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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

ครั้งท่ี 2 / 2563 
วันอังคารท่ี  31 มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น  4 (ผ่านระบบ Zoom) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ ์
……………………………………………………………. 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธ์ุ  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
6. นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
7. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล  ผอ.รพ.หัวหิน 
8. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
10. นายวิทยา โปธาสินธ์ุ     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร  ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ์ พัฒนกจิไพโรจน ์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
14. นายเรวัฒน์ สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
15. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
16. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
17. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     รก. สสอ.สามร้อยยอด 
18. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
19. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษ์  สสอ.บางสะพาน 
21. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
22. นางเยาวลักษณ์ อุณหสุทธิยานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์     หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
24. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
25. นายชวลิต วิสิทธ์ิผ่องพบูล  แทน หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
26. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
28. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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29. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
30. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
31. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
32. นางสาวศิริพร    สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
33. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
34. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นายกิตติพงษ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายวรวิทย์ แซ่ซิ้ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
 

เริ่มประชมุ เวลา  13.3๐   น.         
นายสุรยิะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี ้
ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลปราณบรุี, โรงพยาบาลกุยบุร ี โรงพยาบาลสามร้อยยอด, 
โรงพยาบาลทบัสะแก และโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ในโอกาสได้รบัการรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงีบประมาณ 2562 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานที่ประชุม มีเรื่องแจ้งที่ประชุม  

การทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด 2019  ขอให้ดำเนินงานควบคู่ไปกับภารกิจงานประจำด้วย 
จะได้ไม่เสียงานปกติที่ทำอยู่ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี ๑/๒๕63 วันอังคารท่ี 31 มีนาคม  2563 
นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจง้รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

วางแผนและประเมินผล (กวป.) ครัง้ที่  1/2563  วัน อังคารที่ 31 มีนาคม  2563 มีทั้งหมด  
25 หน้า ได้นำข้ึนเว็ปไซด์ของสำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อ 
โปรดพจิารณาตรวจสอบและรบัรองรายงานการประชุมดังกล่าว  กรณีมีข้อแก้ไขประการใดกรุณา 
แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบและดำเนินการต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ติดตามความกา้วหน้าการบริหารงบลงทุน 
       - งบลงทุนผูกพันข้ามปี ( ปี 2560 - ปี 2562 ) และงบลงทุนปี 2563 
        - งบค่าบรกิารทางการแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ปี 2560 – 2562) และปี 2563 
        - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
        - การเฝ้าระวังการเงินการคลงั  
 

นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  แจง้ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบประมาณ 
ผูกพันรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ปี ๒๕๖๐–๒๕๖๒ จำนวน 20 รายการ วงเงินงบประมาณผกูพัน จำนวน 71,980,339.49 บาท 

- ปี 2560 รพ.บางสะพาน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ช้ัน  ระยะเวลาก่อสร้าง 800 วัน 
16 งวดงาน เริ่ม 28 ก.ค. 60 วงเงิน 165,700,000 บาท -หยุดงานก่อสร้างตามมติณะกรรมการ
ตรวจการจ้างเมื่อ 13 มี.ค.62  เสนอหนังสือให้กระทรวงเพื่อให้ รับมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่ม
วงเงิน 

รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 

เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี 2560 15,926,400 15,926,400 0 
เงินกันไว้เบิกเหลือ่มปี 2561 41,306,800 11,977,480 29,329,320 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 2,018,516 - 2,018,516 
งบประมาณรายจ่ายปี 2563(จัดสรร
พลางกอ่น) 8,152,500 - 8,152,500 

- ปี 2562 มี ๙ รายการ  
ยังดำเนินการไม่แล้วเสรจ็ จำนวน 3 รายการ  

1. อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านทุง่เคล็ด วงเงิน 2,932,600  ระยะเวลาก่อสร้าง 
300 วัน 5 งวดงาน เริ่ม 30 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 25 พ.ค. 2563  คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ได้จัดทำหนงัสือเร่งรัดผู้รบัจ้างเข้าดำเนินการ โดยผูร้ับจ้างเข้าพื้นที่เพือ่ดำเนินการก่อสร้าง 
งวดที่ 1 เมือ่เดือน พ.ย. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน 

๒. บ้านพักข้าราชการระดบั 5-6 รพ.สต.ปากน้ำปราณ ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน 5 งวด
งาน  ตรวจรับงานงวดที่ 5 แล้ว รอเบิกจ่าย 

๓. บ้านพักข้าราชการระดบั 5-6 รพ.สต.ด่านสิงขร ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน 5 งวดงาน 
แจ้งค่าปรับแล้ว และการก่อสร้างงานงวดที่ 4 ไม่เป็นไปตามงวดงาน 
ได้รับโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  จำนวน  9 รายการ ดำเนินการแล้วเสรจ็ ๕ รายการ ยังไม่

แล้วเสร็จ ๔ รายการ  
1. บ้านพกัข้าราชการ ระดับ 5-6  รพ.สต.ดอนกลาง  วงเงนิ 1,140,000 บาท  

ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน  5  งวดงาน  เริ่มต้น 28 ส.ค.๒๕62  สิ้นสุด  23 ก.พ.๒๕63 
ตรวจรบังานงวดที่ 5 แล้ว เสนอขอเบิกจ่าย 
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2. ปรับปรงุระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.กุยบุรี วงเงิน   264,888 บาท 
3. กำแพงกั้นน้ำ รพ.กุยบรุี วงเงิน 3,495,960 บาท 
4. ถังเก็บน้ำผิวดิน 100 ลูกบาศก์ จำนวน 1 ถัง และหอสงู รพ.กุยบรุี วงเงิน 

5,599,152  บาท 
   ทั้ง ๓ รายการ ของ รพ.กุยบุรี มรีะยะเวลาก่อสร้าง 190 วัน  3 งวดงาน  เริ่มต้น 27  

ก.ย.๒๕62 สิ้นสุด 3 เม.ย. ๒๕63 ความก้าวหน้างาน อยูร่ะหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 ไม่เป็นไปตาม 
งวดงาน  คณะกรรมการทำหนงัสือเร่งรัดกับผูร้ับจ้างแล้ว           
งบลงทุน ปี ปี 22556633      
งานก่อสร้างงานก่อสร้าง    จำนวน จำนวน 1155  รายการรายการ  แบ่งตามประเภทงาน ดังนี้แบ่งตามประเภทงาน ดังนี้ 

  1. บ้านพกัข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 9 หลังๆ ละ 1,159,400 บาท แยก
ดำเนินการ 
     ข้ันตอน : อยูร่ะหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ  คาดว่าจะดำเนินการยื่นเสนอราคา ในวันที่ 9 
เมษายน 2563 

2. บ้านพกัข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 4 หลังๆ ละ 1,218,700 บาท  แยก
ดำเนินการ          
     ข้ันตอน : อยูร่ะหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ  คาดว่าจะดำเนินการยื่นเสนอราคา 9 
เมษายน 2563 

3. อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลงั  วงเงิน  104,510,000 บาท  
งบผกูพัน ปี ๒๕63-๒๕64  
      ข้ันตอน : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างปลายเดือน 
เมษายน 2563 การจัดทำรายงาน EIA ใช้เงินบรจิาค ระยะเวลาสัญญาระหว่างวันที่ 1 ก.พ. ๒๕
63 ถึงวันที่ 31 พ.ค. ๒๕63 ขณะนีผู้้รับจ้างอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล 

4. ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ  วงเงิน  23,000,800 บาท 
งบผกูพัน ปี ๒๕63-๒๕64   

ข้ันตอน:  อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง คาดว่าจะได้ผู้รบัจา้งปลายเดือน เมษายน 
2563  

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์    ((จัดซื้อด้วยวิธีจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding))  
๑.๑.  ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน จำนวน   66  รายการ รายการ จัดซือ้ด้วยวิธีจัดซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding) แยกรายการ ประกอบด้วย      
   - เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจลุินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร    

รพ.สามรอ้ยยอด  1 เครื่อง  
   - เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจลุินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร    

  รพ.กุยบุรี 1 เครือ่ง 
   - เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแหง้ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร    

  รพ.ปราณบรุี 1 เครื่อง 
   - เครื่องดมยาสลบพร้อมเครือ่งช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และ

ยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป รพ.บางสะพาน 1 เครื่อง 
   - เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล  รพ.บางสะพาน 1 เตียง 
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   - โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี  
รพ.บางสะพาน 1 ชุด 

ข้ันตอน: เห็นชอบราคากลาง  คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างปลายเดอืนเมษายน 2563 
๒.๒.  ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงาน  จำนวน จำนวน ๑๑  รายการ รายการ จัดซื้อด้วยวิธีจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์  

  (e-bidding) ได้แก่  
    - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ รพ.ปราณบุร ี1 เครื่อง   
ข้ันตอน: รายงานผลการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะ 

ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์    ((จัดซื้อด้จัดซื้อด้วยวิธีวยวิธีเฉพาเฉพาะเจาะจงะเจาะจง)) 
๑. ๑. ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  22  รายการ รายการ   
    - เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือจลุินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร   

รพ.สต.บ้านหนองแก/บ้านหนองยายเอม/บ้านดอนซอ  3 เครื่อง 
    - เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัต(ิAED) พรอ้มตู้ต้ังพื้นจอแสดงผล และระบบ 

สัญญาณเตือน รพ.สต.บ้านหนองยายเอม 1 เครื่อง 
   ข้ันตอน: คาดว่าจะได้ผู้ขาย ในวันที่ 15 เมษายน 2563 

๒.๒.  ครุภัณฑ์การแพทย์  ครุภัณฑ์การแพทย์  วิธีเฉพาะเจาะจง (นวัตกรรม)วิธีเฉพาะเจาะจง (นวัตกรรม)  จำนวน ๒ รายการจำนวน ๒ รายการ  
    - ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II จำนวน 2 เครื่อง รพ.กุยบุรี/

รพ.ทบัสะแก 
    - รถพยาบาลเคลือบสารต้านจลุชีพ  รพ.สามร้อยยอด 1 คัน   
ข้ันตอน: คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ในวันที่ 15 เมษายน 2563 
๓. ครุภัณฑส์ำนักงาน  จำนวน  2 รายการ  
    - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดจิิตอล ขาว-ดำ สี ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น

ต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง (สสจ.ปข/ สสอ.บางสะพาน)  
    - เครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 3 

เครื่อง สสจ.ปข   
ข้ันตอน: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  
๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน  2 รายการ  
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

    จำนวน 10 เครื่อง  สสจ.ปข 
    - เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง  สสจ.ปข 

     ข้ันตอน: อยู่ระหว่างเห็นชอบประกาศผู้ชนะ 
ประธาน  ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ควรตรวจสอบระบบปฎิบัติการและระบบประมวลผลให้ดี 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 
 



6 

 

งบลงทุนงบลงทุนโรงพยาบาลโรงพยาบาลท่ัวไปท่ัวไป    ปี ปี 22556633      
งานก่อสร้างานก่อสร้าง  ง    
          --  รพ.หัวหิน รพ.หัวหิน จำนวน  จำนวน  11  รายการ รายการ  
       ๑. อาคารอุบัติเหต-ุบำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 9,683  ตารางเมตร 1 หลัง   
     ขั้นตอน: อยูร่ะหว่างขอเปลี่ยนแปลงแบบกับกระทรวงสาธารณสุข 
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์  
          --  รพ.รพ.หัวหิน หัวหิน จำนวน  จำนวน  22  รายการรายการ   
       1. หัวตรวจเครื่องคลื่นเสียงสะทอ้นหัวใจชนิดกลืน 3 มิติ ( Probe TEE)  1 เครื่อง 
       2. กล้องจลุทรรศนส์ำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า 1 เครื่อง   
     ขั้นตอน: ไดผู้้ขาย ลงนามสัญญาแล้ว ส่งมอบของวันที่ 28 มิถุนายน 2563    

         --  รพ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ปี ประจวบคีรีขันธ์ปี 22556633    จำนวน  จำนวน  ๕๕  รายการ รายการ  
       1. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง  1 ชุด  
       2. กลอ้งส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดทีัศน์แบบคมชัดสงู1 ชุด  
       3. เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสูง  1 เครื่อง 
       4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถ่ีสงู ระดับความคมชัดสงู 3 หัวตรวจ 1 ชุด 
       5. รถพยาบาลเคลอืบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน   

       ขั้นตอน: รายการที่ ๑-๒ ลงนามสัญญาแล้ว รายการที่ ๓-๕ รอผู้ขายมาทำสัญญา 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

3.2 งบคา่บริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 และ ปี 2562 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปี 2561 วงเงินทั้งสิ้น 53,379,107.27 บาท 
ทำสัญญาแล้ว 
- รพ.บางสะพาน จำนวน 3 รายการ วงเงิน 4,860,000 บาท  

ระดับหน่วยบรกิาร                                       
๑. เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 1,760,000 บาท 
ระดับเขต  

  ๑. โคมไฟผ่าตัดใหญโ่คมคู่ วงเงิน 1,340,000 บาท      
  ๒. เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล 1,760,000 บาท 

ขั้นตอน  ทั้ง ๓ รายการ รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 12 พ.ค.๒๕63 
ปี 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท 
ทำสัญญาแล้ว 
- รพ.หัวหิน  จำนวน 3 รายการ  วงเงินค่าเสื่อม  3,307,000 บาท  

๑. กล้องส่องในท่อไต Uretero-Remo scopes 350,000 บาท 
๒. อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมลูภาพทางการแพทย์ (PACS) 

2,320,000 (ค่าเสื่อม 2,000,000 / สมทบ 320,000) 
๓. รถบรรทุกดเีซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ 957,000 บาท (รพ.สต.แพรกตะครอ้) 
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   ขั้นตอน   รอส่งมอบ  
- รพ.สามร้อยยอด จำนวน 1 รายการ วงเงินค่าเสื่อม  1,480,000 บาท 

๑. ปรับปรงุรั้วและป้ายโรงพยาบาล วงเงินตามสญัญา 1,480,000 บาท                               
(ค่าเสื่อม 1,400,000 บาท สมทบ 80,000 บาท ) จำนวน 2 งวดงาน  สิ้นสุด 5 มิ.ย. ๒๕63   

ขั้นตอน  ก่อสร้างงวดที่ 2 ดำเนินการตามสัญญา 
- รพ.บางสะพาน  จำนวน  12 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 5,885,869.90 บาท   

๑. ยูนิตทำฟัน  2 เครื่อง  920,000 บาท 
๒. ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 500 KW  342,400 บาท  
๓. ประตูกั้นน้ำ  93,625 บาท 
๔.- จ้างเหมาปรับปรงุระบบไนตรสั 81,168.66 บาท  
ขั้นตอน   รอเบิกจ่าย 
๕. เครื่องเอ็กซเรยท์ั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า800 MA แบบแขวนเพดาน 1,900,000 

บาท 
๖. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตร้า 100,000 บาท (ค่าเสื่อม 90,301.27 

สมทบ 9,698.73) (ระดบัหน่วยบริการ/จงัหวัด) 
ขั้นตอน  รอส่งมอบ  
๗. ปรับปรงุลานจอดรถภายใน รพ.     500,000 บาท 
๘. ปรับปรงุรางระบายน้ำใน รพ.  354,000 บาท    
๙. ปรับปรงุรั้วลวดตาข่ายภายใน รพ.  230,000บาท 
๑๐. ปรับปรงุทางเช่ือมภายใน รพ.  280,000 บาท (งบค่าเสื่อม 279,469.90,  

  สมทบ 530.10)                          
๑๑. ปรับปรงุระบบไฟฟ้าสนบัสนุนอาคารผูป้่วยนอกและอุบตัิเหตุ 764,905.07 บาท 
๑๒. ปรับปรงุป.ถนนคสล.ภายใน รพ.  330,000 บาท 
ขั้นตอน  อยู่ระหว่างดำเนินการกอ่สร้าง  

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
- รพ.บางสะพานน้อย จำนวน  1 รายการ วงเงิน 1,276,700 บาท 

๑. ปรับปรงุซ่อมแซมอาคารรพ.สต.ไชยราช UC 1,276,700 บาท  
   ขั้นตอน   เว้นระยะอุทธรณ์ฯ ครบกำหนด 31 มี.ค.63 
- รพ.บางสะพาน  จำนวน 7 รายการ วงเงิน 2,630,000 บาท  

๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 800,000 บาท 
   ขั้นตอน  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนือ่งจาก e-bidding รวมแล้วไม่มผีู้ยื่นเสนอราคา 
ปัจจุบันอยูร่ะหว่างเว้นระยะอุทธรณ์ ครบกำหนด 31 มี.ค.63 

๒. โคมไฟผ่าตัดใหญโ่คมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซห์ลอดแอลอีดี 1,450,000.- 
   ขั้นตอน  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่เนือ่งจาก e-bidding รวมแล้วไม่มผีู้ยื่นเสนอราคา  
ปัจจุบันอยูร่ะหว่างจัดทำรายงานขอซื้อเสนอ สสจ.  

๓. ปรับปรงุหอ้งน้ำสำหรบัผู้พิการและผู้รบับริการ  รพ.สต.ธงชัย    170,000 บาท       
๔. ปรับปรงุหอ้งน้ำสำหรบัผู้พิการและผู้รบับริการ  รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า 25,000 

บาท 
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๕. ปรับปรงุหอ้งส่งเสริมสุขภาพ  รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า 35,000 บาท 
   ขั้นตอน  รายการที่ ๓-๕ อยูร่ะหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  

๖. ปรับปรงุซ่อมแซมระบบประปาและห้องน้ำผูร้ับบริการ รพ.สต.บ้านถ้ำคีรีวงศ์ 
30,000 บาท 

   ขั้นตอน จัดทำรายงานผลกำหนดราคากลาง 
๗. ปรับปรงุซ่อมแซมหลงัคากันสาด และพื้นด้านข้าง รพ.สต. รพ.สต.บ้านทองมงคล  

  120,000 บาท   
ขั้นตอน รายงานผลการพิจารณาพรอ้มประกาศผู้ชนะ 

ปี 2563 วงเงินทั้งสิ้น 50,522,450.02 บาท รายละเอียดการจัดสรร  ดังนี ้
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพรวมการดำเนินงาน  

หน่วยบริการ 
 10-วงเงินระดับ

เขต  
 20-วงเงินระดับ

จังหวัด  
 70-วงเงินหนว่ย
บริการ สงักัด สป.  

 ผลรวมทั้งหมด  

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

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

รพ.ทบัสะแก 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.ปราณบรุ ี   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.สามรอ้ยยอด   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 

วิธี E -bidding เฉพาะเจาะจง ขอเปลี่ยนแปลงราคา รวมทั้งสิ้น 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 
หัวหิน 28 9,900,952.0 31 1,000,000.00   59 10,900,951.7 
ปราณบุรี   21 3,089,501.00 5 861,920.00 26 3,951,420.65 
สามร้อยยอด 2 2,498,115.00 10    2,355,100.00              12 4,853,214.57 
กุยบุรี 10 1,819,038.00 16 1,233,128.00   26 3,052,166.34 
เมืองฯ 69 4,990,900.00 16 3,413,312.00 1 1,280,000.00 86 9,684,212.23 
ทับสะแก 22 3,995,258.00 39 2,273,977.00   61 6,269,234.64 
บางสะพาน 2 3,800,000.00 13 2,594,053.00   15 6,394,052.72 
บางพานน้อย 10 3,154,000.00 31 2,014,075.00 1 249,123.00 42 5,417,197.17 

รวม 143 30,158,262.0 177 17,973,146.00 7 2,391,043.00 327 50,522,450.0 
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  ความก้าวหน้าการดำเนินงานภาพรวมจงัหวัด   

ความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ในรายการที่จัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธี E -bidding 

  ความก้าวหน้าการดำเนินงานฯ ในรายการที่จัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
 

 
 

 

 
 
  
 
 

อำเภอ 
                                                         ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เร่งรัดดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รอลงนามในสัญญา รวมทั้งสิ้น 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 
หัวหิน 59 10,900,951.70     59 10,900,951.70 
ปราณบุรี 23 3,380,421.00   3 571,000.00 26 3,951,420.65 
สามร้อยยอด 9 2,855,100.00 1 1,498,115.00    2 500,000.00 12 4,853,214.57 
กุยบุรี 4 1,048,700.00   22 2,003,466.00 26 3,052,166.34 
เมืองฯ 66 2,737,273.00 2 1,750,000.00 18 5,196,940.00 86 9,684,212.23 
ทับสะแก 2 95,000.00 13 3,495,557.50 46 2,678,677.00 61 6,269,234.64 
บางสะพาน 1 95,000.00 2 3,800,000.00 12 2,499,053.00 15 6,394,052.72 
บางพานน้อย 14 1,304,413.00 8 2,904,000.00 20 1,208,785.00 42 5,417,197.17 

รวม 178 22,416,858.70 26 13,447,672.00 123 14,657,920.00 327 50,522,450.02 

อำเภอ 
                                                         วิธี E -bidding 

เร่งรัดดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ รอลงนามในสัญญา รวมทั้งสิ้น 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 
หัวหิน 28 9,900,952     28 9,900,952 
ปราณบุรี         
สามร้อยยอด 1 1,000,000 1 1,498,115   2 2,498,115 
กุยบุรี 1 596,000   9 1,223,038 10 1,819,038 
เมืองฯ 63 1,177,900 2 1,750,000 4 2,063,000 69 4,990,900 
ทับสะแก   13 3,495,558 9 499,700 22 3,995,258 
บางสะพาน   2 3,800,000   2 3,800,000 
บางพานน้อย   8 2,904,000 2 250,000 10 3,154,000 

รวม 93 12,674,852 26 13,447,672 24 4,035,738 143 30,158,262 

อำเภอ 
เร่งรัดดำเนินการ รายงานผลการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 

รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน รายการ วงเงิน 
หัวหิน 31 1,000,000   31 1,000,000 
ปราณบุรี 18 2,518,501 3 571,000 21 3,089,501 
สามร้อยยอด 8 1,855100 2 500,000 10 2,355,100 
กุยบุรี 3 452,700 13 780,428 16 1,233,128 
เมืองฯ 2 279,373 14 3,133,940 16 3,413,312 
ทับสะแก 2 95,000 37 2,178,977 39 2,273,977 
บางสะพาน 1 95,000 12 2ล499,053 13 2,594,053 
บางพานน้อย 13 1,055,290 18 958,785 31 2,014,075 

รวม 78 7,350,963 99 10,622,182 177 17,973,146 
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ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ งบคา่เสื่อม   
    --  รพ.ประจวบฯ ปี 2563 ระดบัหน่วยบริการ 70% (อปสข.อนุมัติ) 

  รายการตามแผนเดิม: รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรอืกำลงั 
เครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่ำกว่า  110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน ราคา  
1,290,000 บาท  (งบค่าเสือ่ม 1,280,000 และสมทบ 10,000 บาท )    
  รายการตามแผนใหม่ (ท่ีขอเปลี่ยนแปลง) : รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกว่า 
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 
2 ล้อ 1 คัน ราคา 1,359,000 บาท (งบค่าเสื่อม 1,280,000 และสมทบ 79,000 บาท 
  เหตุผล: ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ มกีารเปลี่ยนแปลง  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 
  

    งบประมาณรายจา่ยประจำปี 2563งบประมาณรายจา่ยประจำปี 2563  

    สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ณ 27 มีนาคม 2563  
  
  
    
  
  
  
  
  ไตรมาสที่ 2 ต้องดำเนินการได้  ภาพรวมร้อยละ 54 รายจา่ยประจำร้อยละ 58  และรายจ่ายงบ 

ลงทุน รอ้ยละ 40  
ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
 

หน่วยเบิก รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

หัวหิน 
ค่าบริหารจัดการ  100,000 99,844 156 99.84 
พชอ.  10,000 10,000       - 100 

รวม 110,000 109,844 156 99.86 

ปราณบรุ ี
ค่าบริหารจัดการ  100,000 77,610 22,390 77.61 
พชอ. 10,000  10,000  

รวม 110,000 77,610 32,390 70.55 

สามรอ้ย
ยอด 

ค่าบริหารจัดการ  80,000 68,727 11,273 85.91 
พชอ.  10,000  10,000            -    

รวม 90,000 68,727 21,273 76.36 
 

รายจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย
ไตรมาส 2 

 งบประจำ  22,570,220 18,848,744 3,721,476 83.51 58 
 งบลงทุน  81,138,300 25,297,000 55,841,300 31.18 40 
 ภาพรวม  103,708,520 44,145,744 59,562,776 42.57 54 
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ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ต่อ) 
 

หน่วยเบิก รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

กุยบุร ี
ค่าบริหารจัดการ  80,000 65,495 14,505 81.87 
พชอ.  10,000  10,000                -    

รวม 90,000 65,495 24,505 72.77 

เมืองฯ 
ค่าบริหารจัดการ  100,000 68,942 31,058 68.94 
พชอ.  10,000  10,000                -    

รวม 110,000 68,942 41,058 62.67 

ทับสะแก 

ค่าบริหารจัดการ 80,000 79,695 305 99.62 
พชอ.  10,000               -    10,000 0 
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ  

27,000 - 27,000 0 

รวม 117,000 79,695 37,305 68.12 

บาง
สะพาน 

ค่าบริหารจัดการ  100,000 98,420 1,580 98.42 
พชอ. 10,000 4,280 5,720 42.8 

รวม 110,000 102,700 7,300 93.36 
บาง

สะพาน
น้อย 

ค่าบริหารจัดการ 80,000 79,744 256 99.68 
พชอ. 10,000               -    10,000                -    

รวม 90,000 79,744 10,256 88.6 
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจำปี 2563  กลุม่งานใน สสจ.ปข. 
 
 
 
 
 
 
ผ 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยเบิก   รับจัดสรร   เบิกจ่าย   ยืมเงิน   คงเหลือ  ร้อยละเบิกจา่ย 
 โรคไม่ติดต่อ  1,373,230 859,620 -    513,610 62.6 
การแพทย์แผนไทย  34,480 28,740 -    5,740 83.35 
 ควบคุมโรคติดต่อ  356,110 35,924 -    320,186 10.09 
คุ้มครองผู้บริโภค  185,875 20,110 20,500 145,265 10.82 
ทันตสาธารณสุข  73,590 22,200 -    51,390 30.17 
นิติการ  97,970 36,606 -    61,364 37.36 
บรหิารทรัพยากรฯ  56,650 22,838 -    33,812 40.31 
 บริหารทั่วไป  71,960 11,202 -    60,758 15.57 
ประกันสุขภาพ  88,000 6,060 -    81,940 6.89 
 พัฒนาคุณภาพ  209,310 72,667 -    136,643 34.72 
พัฒนายุทธศาสตร์  370,335 296,248 -    74,087 79.99 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจำปี 2563  กลุม่งานใน สสจ.ปข. 

 

 

 

 
 

ประธาน  ให้กลุม่งานพจิารณาปรับแผน หากมีงบประมาณเหลอืใช้ใหท้ำเรื่องคืนกลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร ์

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

๓.๒ สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
นำเสนอข้อมูลรายงานสถานะการเงินการคลงั ดังนี ้

Risk Scoring เดือน กุมภาพันธ์  2563 

Org 
CR QR Cash 

NWC NI 
Risk  

EBITDA HMBRD -1.5 -1 -0.8 Scoring 
รพ.ปข. 1.5 1.4 1.02 92,881,546.71 8,029,443.44 0 23,211,676.20 7,782,570.03 
รพ.กุยบุรี 1.24 1.15 0.96 5,601,278.42 -5,401,926.95 3 1,411,506.21 -850,530.20 
รพ.ทับ
สะแก 1.1 1.03 0.66 3,295,594.54 4,092,069.31 2 7,534,867.74 -10,855,257.34 
รพ.บาง
สะพาน 0.94 0.84 0.42 -6,343,096.94 16,578,493.23 4 29,983,413.14 -65,017,712.33 
รพ.บาง
พานน้อย 1.76 1.6 1.48 20,988,237.53 9,639,736.27 0 13,414,415.55 13,334,433.43 
รพ.ปราณ
บุรี 1.49 1.37 1.08 20,095,288.59 14,396,450.08 1 18,867,046.30 3,339,920.16 
รพ.หัวหิน 1.08 0.92 0.52 20,538,812.54 110,904,203.94 3 160,084,971.6 -22,716,183.94 
รพ.สาม
ร้อยยอด 3.95 3.83 3.49 92,148,161.12 9,620,573.77 0 13,171,741.97 77,733,737.45 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

หน่วยเบิก   รับจัดสรร   เบิกจ่าย   ยืมเงิน   คงเหลือ  ร้อยละเบิกจา่ย 

      ส่งเสริมสุขภาพ  567,140 124,103 23,400 419,637 21.88 
อนามัยสิ่งแวดล้อม  248,270 19,452 -    228,818 7.84 
ผู้บริหาร  
( ไปราชการ ) 111,270 64,429 -    46,841 57.9 
สว่นกลาง สสจ.ปข.  9,299,171 7,975,927 -    1,323,243 85.77 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ ผลการดำเนนิงานตาม OKRs ปี 2563  ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
       (ประจำ Q2/2563: 1 ม.ค. – 31 ม.ีค. 63)  

นางสาวเรณู เมืองเกลีย้ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเสนอผลการดำเนินงานตาม OKRs ของ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำ Q2/2563  ปี 2563   

        1. Smart Office/ Smart Hospital 
        1.1 Smart Office: เป้าหมาย พัฒนาระบบ Smart Office ใหเ้ช่ือมโยงกันเป็น Smart  

Province 
   - E-Sarabun : เป้าหมาย รับและสง่หนงัสือผ่านโปรแกรม E-Sarabun ระหว่าง 

หน่วยงาน-หน่วยงาน ผลงาน รพ. 2 แหง่ (สามร้อยยอด/กุยบุรี) ใช้ E-Sarabun รับและส่งหนังสือ 
ส่วนอีก 6 แห่ง ใช้รับอย่างเดียว  ส่วน สสอ.ใช้ทัง้รบัและส่งเช่ือมโยงกบั สสจ. และใช้เฉพาะสง่ถึง  
รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด 

- E-Meeting : เป้าหมาย ใช้ระบบ Zoom ในการประชุมแทนการเดินทางเข้ามาร่วม 
ประชุมในห้องประชุม ผลงาน หน่วยงานในสงักัด สสจ.ทุกแห่งทกุระดบั สามารถเข้าร่วมประชุม 
กับ สสจ.ผ่านระบบซูมได้ 
   1.2 Smart Hospital : เป้าหมาย รพ.ทกุแหง่ พัฒนาหนว่ยบริการให้เป็น Smart  Hospital   
โดยมีผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์ ทัง้ด้าน Smart Tools และ Smart Services ผลงาน ม ีรพ.ที่มผีล 
การพัฒนาผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ รพ.หัวหิน, รพ.ปราณบุรี, 
รพ.สามรอ้ยยอด, รพ.ทับสะแก และ รพ.บางสะพานน้อย คงเหลืออกี 3 แห่ง ที่ยังไมผ่่านเกณฑ ์
จากการสอบถามผูร้ับผิดชอบงาน  คาดว่าจะผ่านเกณฑ์ได้ในปลายเดอืนเมษายน 2563   

        ๒. EOC 4.0 เป้าหมาย โรงพยาบาล และ สสอ.ทุกแหง่ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ EOC 
 ข้ึน website EOC ของหน่วยงาน ผลงาน มีโรงพยาบาล 7 แห่ง ที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  

สำหรับโรงพยาบาลปราณบรุี อยู่ระหว่างดำเนินการขอ DOMAIN เพื่อจัดทำเว็บไซตข์อง รพ.   

 3. DPACpkk Ketogenic Diet 
นางนภาพร  โดมทอง  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ นำเสนอข้อมลูสถานการณ์การตรวจติดตามกลุ่ม 

สงสัยป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสงู ตามเกณฑ์ตวัช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข 
1.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (เป้าหมาย 60%)   
      ผลงานการคัดกรอง ผ่านเกณฑ์ 6 อำเภอ ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 อำเภอ คือ อำเภอหัวหิน และ
อำเภอเมืองฯ ภาพรวมผลงานทำได้ดีเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในระดับเขต และระดบัประเทศ  
1.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสงู (เป้าหมาย 60%)  

ผลงานการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน ผ่านเกณฑ ์2 อำเภอ คือ อำเภอทับสะแก  
และอำเภอบางสะพาน ส่วนผลงานการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสงู ผ่านเกณฑ์ 4 

  อำเภอ ได้แก่ อำเภอทับสะแก, บางสะพาน,บางสะพานน้อย และ สามรอ้ยยอด  
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 การสนับสนุน รพ.สต. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสีย่งด้วยเครื่องมือ Health Check  
Unit HCU : DPACpkk KD ประกอบไป ด้วยเครื่องออกกำลังกาย 3 ช้ิน ชุดตรวจไขมัน ชุด 
ตรวจหลอดเลือด และโปสเตอร์การให้ความรู้ จากมติทีป่ระชุม Zoom วันที่ 12 มีนาคม 2563 

 ทุกหน่วยบริการที่จะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ จะตอ้งส่งแผนมาขออนุมัตทิี่ สสจ. ซึง่จากการ 
 ติดตามความคืบหน้าการเสนอขอจัดต้ัง Health Check Unit HCU : DPACpkk KD ของ รพ.สต.  

  ในแต่ละอำเภอพบผลดังนี ้
 อำเภอ การดำเนนิงาน 

หัวหิน อยู่ระหว่าง สสอ.รวบรวมแผน 
ปราณบรุ ี ส่งมา สสจ.แล้ว(ก.ยุทธ) 
สามรอ้ยยอด อยู่ระหว่าง สสอ.รวบรวมแผน 
กุยบุร ี ส่งมา สสจ.แล้ว(ก.ยุทธ) 
เมือง ส่งมา สสจ.แล้ว(ก.ยุทธ) 
ทับสะแก อยู่ระหว่างสสอ.รวบรวมแผน 
บางสะพาน อยู่ระหว่างสสอ.รวบรวมแผน 
บางสะพานน้อย ส่งมา สสจ.แล้ว(ก.ยุทธ) 

ประธาน  ผลงานต่างๆ ต้องเรง่ดำเนินการเพื่อรองรบัการตรวจราชการในเดือนมิถุนายน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  4.2 สถานการณ์  โควิด  19 

นายสุรยิะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจง้ที่ประชุมทราบถงึสถานการณ์โรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 ว่า ขณะนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผูป้่วยยืนยัน 12 ราย เป็นเพศหญิง 5 ราย  
เพศชาย 7 ราย สัญชาติไทย 6 ราย อังกฤษ 4 ราย จีน 1 ราย และ เยอรมัน 1 ราย เป็นผูป้่วยที ่
มีอาการ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลพบเช้ือ 8 ราย ไม่มีอาการแต่มีประวัติเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างส่ง 
ตรวจ ผลพบเช้ือ 4 ราย ทุกรายมกีารติดตามเฝ้าระวังผู้สมัผสัใกล้ชิดได้ครบถ้วน และพบว่าไม่ม ี
การแพรเ่ช้ือต่อ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
- ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากอำเภอ 
นายเชิดชาย  สุธรรมรักษ์  สาธารณสขุอำเภอทับสะแก นำเสนอที่ประชุมถึงวิธีการทำลายเช้ือโควิด 19 บนโบกี ้
  รถไฟที่มผีู้เสียชีวิต โดยก่อนดำเนินการได้ประสานนายอำเภอทับสะแก โรงพยาบาลทบัสะแก และ 

กู้ภัยทับสะแก วิธีการฆ่าเช้ือที่ได้ดำเนินการ คือ ใช้แอลกอฮอล ์4 ลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร พ่นทำลาย 
เช้ือด้านในตูร้ถไฟ จากนั้นทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก 
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ประธาน    ในการจัดต้ัง รพ.สนาม แต่ละอำเภอต้องหาสถานที่ให้พรอ้มเตรียมอปุกรณ์ให้พร้อม และให้ทกุ 
อำเภอที่เป็นพื้นทีเ่สี่ยง ส่งรายช่ือเจ้าหน้าที่ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมาใหจ้ังหวัดเพื่อส่ง 
ให้เขตทำประกันชีวิตให ้

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ  
  7.1 การขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ สำหรบัแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหน่วย 
        บริการฯ  
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหนา้กลุ่มงานบริหารท่ัวไป นำเสนอรายช่ือแพทย์ที่ขอรบัเงินเพิ่มพเิศษ สำหรบั 
  แพทย ์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖3  
  

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน 
๑. นายสรรชัย พรรณมิตร นายแพทย์ชำนาญการพเิศษ โรงพยาบาลบางสะพาน 

๒. นางสาวพิชญา คล่องแคล่ว ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร โรงพยาบาลทับสะแก 

๓. นางสาววิรดา โรจนเมฆา ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร กลุ่มงานทันตฯ สสจ.ปข. 

มติท่ีประชุม  อนุมัติเห็นชอบ 

  7.2  การยื่นคำขออนุญาต  ออนไลน ์
นายเลิศเชาว์  สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผูบ้รโิภคและเภสัชสาธารณสุข  แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า 

ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัดทำแบบการยื่นคำขออนุญาตผ่านออนไลน์ สำหรับ 
ผู้ประกอบการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  7.3 หนังสือรับรองภาษ ี
นางปิยาพร  อ่ิมท่ัว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส หัวหน้างานการเงิน  แจ้งเรื่องการออกหนังสือรับรอง 

การเสียภาษีของบุคลากรสาธารรสุข สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเวปไซตส์ำนักงาน 
สาธารณสุขจงัหวัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ปิดประชมุ เวลา 15.55 น.   
                                                    

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


