตั้ง Health Check Unit  และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPACpkk KD กิจกรรม ให้บริการ 
ตรวจสภาวะสุขภาพทางกาย        วัดวิเคราะห์ร่างกายแบบครบวงจร ก่อนและหลังปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบ DPACpkk KD การประเมินผล : ติด 
ตามหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 3 เดือน  และการดำเนินชีวิตตาม Lifestyle ต่อเนื่อง 
ครบ 1 ปี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 

  6.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน การคลังของโรงพยาบาล 

นายเชิดชาย  ชยวัฒโฑ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน นำเสนอท่ีประชุม กรณม๊ีการรายงานสถานการณ์ 
การเงินของโรงพยาบาลบางสะพาน ว่าอยู่ระดบั 7  โดยมีทีมจังหวัดเข้าร่วมแก้ปัญหา ตั้งแต่ช่วง 
ต้นเดือนมกราคม 2563 โดยสรุปดังนี้ สถานการณ ์การเงินการคลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  
เป็นต้นมา เดือนตุลาคม อยู่ในระดับ 3 เดือนธันวาคม ระดับ 4 เดือนมกราคม ระดับ 5 โดยทาง 
โรงพยาบาลได้ดำเนินการแก้ไข้ในมาตรการต่างๆ ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นเกินเป้าหมาย ในส่วนรายจ่าย 
ได้มมีาตรการควบคุมต่างๆ ทำให้รายจ่ายลดลงแต่ยังไมต่ามเป้าที่ตั้งไว้ แต่ได้เพ่ิมบุคลากรในด้าน 
บัญชี  ส่วนที่ 2 หนี้เก่าคา้งชำระทางโรงพยาบาลพยายามจ่าย ส่วนที่ 3 เป้าหมายรายจ่ายบางตัว 
ที่ยังไม่ได้ตามเป้าจะต้องปรับให้ได้ตามเป้าหมาย  ส่วนที่ 4 จัดทำโครงการเพ่ือหาเงินเข้า 
โรงพยาบาล โดยร่วมกับรพ.บางสะพานน้อย รพ.ทับสะแก ส่วนรายละเอียดจะนำเสนออีกครั้ง   
ส่วนที่ 5 หนี้สิน จะขอเงินสนับสนุนจากเขตสุขภาพที่ 5  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  

  7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย 
        บริการฯ  

นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอรายชื่อแพทย์ที่ขอรบัเงนิเพ่ิมพิเศษ สำหรับ 
 

  แพทย ์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  
 
  
 
 
  

มติทีป่ระชุม  อนุมัติเห็นชอบ 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

1 นายสุรสีห์ ศรีหาสาร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 

2 นางสาวนภา พรรณพนาวัลย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปราณบุรี 
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  รายชื่อแพทย์ที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย ์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน 
  ในหน่วยบริการฯประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  

ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ตำแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
1 นางสาวมนัสวร อินทรพินทุวัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 
2 นางสาวปนันยา พวงกุหลาบ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
3 นายเขมภพ ยงชัยรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

มติที่ประชุม  อนุมัติเห็นชอบ 

    
 
ปิดประชุม เวลา 17.45 น.   
                                                                                                                                                

                        (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                     (นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง) 
                      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


