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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 5 / 2563 

วันจันทร์ที่  29 มิถุนายน  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. นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
5. นางศิระษา แซ่เนี้ยว   แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
6. นายดำรงรักษ ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
7. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
8. นายเมธี  สิตาลรัศมี     แทน ผอ.รพ.กุยบุรี 
9. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
10. นางสาวประณิต เงินแท่ง   แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
11. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
12. นายสุขุม ทัศนา      แทน สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
13. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
14. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
15. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
16. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
17. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
18. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
19. นายสมวงศ ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
20. นางเยาวลักษณ์ อุณหสุทธิยานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
21. นางสาวนภาลัย เกิดเรียน  แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
22. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
24. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
26. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
28. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ** 
29. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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30. นายศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
31. นางสาวดาวิณา ช้างทอง   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
32. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นายกิตติพงษ ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
6. นางสาวนัธมน   สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐   น.         
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผล 
      การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน- 
  ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER  

ONE จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน. 
จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมรี่างหมายกำหนดการดังนี้  
- เวลา 17.00น. รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนหัวหิน 
  1. ทรงเปิดป้ายชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
  2. ติดตามการดำเนินงานชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯ รร.หัวหิน 
  3. ติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทุก Setting 
  4. ประทานเข็ม พระนามย่อ อร (เฉพาะ 30,000 บาทข้ึนไป) 
  5. เยี่ยมสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นและสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัด 
      ประจวบคีรีขันธ์ 
  6. ทรง Concert TO BE NUMBER ONE 

  กิจกรรมวันรับเสด็จ (วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563) ณ โรงเรียนหัวหิน 
- เวลา 07.00 น.  - นักเรียน และคณะทำงานมาถึงโรงเรียนหัวหิน 
- เวลา 09.00 น.  - ซักซ้อมเตรียมความพร้อมจุดพิธีการ (โดย บ. เซซูแป) 

             - ซักซ้อมเตรียมความพร้อมห้องศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
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  ทั้ง 6 กิจกรรม  (โดย ผอ.สนง.โครงการ TO BE NUMBER ONE และ   
  บ. เซซูแป) 

- เวลา 10.00 น.  - การแสดงบนเวทีมินิคอนเสิร์ต            
- 4 จุดกิจกรรม ที่ศิลปินดาราจะมาถ่ายทอดทักษะด้านต่างๆ แก่สมาชิก  
  TO BE NUMBER ONE 

- เวลา 12.15 น.  - การแสดงบนเวทีมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปินดาราจาก GMM แกรมมี่ 
                   และ TO BE NUMBER ONE IDOL 

- ซักซ้อมสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL จากสถานพินิจฯ ใน 
    กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น (โดย ผอ.สนง.โครงการ TO BE NUMBER    
     ONE และ บ.เซซูแป) 

- เวลา 13.00 น.  - หัวหน้าส่วน/VIP ลงทะเบียน  
- เวลา 15.00 น.  - จบกิจกรรมต่างๆ เตรียมความพร้อมซ้อมพิธีการรับเสด็จฯ  

                        - ซักซ้อมผู้ถวายเงินเข้าโครงการ ฯ เข้ารับเข็มพระนามย่อ (โดยสำนัก 
  พระราชวัง) 
- ฝึกร้องเพลง “เป็นหนึ่งไม่พ่ึงยา”  และ “รักเมื่อพร้อม” และเพลงทุก 
  เพลงทีอ่งค์ประธานใช้ทรงคอนเสิร์ต  

  มอบหมายภารกิจ 
1. พิธีการ/จุดทรงงาน/จุดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น  มอบหมาย สสจ.ปข./รพ.หัวหิน  

- ประสานฝ่ายพิธีการกับสำนักพระราชวัง  
- จัดเตรียมคำกล่าวถวายรายงาน    
- ต้อนรับและลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ  
- เชิญแขกผู้มีเกียรติ / ผู้มาร่วมงานประจำจุดที่กำหนด  
- จัดเตรียมรายนามผู้ถวายเงินสมทบโครงการฯ 
- จัดลำดับการเข้าเฝ้าและซักซ้อมพิธีการต่างๆ 

  2. จัดเตรียมอาหารและดูแลผู้ร่วมงาน มอบหมาย สสจ.ปข./รพ.หัวหิน 
- ประสาน สนจ.ปข. เตรียมอาหารของคณะทำงาน และดูแลแจกจ่ายให้กับคณะทำงาน

ทุกคน 
- จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ดูแลแขกผู้มีเกียรติ และผู้บริจาค   
- จัดเตรียมอุปกรณ์ ต่างๆ                                                                                                                   
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ เพื่อเตรียมจุดวางอาหาร 

  3. ตกแต่งและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ มอบหมาย สสจ.ปข./รพ.หัวหิน 
- ประสานการจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ ให้สมพระเกียรติ ตามท่ี สำนักราชวังแนะนำ 
- ประสานการประดับตกแต่ง เส้นทางเสด็จฯ 
- ประสานจัดหาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ 
- ประสานจัดเตรียมรถดับเพลิง ห้องสุขา รถสุขาเคลื่อนที่ 
- ประสานจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ทุกจุด  
- ประสานจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เครื่องเสียง พัดลม 
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  4. การรักษาความปลอดภัย และการจราจร มอบหมาย สสจ.ปข./รพ.หัวหิน 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลถวายความปลอดภัย  
- จัดเตรียมสถานที่จอดรถ และดูแลอำนวยความสะดวก 
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 
- ดูแลความเรียบร้อยของประชาชนที่มารอรับเสด็จ 

  5. ดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข มอบหมาย รพ.หัวหิน รพ.ปราณบุรี สสอ.หัวหิน สสจ.ปข. 
   - เตรียม รพ.ฉุกเฉิน ประจำพระองค์  (รพ.หัวหิน) 

- จัดเตรียม รพ.สำรอง ประจำ ณ ที่ตั้ง (รพ.ปราณบุรี) 
- จัดรถพยาบาล พร้อมแพทย์ พยาบาล พร้อมยา เวชภัณฑ์ ประจำพระองค์ ประจำ กอ.

ร่วม (รพ.หัวหิน) 
- จัดหน่วยปฐมพยาบาลดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ (รพ.ปราณบุรี) 
- จัดทีมคัดกรองวัดไข้ / Alcohol gel 70 % (สสอ.หวัหิน) 
- จัดเตรียมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย สำหรับผู้รับเสด็จ (สสจ.) หมายเหตุ รถพยาบาล

ตามขบวนเสด็จ (จ.เพชรบุรี) 
6. จัดหาทุนสนับสนุนกองทุนชมรม มอบหมายทุกหน่วยงานต้ังแต่ รพ.สต./รพ./สสอ./สสจ.  

   - รวบรวมเป็นอำเภอ ส่งมอบที่การเงิน สสจ.ปข 
  ๗. การแต่งกาย สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ตามแบบที่กำหนด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 1.2 โครงการก้าวท้าใจ Season 2 
นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   แจ้งเชิญชวนลงทะเบียนโครงการก้าวท้าใจ 

Season 2 โดยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Line ไอดี @THNVR ซ่ึงจะเริ่มกิจกรรมสะสมระยะทางและเวลาตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2563 แบ่งรูปแบบการออกกำลังกายเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ การวิ่ง, 
แอร์โรบิก, คีตะมวยไทย, จักรยาน, โยคะ และ เวท  เทรนนิ่ง สามารถสะสมแต้มจากการออกกำลัง
กายลุ้นรับรางวัล โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 28,000 คน 
เป้าหมายทั้งประเทศ 1,200,000 คน เป้าหมายหลัก คือ เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข และ อสม.ทุกคน 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕63 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม  2563 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
วางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 รายงาน   
มีทัง้สิ้น 21 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว 
ทางกลุ่มไลน์ คปสจ.ประจวบฯ จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน 

       - งบลงทุนผูกพันข้ามปี ( ปี 2560 - ปี 2562 ) และงบลงทุนปี 2563 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
            แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการ งบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2560 - ปี 2562 และงบลงทุน 
  ปี 2563 ดังนี้ 

- ปี 2560 มี 1 รายการ 
รพ.บางสะพาน : อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  (800 วัน 16 งวดงาน) เบิกจ่ายแล้ว งวดที่  
1 - 5 ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 310 วัน (6 - 16 งวดงาน) เริ่มวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงิน 165,700,000 บาท  
ความก้าวหน้า : ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 6 – 7  คณะกรรมการตรวจรับฯ แล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน  
2563 รอการเบิกจ่าย 

- ปี 2562 มี ๙ รายการ  
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 8 รายการ เหลือ 1 รายการ คือ อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด  
วงเงิน 2,932,600 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน (5 งวดงาน) เริ่มวันที่ 30 กรกฎาคม 
2562 สิ้นสุดวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
ความก้าวหน้า : เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 แล้ว ผู้รับจ้างรอส่งงานงวดที่ 5 และมีหนังสือแจ้งค่าปรับ 
กับผู้รับจ้าง  

  - ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบผูกพัน ปี 2563 - 2564) จำนวน  2 รายการ  
1. รพ.บางสะพาน : อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง วงเงิน 104,510,000 บาท  

  ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างรอผู้ว่าฯ ลงนามรายงานผลการพิจารณา เพ่ือเสนอปลัดกระทรวง สธ. 
ให้ความเห็นชอบในวงเงิน ในส่วนของรายงาน EIA ผู้รับจ้างได้ส่งรายงานให้สำนักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการฯ พิจารณา 
2. รพ.บางสะพาน : ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 23,000,800 บาท  

  ความก้าวหน้า :  ผู้ว่าฯ ลงนามรายงานผลการพิจารณา และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 

- ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบปีเดียว ปี 2563)  
1) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6  จำนวน 6 รายการ 

        (1) รพ.สต.นิคมฯ กม.12 อ.เมืองฯ (วงเงิน 1,120,000 บาท) 
        (2) สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก (วงเงิน 1,159,400 บาท) 

      (3) รพ.สต.บ้านบางเจรญิ อ.บางสะพานน้อย (วงเงิน 1,000,000 บาท) 
      (4) รพ.สต.เขาล้าน อ.ทับสะแก (วงเงิน 1,139,000 บาท) 
      (5) สถานีอนามัยเฉลิมฯ กม.5 อ.เมืองฯ (วงเงิน 1,050,000 บาท) 
      (6) สสอ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย (วงเงิน 1,045,000 บาท) 
ความก้าวหน้า : ทั้ง 6 รายการทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาฯ  
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2) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 จำนวน 4 รายการ 
      (1) สสอ.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด (วงเงิน 1,200,000 บาท) 
       (2) สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง (วงเงิน 1,157,000 บาท) 

    (3) สสอ.ทับสะแก อ.ทับสะแก (วงเงิน 1,069,000 บาท) 
    (4) สสอ.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี (วงเงิน 1,218,700 บาท) 
ความก้าวหน้า : ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาฯ ฝากเรียนสาธารณสุขอำเภอให้ 
บริหารจัดการให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงินให้ได้ตามเวลา 

  - ปี 2563 ครุภัณฑ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   จำนวน 6 รายการ 
     (1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร จำนวน   
          1 เครื่อง โรงพยาบาลสามร้อยยอด         
     (2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน             
                             1 เครื่อง โรงพยาบาลกุยบุรี  
     (3) เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน  
          1 เครื่องโรงพยาบาลปราณบุรี      
     (4) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์ และยาดม    
          สลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลบางสะพาน  
     (5) เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง โรงพยาบาลบางสะพาน  
     (6) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130 ,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด                  
          โรงพยาบาลบางสะพาน  

ความก้าวหน้า : ทำสัญญาแล้ว 3 รายการ อีก 3 รายการ รอส่งมอบครุภัณฑ์  

- ปี 2563 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน     
1 รายการ  
โรงพยาบาลปราณบุรี เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  
ความก้าวหน้า : เข้าทำสัญญาแล้ว รอส่งมอบสินค้า หมดสัญญาวันที่ 8 กันยายน 2563  

- ปี 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์  วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน  2 รายการ   
(1) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง 
     รพ.สต.บ้านหนองแก, รพ.สต.บ้านหนองยายเอม และ รพ.สต.บ้านดอนซอ   
(2) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณ  
     เตอืน จำนวน 1 เครื่อง รพ.สต.บ้านหนองยายเอม  
ความก้าวหน้า : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 รายการ 

- ปี 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง (นวัตกรรม)  จำนวน 2 รายการ   
(1) ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลกุยบุรี และ 
   โรงพยาบาลทับสะแก 
(2) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ  จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลสามร้อยยอด  
ความก้าวหน้า : ทำสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งมอบสินค้า 
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  โรงพยาบาลหัวหิน 
  - งบลงทุน ปี 2563 งานก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ 
  1) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  
          9,683 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง  
  ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคา และ EIA วันที่ 29 มิถุนายน 2563 

  - งบลงทุน ปี 2563  ครุภณัฑ์  จำนวน  2 รายการ 
1) หัวตรวจเครื่องคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดกลืน3มิติ ( Probe TEE) จำนวน 1 เครื่อง  
ความก้าวหน้า : รอส่งมอบครุภัณฑ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 
2) กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจอประสาทตา พร้อมชุดกลับภาพระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 

    ความก้าวหน้า : ได้ผู้รับจ้าง และลงนามสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบของวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
 

  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
  งบลงทุน ปี 2563 ครุภัณฑ์  จำนวน  5 รายการ  
  ความก้าวหน้า : ลงนามในสัญญาหมดทุกรายการ รอผู้ขายส่งมอบ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

- งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 และ ปี 2562 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 

ปี 2561   
โรงพยาบาลบางสะพาน  ยังคงค้าง  จำนวน 3 รายการ วงเงิน 4,860,000 บาท 
ทำสัญญาแล้ว  
ระดับหน่วยบริการ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เตียงผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล วงเงิน   

  1,760,000 บาท 
ระดับเขต จำนวน 2 รายการ ได้แก่  โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ วงเงิน 1,340,000 บาท และเตียง

  ผ่าตัดพร้อมรีโมทคอนโทรล วงเงิน 1,760,000 บาท 
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 

ปี 2562 วงเงินทั้งสิ้น 51,008,349.28 บาท 
ทำสัญญาแล้ว 
1) โรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 1 รายการ วงเงินค่าเสื่อม  2,000,000 บาท  

- อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวนเงิน  
2,320,000 บาท (ค่าเสื่อม 2,000,000 บาท/สมทบ 320,000 บาท)  
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 
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2) โรงพยาบาลสามร้อยยอด จำนวน 1 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 1,480,000 บาท  
- ปรับปรุงรั้วและป้ายโรงพยาบาล วงเงินตามสัญญา 1 ,480 ,000 บาท (ค่าเสื่อม  

1,400,000 บาท/สมทบ 80,000 บาท) จำนวน 2 งวดงาน สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕63   
ขั้นตอน : สัญญาสิ้นสุด แต่งานยังอยู่ในงวดที่ 2 แจ้งการปรับแล้ว คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

พญ.วิศินี  ไวทยะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าผู้ประกอบการขอขยายเวลา 1 เดือน  
เนื่องจากช่วงสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาด ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานได ้
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลสามร้อยยอด ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดดำเนินการแล้ว 

นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า การขอขยายเวลาสามารถ 
ดำเนินการได้โดยอ้างเงื่อนไขสถานการณ์ COVID-19 แต่กรณีนี้ระยะเวลาทีข่อขยายจะสิ้นสุดวันที่
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เพราะฉะนั้นต้องยื่นเรื่องวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 

 

3) โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 4 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 1,444,374.97 บาท   
       (1) ปรับปรุงทางเชื่อมภายในโรงพยาบาล จำนวนเงิน 230,000 บาท 

     (2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ จำนวนเงิน ๗64,905.07 บาท 
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างก่อสร้าง (งวดที่ 4) และจะครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

     (3) ปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายภายในโรงพยาบาล จำนวนเงิน 230,000 บาท 
     (4) ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้รับบริการ รพ.สต.ธงชัย จำนวนเงิน 170,000 บาท 
ขั้นตอน : ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 

 

  อยูร่ะหว่างดำเนินการ 
  4) โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,450,000 บาท  

    - โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวนเงิน 
1,450,000 บาท  
ขั้นตอน : รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนาม ภายในเดือนกรกฎาคม  
2563 
5) โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จำนวน  1 รายการ วงเงิน 1,531,300 บาท 
    - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ไชยราช (ค่าเสื่อม 1,276,700 บาท /สมทบ  
254,600 บาท) 
ขัน้ตอน : อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และรออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามสัญญาได ้

  ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบฯ ใน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 การก่อสร้างต้องใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 110 วัน จึงต้องขอขยาย 
ระยะเวลาการก่อสร้าง และส่งสัญญาการก่อสร้างฯ ไปให้ สปสช. เขต 5 ภายหลัง 

ประธาน  ให้ขอขยายเวลามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามระเบียบ 
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นายสมวงศ์  ประพันธ์วงศ์ สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย ชี้แจงเรื่องงบประมาณว่า รพ.สต.ไชยราชมีการ 
เสนอราคาขอใช้งบค่าเสื่อม จำนวนเงิน 1,270,000 บาท และแจ้งการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สมทบ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท ขณะนี้หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างเสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดลงนาม  

 

  ปี 2563 
  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

ปี2563 ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

CUP 
อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว รวม  

จำนวน  จำนวนเงิน   ร้อยละ  จำนวน  จำนวนเงิน   ร้อยละ   จำนวน  จำนวนเงิน  
หัวหิน 10 9,620,952 88.26 49 1,280,000 11.74 59 10,900,952 
ปราณบุร ี 1 784,920 19.86 21 3,166,501 80.14 22 3,951,421 
สามร้อยยอด 2 2,498,115 51.47 10 2,355,100 48.53 12 4,853,215 
กุยบุร ี 2 797,700 26.14 24 2,254,466 73.86 26 3,052,166 
ประจวบคีรีขันธ ์ 64 2,457,900 25.38 22 7,226,312 74.62 86 9,684,212 
ทับสะแก 1 2,000,000 31.9 60 4,269,235 68.1 61 6,269,235 
บางสะพาน 2 3,800,000 59.43 13 2,594,053 40.57 15 6,394,053 
บางสะพานน้อย 13 2,530,523 46.71 31 2,886,675 53.29 44 5,417,197 

รวม 95 24,490,109 48.47 230 26,032,341 51.53 325 50,522,450 
 

  รายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
- โรงพยาบาลหัวหิน วิธี E – Bidding  ครุภัณฑ์การแพทย์  10 รายการ วงเงิน 
9,620,951.70 บาท  
ความก้าวหน้า : ครบกำหนดเผยแพร่ประกาศ ในที่ 28 มิถุนายน 2563 และคาดว่าจะลงนาม 
ในสัญญาภายในเดือน กรกฎาคม 2563  

-  โรงพยาบาลปราณบุรี  วิธี E – Bidding ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลีธีระ 2 ชั้น 2 วงเงิน 
954,650 บาท  (ใช้งบค่าเสื่อม 784,920 บาท / สมทบ 169,730 บาท) 

  ความก้าวหน้า: อปสข. แจ้งการอนุมัติปรับเปลี่ยนงบประมาณรายการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  
  2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

  - อำเภอสามร้อยยอด วิธี E – Bidding มี 2 รายการ   
   (1) ปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต.ไร่เก่า วงเงิน 1,000,000 บาท 
  ความก้าวหน้า: ครบกำหนดการเผยแพร่ประกาศฯ และคาดว่าจะลงนามสัญญา ภายในวันที่  
  31 กรกฎาคม 2563 

(2) เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลสามร้อยยอด วงเงิน 1,700,000 บาท
 (ค่าเสื่อม 1,498,114.57 บาท / สมทบ 201,885.43 บาท)  

ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเผยแพร่ประกาศฯ และคาดว่าจะลงนามสัญญา ภายใน 
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 

 



10 

 

- อำเภอกุยบุรี วิธี E – Bidding ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องนึ่ง รพ.สต.ป่าถล่ม วงเงิน 596,000 
บาท 

  ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ครบกำหนด 30 มิถุนายน 2563 

  - อำเภอกุยบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาและพ้ืน รพ.สต.เขาแดง วงเงิน  
201,700 บาท  

  ความก้าวหน้า: รอเอกสาร ใบเสนอราคาจากผู้รับจ้าง และคาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่  
  30 มิถุนายน 2563 

  -  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ วิธี E – Bidding มี 2 รายการ   
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 63 รายการ (ของ รพ.สต.) วงเงิน 1,177,900 บาท 
ความก้าวหน้า: คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ มี 
มติเห็นชอบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการ 
CIO ระดับจังหวัด ลงนามในรายงานการจัดหา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง   
จัดทำแผน จัดซื้อ/จัดหา 
(2) รถยนต์ตรวจการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 1,280,000 บาท 
ความก้าวหน้า: อปสข. แจ้งอนุมัติปรับเปลี่ยนรายการ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

- โรงพยาบาลทับสะแก วิธี E – Bidding ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม วงเงิน 2,000,000.-  
  ความก้าวหน้า: ประกาศประกวดราคา E-bidding แล้วเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ปรากฏว่า 
  ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงต้องทบทวนราคากลางใหม่เพ่ือประกาศ E-bidding อีกครั้ง  ปัจจุบันอยู่
  ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือน  
  กรกฎาคม 2563 

  - โรงพยาบาลบางสะพาน วิธี E – Bidding มี 2 รายการ 
  (1) เครื่องตรวจอวัยวะภายใน วงเงิน 2,500,000 บาท 
  (2) เครื่องเอกซเรย์ วงเงิน 1,300,000 บาท 
  ความก้าวหน้า: ทั้ง 2 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเผยแพร่ประกาศประกวดราคาฯ และคาด 

ว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  

  - อำเภอบางสะพานน้อย วิธีเฉพาะเจาะจง มี 3 รายการ 
  (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ (ของ รพ.สต.) วงเงิน 74,500 บาท 
  ความก้าวหน้า: คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ฯ มีมติเห็นชอบรายงานการจัดหา 
  ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการ CIO  
  ระดับจังหวัดลงนามในรายงานการจัดหา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขอ 
  อนุมัติจัดซื้อ 
  (2) คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง, เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องสแกนเนอร์  
  จำนวน 1 เครื่อง (ของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย) วงเงิน 344,000 บาท (ค่าเสื่อม   
  334,122.50 บาท สมทบ 9,877.50 บาท)   
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   ความก้าวหน้า: อปสข. อนุมัติปรับเปลี่ยนรายการ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
  การขออนุมัติจัดซื้อ 

(3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง ของ รพ.สต.ทรายทอง และ รพ.สต.ช้างแรก        
  วงเงิน  12,900 บาท 
  ความก้าวหน้า: คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10 มิถุนายน  
  2563 มีมติให้ปรับลดแผนการจัดซื้อลง จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ
  แยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 9,000 BTU ในราคา 12,900 บาทแทน 

  - อำเภอบางสะพานน้อย วิธี E – Bidding ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม อาคาร คสล. ชั้น 

เดียว โรงพยาบาลบางสะพานน้อย วงเงิน 2,109,000 บาท  
 ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างร่างประกาศประกวดราคาฯ และคาดว่าจะลงนามภายในเดือน  
 กรกฎาคม 2563  

 

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ งบค่าเสื่อม ปี 2563  
  - โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ระดับหน่วยบริการ (อปสข.อนุมัติ) 

รายการตามแผนเดิม : จำนวน 2 รายการ  วงเงินค่าเสื่อม 12,900 บาท ได้แก่ 
     (1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง  
       ราคาเครื่องละ 4,300 บาท รวมจำนวนเงิน 8,600 บาท ของ รพ.สต.ทรายทอง     
        (2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง  
       ราคาเครื่องละ 4,300 บาท รวมจำนวนเงิน 4,300 บาท ของ รพ.สต.ช้างแรก           
    รายการตามแผนใหม่ (ที่ขอเปลี่ยนแปลง)  
  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 9,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน  
  12,900 บาท 
  เหตุผล : เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 10  
  มิถุนายน 2563 มีมติให้ปรับลดแผนการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
  (Ink Tank Printer) ลง ดังนั้น อำเภอบางสะพานน้อยจึงขอเปลี่ยนแปลงรายการ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัตเิห็นชอบ 
 

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 23 
     มิถุนายน 2563 ข้อมูลดังตาราง 
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แผนฯ รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ  
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย 
มิ.ย.63 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ภาพรวม 154,621,943.00 57,382,998.00 97,238,945.00 37.11 77.00 

รายจ่ายประจำ 47,525,249.00 31,213,498.00 16,311,751.00 65.68 80.00 
รายจ่ายลงทุน 107,096,694.00 26,169,500.00 80,927,194.00 24.44 65.00 
งบอุดหนุน 165,500.00 0 165,500.00 0  
งบกลาง 5,261,700.00 4,708,981.00 552,719.00 89.50  

โรงพยาบาลหัวหิน 
ภาพรวม 39,026,778.00 16,365,341.00 2,266,437.00 41.93 77.00 

รายจ่ายประจำ 19,414,978.00 14,895,341.00 4,519,637.00 76.72 80.00 
รายจ่ายลงทุน 19,611,800.00 1,470,000.00 18,141,800.00 7.50 65.00 

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
ภาพรวม 23,692,093.00 18,576,216.00 5,115,877.00 78.41 77.00 

รายจ่ายประจำ 13,729,093.00 10,713,216.00 3,015,877.00 78.03 80.00 
รายจ่ายลงทุน 9,963,000.00 7,863,000.00 2,100,000.00 78.92 65.00 

งบกลาง 260,300.00 260,300.00 0 100   
 

ค่าบริหารจัดการสาธารณสุขอำเภอ ไตรมาส 3 (มิ.ย. 2563) ต้องเบิกจ่ายใหแ้ล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2563 

  
แผนงาน/โครงการ โรงพยาบาล 

หน่วยเบิก  รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   
โรงพยาบาล  

หัวหิน 
ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยา
เสพติด 

199,393 10,000 189,393  

ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 8,000 3,900 4,100  
     รวม 207,393 13,900 193,493 6.70 

 

หน่วยเบิก รับจัดสรร  เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   
สสอ.หัวหิน 100,000 93,562 6,438 93.56 
สสอ.ปราณบุรี 100,000 37,402 62,598 37.40 
สสอ.สามร้อยยอด 80,000 46,695 33,305 58.37 
สสอ.กุยบุรี 80,000 47,597 32,406 59.50 
สสอ.เมือง 100,000 36,357 63,643 36.36 
สสอ.ทับสะแก 80,000 78,855 1,145 98.57 
สสอ.บางสะพาน 100,000 82,586 17,415 82.59 
สสอ.บางสะพานน้อย 80,000 50,554 29,446 63.19 

 รวม 720,000 437,607 246,393 65.78 
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หน่วยเบิก  รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   
โรงพยาบาล
ปราณบุรี 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยา
เสพติด 

159,820 153,120 6,700  

ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 7,000 7,000 0  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 17,800 0 17,800  
     รวม 184,620 160,120 24,500 86.73 

โรงพยาบาล
สามร้อย

ยอด 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยา
เสพติด 

99,050 99,050 0  

ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 7,000 7,000 0  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 17,800 0 17,800  
     รวม 123,850 106,050 17,800 85.63 

โรงพยาบาล   
กุยบุรี 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยา
เสพติด 

160,000 160,000 0  

ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 8,500 8,500 0  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 15,032 0 15,032  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 26,700 26,700 0  
     รวม 210,232 195,200 15,032 92.85 

โรงพยาบาล
ประจวบคีรี

ขันธ์ 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยา
เสพติด 

280,000 280,000 0  

ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 16,900 16,900 0  
      รวม 296,900 296,900 0 100 

โรงพยาบาล 
ทับสะแก 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยา
เสพติด 

160,000 160,000 0  

ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 9,500 9,500 0  
 บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 17,800 0 17,800  

      รวม 187,300 169,500 17,800 90.50 
โรงพยาบาล   
บางสะพาน 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยา
เสพติด 

199,950 199,950 0  

ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 11,570 11,570 0  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 17,800 0 17,800  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 135,000 0 135,000  
     รวม 364,320 211,520 152,800 58.06 

โรงพยาบาล   
บางสะพาน

น้อย 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยาเสพตดิ 91,000 91,000 0  
ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 4,500 4,500 0  
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 15,075 0 15,075  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 26,700 26,700 0  
     รวม 137,275 122,200 15,075 89.02 
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แผนงาน/โครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
หน่วยเบิก  รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   
สสอ.หัวหิน สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 13,000 0 13,000  

บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 9,180 0 9,180  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 0 3,485  
พชอ. 20,000 10,000 10๙,000 50.00 
      รวม 45,665 10,000 35,665 21.90 

สสอ.ปราณ
บุรี 

สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 12,000 0 12,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 7,140 0 7,140  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 0 3,485  
พชอ. 20,000 10,000 10,000 50.00 
      รวม 42,625 10,000 32,625 23.46 

สสอ.สาม
ร้อยยอด 

สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 11,000 0 11,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 7,140 0 7,140  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 0 3,485  
พชอ. 20,000 7,250 12,750 36.25 
พชอ. (รางวัล) 5,000 5,000 0 100.00 
      รวม 46,625 12,250 34,375 26.27 

สสอ.กยุบุรี สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 12,000 0 12,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 11,220 0 11,220  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 0 3,485  
พชอ. 20,000 2,300 17,700  
พชอ. (รางวัล) 5,000 0 5,000  
      รวม 51,705 2,300 49,405 4.45 

สสอ.เมืองฯ สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 8,000 0 8,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 15,300 0 15,300  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 0 3,485  
พชอ. 20,000 0 20,000  
DPAC 1 34,400 0 34,400  
      รวม 81,185 0 81,185 0 

สสอ.ทับ
สะแก 

สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 12,000 0 12,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 10,200 0 10,200  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 0 3,485  
พชอ. 20,000 10,000 10,000  
พชอ. (รางวัล) 5,000 0 5,000  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 27,000 0 27,000  
      รวม 77,685 10,000 67,685 12.87 
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สสอ.บาง
สะพาน 

สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 13,000 0 13,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 14,280 0 14,280  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 3,485 0  
พชอ. 20,000 7,140 12,860  
      รวม 50,765 10,625 40,140 20.93 

สสอ.บาง
สะพานน้อย 

สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 11,000 0 11,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 8,160 0 8,160  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 3,485 0  
พชอ. 20,000 980 19,020  
DPAC 1 34,400 0 34,400  
      รวม 77,045 4,465 72,580 5.80 

 

หน่วยเบิก  รายการ รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   
สสอ.บาง
สะพาน 

สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 13,000 0 13,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 14,280 0 14,280  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 3,485 0  
พชอ. 20,000 7,140 12,860  
      รวม 50,765 10,625 40,140 20.93 

สสอ.บาง
สะพานน้อย 

สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 11,000 0 11,000  
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 8,160 0 8,160  
พชอ. (เบิกแทนกัน) 3,485 3,485 0  
พชอ. 20,000 980 19,020  
DPAC 1 34,400 0 34,400  
      รวม 77,045 4,465 72,580 5.80 

 

นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์ สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย แจ้งที่ประชุมว่า งบประมาณ พชอ.มาช้า ไม่น่าจะ 
เบิกจ่ายได้ทัน เพราะเงื่อนไขการใช้ คือ สำหรับจัดประชุมอบรมในประเด็นปัญหาของพื้นที่  

ประธาน  ให้ใช้จัดประชุม เบิกเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามคำสั่งที่แต่งตั้ง 
 

แผนงาน/โครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยเบิก  รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 1,620,520 1,323,044 297,476 81.64 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

52,340 32,340 20,000 61.79 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 556,224 420,624 135,600 75.62 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 289,500 51,850 237,650 17.91 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 55,960 22,200 33,760 39.67 
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หน่วยเบิก  รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ   ร้อยละ   
กลุ่มงานนิติการ 136,526 78,826 57,700 57.74 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 142,083 52,403 89,680 36.88 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 50,602 30,602 20,000 60.48 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 52,660 31,829 20,831 60.44 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 285,542 110,200 175,342 38.59 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 1,094,120 461,713 632,407 42.20 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต 1,345,984 275,299 1,070,685 20.45 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 155,857 30,032 125,825 19.27 
ผู้บริหาร 114,789 64,789 50,000 56.44 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 24,984,892 12,695,150 12,289,742 50.81 

      รวม 30,937,599 15,680,901 15,256,699 50.69 
 

ประธาน   ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล เร่งรัดการเบิก 
  จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

(1) เงินงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  

(2) เงินงบประมาณเบิกแทนกัน งบเฉพาะ และ พชอ. ให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๒ สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน พฤษภาคม 2563 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
นำเสนอข้อมูลรายงานสถานะการเงินการคลัง ดังนี้ 

 

Risk Scoring เดือน พฤษภาคม  2563 

Org 
CR QR Cash 

NWC NI 
Risk 

EBITDA HMBRD 
-1.5 -1 -0.8 Scroing 

รพ.ประจวบคีรีขันธ ์ 1.47 1.35 0.99 86,765,385.56 11,260,913.42 1 22,096,163.80 4,227,550.53 

รพ.กุยบุร ี 1.22 1.09 0.94 4,941,660.23 9,979,869.46 1 12,157,926.05 -1,418,633.27 

รพ.ทับสะแก 1.08 1.01 0.68 2,422,860.30 6,519,256.25 2 6,722,907.07 -9,473,803.19 

รพ.บางสะพาน 1.12 1.01 0.56 12,885,509.81 30,443,601.35 2 50,566,012.96 -47,181,405.65 

รพ.บางสะพานน้อย 1.67 1.52 1.42 19,485,861.84 9,995,092.79 0 11,932,905.31 12,304,013.55 

รพ.ปราณบุร ี 1.42 1.27 1.04 16,286,443.03 10,376,210.98 1 15,757,810.50 1,741,071.56 
รพ.หัวหิน 1.03 0.79 0.48 8,605,555.01 85,218,699.45 3 156,830,227.30 -129,434,750.80 

รพ.สามร้อยยอด 4.93 4.74 4.4 92,533,928.03 21,638,762.00 0 25,205,996.15 79,964,985.71 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  
      ระดับกระทรวง รอบท่ี 2 /2563 เขตสุขภาพที่ 5  (รพ.กุยบุรี)  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการและ 

นิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง  รอบท่ี 2 /2563 เขตสุขภาพที่ 5  (รพ.กุยบุรี) 
 

ประเด็น/หัวข้อ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการราชทัณฑ์    
ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย ์ 

ให้พิจารณาทำ COVID-19 Screening ในผู้ต้องขัง
ราชทัณฑ์ โดยอาจใช้เป้าหมายตามที่กระทรวงกำหนด 
หรือ adjust เป้าหมายตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

- รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 

2. กัญชาทางการแพทย ์ เพ่ิมการเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์กับกลุ่มผู้ป่วย 
intermediate care หรือกลุ่มที่สามารถชำระค่าใช้จ่าย
ได้/กลุ่มที่สามารถเบิกจ่ายได้  โดยอาจ integrate เข้ากับ
บริการการแพทย์แผนไทย 

- รพ.หัวหิน/ รพ.ประจวบฯ  

- กลุ่มงาน คบส./ กลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยฯ  

3. Area based  
 

ขอให้สังเคราะห์ Outcome ของโปรแกรม DPAC 
Ketogenic ของจังหวัดว่าตอนนี้มี result เป็นอย่างไรบ้าง 

 
 

- กลุ่มงาน NCD 

 

  - NCD 
 

 

  - Teenage Pregnancy 
 
 
 

การแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำ  ควรนำข้อมูล ANC มาใช้ใน
การวางแผนให้ intervention การคุมกำเนิดกับกลุ่ม 
Teenage Pregnancy เนื่องจากข้อมูล ANC จะสามารถ
เห็นกำหนดคลอดหรือคาดการณ์เดือนคลอดได้ 

- กลุ่มงานส่งเสริมฯ 
- รพ.ทุกแห่ง  

 
 

4. Area based 
   - STEMI 

 
จากการใช้ยา TNK แทน SK ในผู้ป่วย STEMI ทำให้มียา 
SK เหลือเป็นจำนวนค่อนข้างมาก ทีม service ระดับเขต
จะได้ประสานเพ่ือหมุนเวียนยา SK ไปใช้ในจังหวัดอ่ืนที่มี
บริบทเหมาะสมต่อไป 

 
- รพ.ทุกแห่ง 
- กลุ่มงานพัฒนคุณภาพฯ 

 

  

5. การพัฒนาระบบบริการ 
 
 
 
 
 

5.1 เพ่ือลดระยะเวลารอ refer เห็นควรให้มีการพัฒนา
ระบบบริการใน รพช.ที่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยการ
สนับสนุนให้มีระบบ Tele-med จาก รพ.แม่ข่าย หรือจัด
ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วย round ใน รพช.  

- คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (CSO)    
- รพ.ทุกแห่ง 
 

 

5.2 ให้แตล่ะ รพ.มีจุดขายด้าน service ที่เหมาะสมกับ
บริบทของตนเอง 
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ประเด็น/หัวข้อ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 
6. ด้านการเงินการคลัง 
 

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปัญหาด้านการเงิน และได้ CF 
สูงสุดในเขตมี รพ.ที่น่าจะมีปัญหา 2 แห่ง คือ หัวหิน และ
กุยบุรี แต ่รพ.หัวหิน มี business plan ดี คงเหลือ รพ.กุย
บุรี  ที่ต้องติดตามกำกับอย่างใกล้ชิด 
- การจดัสรรเงิน CF งวดนี้ ให้เพ่ือเป็นกำลังในการทำงาน
ของหน่วยที่มีแผนพัฒนาชัดเจน มี improvement จะได้รับ
จัดสรรเป็นพิเศษ โดยมอบอำนาจให้ นพ.สสจ.เป็นผู้
พิจารณาสนับสนุน 
- รพ.ที่ได้รับเงิน CF ไป เสนอว่าให้นำไปชำระหนี้ เช่น   ค่า
ยา หรือจ่ายหนี้ รพ.ต่างๆ เพ่ือให้เงินคงหมุนอยู่ในระบบของ
จังหวัดเอง 
- การเพ่ิมรายรับของจังหวัด นพ.สสจ.มีแผนให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ DPAC โดยประสานแผนกับกับการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด น่าจะทำให้สร้างรายรับเพ่ิมขึ้นได้ 

- นพ.สสจ. 
- รพ.ทุกแห่ง 
 

7. การบริหารการเงินของ 
รพ.กุยบุรี 
 
 

- ปี 2561 มีการก้าวกระโดดของค่าใช้จ่ายส่วนของ fixed 
cost และสูงคงที่ต่อมาเรื่อยๆ จากการวิเคราะห์ พบว่า เป็น 
labor cost จากการจ้างลูกจ้างเพ่ิม เพ่ือให้อยู่รอด 
จำเป็นต้องเพ่ิม productivity ให้สอดคล้องกัน 

- รพ.กุยบุรี 
 
 

8. การดำเนินงานของ 
รพ.สต.บ้านป่าถลม อำเภอ
กุยบุรี 
 

 - มีบริการโดดเด่นเรื่องการแพทย์แผนไทย และจัดบริการ 
Day care สำหรับผู้สูงอายุ B19ละการทำงานคัดกรอง
สุขภาพได้ครอบคลุมและผ่านเกณฑ์ ด้วยมีการทำงานแบบ
เชิงรุก 

 - สสอ.กุยบุรี                                  
- รพ.สต.บ้านป่าถล่ม 
 

9. การดำเนินงานของ  
รพ.สต.บ้านหนองหญ้า
ปล้อง อำเภอสามร้อยยอด 

- รพ.สต.มีภาคีครือข่ายร่วมกับ อปท.อย่างเข้มแข็ง ขอให้
ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพร่วมกับ อปท.ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 - สสอ.สามร้อยยอด                           
- รพ.สต.บ้านหนอง
หญ้าปล้อง 

 

ประธาน  ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในการตรวจ 
ราชการครั้งนี้ ดังนี้ 
(1) กัญชาทางการแพทย์ฯ ใครไม่เชียร์ไม่เป็นไร ใช้แล้วเป็นยังไง ด้านบวก-ด้านลบเป็นอย่างไรให้ 
     สะทอ้นกลับ 
(2) Teenage Pregnancy ตั้งครรภ์ครั้งแรกน้อยลง แต่ครรภ์ซ้ำเพ่ิม ควรใช้การคุมกำเนิดแบบ

ฝังเข็มในครรภ์แรกไปเลยโดยต้อง motivate เคส 

(3) Tele-medicine อยากให้เกิดขึ้นจริง ฝาก รพ.หัวหิน และ รพ.ประจวบฯ ช่วยกันบริหาร
จัดการให้เกิด   

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



19 

 

 4.2 แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 /2563  
     เขตสุขภาพที่ 5  (ครั้งที่ 2  ณ รพ.ประจวบคีรีขันธ์)  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
แจ้งทีป่ระชุม กำหนดตรวจราชการ รอบที่ 2 /2563 (ครั้งที่ 2) นำทีมโดยสาธารณสุขนิเทศ  มี
ประเด็นสำคัญที่ตรวจ คือ 
(1) การบริหารจัดการของจังหวัด ทั้งการจัดการด้านทรัพยากร  ระบบงานในจังหวัด/สสจ. 
และกระบวนการทำงาน  
(2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( service plan ) ในภาพรวมจังหวัด  
(3) New normal ในภาพรวมจังหวัด เน้นการมีมาตรการและระบบการบริหารจัดการ ทั้งของ  
สสจ. และระบบในจังหวัด ข้อมูลที่นำเสนอ  แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นข้อมูลภาพรวมของ 
จังหวัด นำเสนอโดย สสจ. สว่นที่ 2 เป็นข้อมูลในเรื่องเดียวกันแต่เจาะประเด็นเฉพาะของ รพ.ปข. 
นำเสนอ โดย รพ.ประจวบฯ ใช้ เวลาในการนำเสนอส่วนละประมาณ 10 นาที 

ประธาน  ตามท่ีได้แจ้งให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดทำ New normal มีหลายที่เสนอแผนเข้า 
มาแล้ว ถ้ากิจกรรมไหนทำไม่ได้สามารถปรับได้และแจ้งเข้ามาใหม่  ส่วนที่จังหวัดได้มอบนโยบาย 
ให้โรงพยาบาลจัดระบบส่งผู้ป่วย NCD จากโรงพยาบาลไปรับบริการในพ้ืนที่ ต้องประเมินผลลัพธ์ 
ออกมาให้ได้ 

   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

4.3 สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นางจันทิรา  โกมล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งทีป่ระชุมทราบถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส  
  2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยยืนยันใน 213 ประเทศ/ 
  ดินแดนและ 2 เรือสำราญ พบผู้ป่วยรายใหม่ 10,232,129 ราย เสียชีวิต 504,005 ราย4.9%)  
  สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในประเทศไทย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 3,162 ราย 
  รกัษาหาย 3,053 ราย ยังรักษาอยู่ 51 ราย เสียชีวิต 58 ราย ศูนย์กลางการระบาดของโรคระยะ 
  นี้อยู่ที่ประเทศอเมริกา สำหรับผลการตรวจเฝ้าระวังโรคในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้ 

(1) ผลการคัดกรองผู้เดินทางผ่านช่องทางต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งขณะนี้ ยังคงมีการดำเนินงาน ณ จุด
ตรวจถนนเพชรเกษม ผลการคัดกรองตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.63 มีผู้ได้รับ
การตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งสิ้น 279,469 คน ในส่วนของการติดตาม Home Quarantine  

  มีผู้ได้รับการติดตาม  จำนวน 7,659 ราย ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 7,650 ราย (99.9%)  
  ยังคงติดตามต่ออยู่ 9 ราย 

(2) ผลการค้นหาการติดเชื้อในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Sentinel 
Surveillance) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 มีผู้ได้รับการตรวจ จำนวน 818 คน ผลการ
ตรวจไม่พบเชื้อ 

  (3) การติดตามเฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) และผู้ป่วยยืนยัน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็น 
  วันที่ 87 มีการปรับเกณฑค์ำนิยามผู้สงสัยติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ใหม ่เมื่อวันที่ 16  
  มิถุนายน 2563 แตกต่างจากเกณฑเ์ดิม  รายละเอียดได้แจ้งให้หน่วยบริการทราบแล้ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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นางจันทิรา  โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้มาลาเลีย ปัจจุบัน 
  มีแนวโนมสูงขึ้น ที่อำเภอหัวหิน  สามร้อยยอด บางสะพาน บางสะพานน้อย ขอความร่วมมือทุก 
  ท่านในการควบคุมป้องกัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

4.4 ผลการบรรจุข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคCOVID-19   
     (รอบท่ี 1: ส่วนของ สสจ./ รพ. 

นางเยาวลักษณ์  อุณหสุทธิยานนท์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  รายงานความคืบหน้าการบรรจุ 
บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ผลการบรรจุในรอบที่ 1: ส่วนของ  
สสจ./ รพ.) กลุ่มท่ี 1 คือ ผู้ให้บริการ Covid-19 โดยตรง ซึ่งจะบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 29  
มิถุนายน 2563 มีจำนวน ดังนี้ 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ทั้งนี ้ในรอบนี้มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่จะได้รับการบรรจุในรอบนี้ แต่ได้รับการบรรจุไปก่อน 
หน้านี้แล้ว คือ เมื่อ 25 พ.ค.๒๕63 จำนวน 5 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ขอสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ 
อีก 1 ราย เนื่องจากหากได้รับการบรรจุ อัตราเงินเดือนทีจ่ะได้รับใหมล่ดลง 

  เงื่อนไขการบรรจุข้าราชการ 38,105 อัตรา 
1. ยกคนเดิมเป็นข้าราชการ ส่วนสายสนับสนุนต้องสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการตาม ม.55  
    ของ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 กรณีที่มีเหตุพิเศษ 
2. ห้ามใช้เงินเดิมไปบรรจุคนใหม่ 
3. อัตราว่างที่มีอยู่ให้ยุบ 
4. ทดลองปฏิบัติราชการตามปรกติ ถ้าไม่ผ่านยังคงสภาพในตำแหน่งเดิม 
5. อายุราชการย้อนหลังได้ แต่ไม่นำมาคิดเวลาเพ่ือรับบำนาญ 
6. ทยอยบรรจุ 3 รุ่น เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้งบกลางปี  63 

  ความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย 
  1. สสจ.ประจวบฯ ได้รับการจัดสรรตำแหน่ง ทั้งหมด 8 ตำแหน่ง  ประกอบด้วย 
         - สอ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ตำแหน่ง 
        - จัดสรรลงพื้นที่ในสังกัด จำนวน 7 ตำแหน่ง 

ตำแหน่ง ได้รับจัดสรร ได้รับการบรรจุ 
เภสัชกรปฏิบัติการ 2 2 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 26 20 
นวก.สธ.ปฏิบัติการ 33 33 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 2 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 1 1 
จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 4 4 
จพ.สธ.ปฏิบัติงาน 5 5 

รวม 73 67 
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2.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร   อัตราว่างตำแหน่ง 
   แพทย์แผนไทยเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันจันทร์ที่  22 
   มิถุนายน 2563 
3.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้ดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรไปที่เขต 5  
4. เขต 5 จะส่งข้อมูล ให้ สป.สธ.  เพ่ือเข้าท่ีประชุมของ สป.สธ.  
5. เมื่อได้รับการอนุมัติตำแหน่งมาแล้ว กลุ่มงาน บค. จะดำเนินการคัดเลือก ตามระเบียบต่อไป 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5 ผลกระทบจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด้านบวก-ด้านลบ)  
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  แจ้งทีป่ระชุม ทราบถงึผลกระทบจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 
  ผลกระทบ ด้านบวก จากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  1. บุคลากรสาธารณสุขได้บรรจุเป็นข้าราชการกรณีพิเศษ = 203 คน 

2. หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน = 35,575,740 บาท/ปี 
  3. หน่วยงานลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเดินทาง/ท่ีพัก) และค่าใช้จ่ายจากการใช้ Tele  
conference ผ่านระบบ Zoom แทนการประชุมในห้องประชุม 

 4. ได้นำระบบ ICS มาใช้ในสถานการณ์จริง 
5. เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการรับมือกับสถานการณ์  
COVID-19 เช่น การร่วมบริจาคทรัพยากร, การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง/ตรวจคัดกรอง 
โรค ฯลฯ   
6. เกิดระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)  
7. ประชาชนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน เช่น การล้างมือ  

หน่วยงาน 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563(มิ.ย.) 
สสจ.ประจวบฯ    1,045,374       721,014    144,311  
สสอ.หัวหิน  82,364         53,322      25,888  
สสอ.ปราณบุรี       58,799         19,336  0 
สสอ.สามร้อยยอด       76,588         38,778      20,328  
สสอ.กุยบุรี      119,105         65,169   16,434  
สสอ.เมือฯ        81,914         41,122       1,592  
สสอ.ทับสะแก        67,954         39,968       8,156  
สสอ.บางสะพาน        35,670         39,656      14,632  
สสอ.บางสะพานน้อย      110,366         76,393      17,616  
รวม 1,678,134 1,094,759 248,957 
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การสวมแมส การใช้เจลล้างมือ  
8. มีแนวโน้มจะได้รับงบลงทุนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (จากงบเงินกู้ฉุกเฉิน 45,000 ลบ.) 

  ผลกระทบ ด้านลบ จากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง อสม. ทำงานหนักมากข้ึน 

2. รายรับของหน่วยบริการลดลง เนื่องจากผู้ป่วยลดลงในเกือบทุกแผนก  
3) ต้นทุนหน่วยบริการเพิ่มข้ึน เนื่องจาก... 

          3.1. จำเป็นต้องใช้วัสดุ/อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ 
           - วัสดุ/อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง 
    - วัสดุ/อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ & ฆ่าเชื้อ 
        3.2. ต้องปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ เช่น การสร้าง  

ARI Clinic, การปรับปรุงระบบระบายอากาศ, การจัดทำ Counter Shield ฯลฯ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 นโยบายการประชุมในทุกกรณี โดยการ Tele-conference ผ่านระบบ Zoom  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมทางไกล (Tele-Conference) ผ่านระบบ ZOOM ที่ สสจ. 
  นำมาใช้เพ่ือ (1) เป็นช่องทางสื่อสารสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
  ทั้งด้านปฏิบัติการ วิชาการ และบริหารจัดการ  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารและการ 
  ประสานงานของหน่วยงานในสังกัด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล โดยคาดหวังว่าจะสามารถประหยัด 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ลดคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรในพ้ืนที่ ลดความเสี่ยงจากการ 
  เดินทาง และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคลากรในพ้ืนที่  ซึ่งจากการเก็บข้อมูลผล 
  การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีการใช้ระบบดังกล่าว จำนวน 22 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
  การประชุม 866 คน สามารถลดค่าใช้จ่าย (ค่าเบี้ยเลี้ยง/ยานพาหนะในการเดินทางของผู้เข้าร่วม 
  ประชุม และค่าอาหารสำหรับผู้จัดการประชุม) ได้ประมาณ 531,450 บาท จึงนำเรียนที่ประชุม 
  พิจารณาการประชุมทางไกล (Tele-Conference) ผ่านระบบ ZOOM ต่อไป แม้ว่าสถานการณ์ 
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายลงแล้ว 

พญ. สุภาภรณ์  ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับการนำระบบนี้มาใช้ อยาก 
  ให้ระดับเขตได้นำระบบนี้มาใช้ด้วย 

ประธาน  ขอรับเรื่องไปประสานกับผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 5 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งนโยบายนี้ แต่ใหค้งไว้ซึ่งการประชุมแบบพบหน้าเพ่ือปรึกษาหารือกันเดือนละ 
  ครั้ง 
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5.2 นโยบายการนำระบบ e-saraban มาใช้แทนระบบเอกสาร โดยใช้โปรแกรม My Office  
     ในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำระบบ 
  e-saraban มาใช้แทนระบบสารบรรณเอกสารโดยใช้โปรแกรม My Office ในหน่วยงานสาธารณสุข 
  ทุกระดับ  ซึ่งที่ผ่านมา สสจ.ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม E-Sarabun ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
  ทุกระดับ (สสจ./รพ./ สสอ./รพ.สต.) และให้ทุกหน่วยทำงานสารบรรณผ่านโปรแกรม โดยคาดหวัง 
  จะลดการใช้ทรัพยากร (กระดาษพิมพ์งาน–หมึกพิมพ์) ลดระยะเวลาในขั้นตอนงานสารบรรณ และ 
  ลดการเดินทางมาส่งเอกสารของหน่วยงานในพ้ืนที่ แตจ่ากข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานการนำ 
  ระบบ e-sarabun ไปใช้ในหน่วยงาน พบว่ายังมีโรงพยาบาลบางแห่งใช้ระบบ e-saraban ไม่เต็มที่ 
  คือ ใช้รับอย่างเดยีว (ไม่ได้ส่งออก)  

พญ.วศินี  วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด ให้ความเห็นว่า ระบบดี แต่บางครั้งส่งเรื่องซ้ำ ฝาก 
  ตรวจสอบระบบ 

นพ.สมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย ให้ความเห็นว่า ยังไม่เห็นประโยชน์ 
  เท่าไร เพราะยังต้องทำหนังสือปะหน้าอยู่ดี 

นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์ สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด ให้ความเห็นเพ่ิมเติมแก่ท่ีประชุมว่า ส่วนของ สนง. 
  สาธารณสุขอำเภอ ส่วนใหญ่ยังต้องพิมพ์ออกเป็นกระดาษเพราะต้องเสนอผู้มีอำนาจ (นายอำเภอ) 
  พิจารณาต่อ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ให้ทุกหน่วยงานนำระบบไปใช้ทั้งรับและส่ง 
(2) ฝากงานธุรการ, รอง นพ.สสจ. และบุคลากรที่เก่งด้านไอที หารือร่วมกันว่าจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบได้อย่างไร 
(3) เฉพาะธุรกรรมด้านการเงินและพัสดุเท่านั้น ที่ยังให้ใช้ระบบสารบรรณเอกสาร (กระดาษ) 

 

5.3 DPACpkk Ketogenic 
นางสาวดาวิณา  ช้างทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการพัฒนา DPACpkk Ketogenic ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ 
  ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่สงบ โดยสามารถทำเป็นกลุ่มเล็กๆ กำหนดอัตรา 
  ค่าบริการได้ แต่เบิกไม่ได้ โดยมีกิจกรรมบริการ ดังนี้  
  1. มีการนัดหมาย online รอบละ 5- 15 คน 
  2. ซักประวัติ ประเมินสภาวะสุขภาพ 
  3. ตรวจสุขภาพ 
  4. รับฟังผลตรวจสุขภาพ 
  5. ให้คำปรึกษาการปรับพฤติกรรม 
  6. ติดตามผ่านระบบ Line 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอแนะเทคนิคการทำงานโดยให้เจ้าหน้าที่ที่ประสบความสำเร็จในการนำโมเดลนี้ 
  มาใช้มาเป็นคนทำงานในระบบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย 

        บริการฯ  
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุม 

- รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย   
  บริการฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน 18 ราย  
- รายชื่อแพทย์ที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย 
  บริการฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน 13 ราย  
- รายชื่อแพทย์ที่ยกเลิก สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ  
  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน 8 ราย 

  - รายชื่อแพทย์ที่ยกเลิก สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ  
  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน 1 ราย 

มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ 
 

  7.2 การสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อใช้กัญชาทางการแพทย์ 

นายเลิศเชาว์  สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุมครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง 
  การสอบใบประกอบวิชาชีพเพ่ือใช้กัญชาทางการแพทย์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
  หลักฐานประกอบด้วย ไฟล์สำเนาใบประกอบวิชาชีพ แพทย์ เภสัช  หลักฐานการอบรมออนไลน์  
  และชำระค่าลงทะเบียน 2500 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  7.3 พนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร มารายงานตัว 
 

นางเยาวลักษณ์  อุณหสุทธิยานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งทีป่ระชุมทราบ เรื่อง พนักงาน 
  ราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 4 ตำแหน่ง จะมารายงานตัวปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลประจวบฯ 
  จำนวน 2 คน โรงพยาบาลทับสะแก 1 คน และโรงพยาบาลปราณบุรี 1 คน โดยจะมารายงานตัว 
  ที่ สสจ.ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 16.48 น.       
        
 

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


