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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 6 / 2563 

วันศุกร์ที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น  5  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

     4. นางศิริพรรณ      กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
4. นายศภุชัย ศุภพฤกษ์สกุล  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
5. นางศริะษา แซ่เนี้ยว   แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
6. นายด ารงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
7. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
8. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
9. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
10. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
11. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
12. นายเรวัฒน์ สุขหอม      สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
13. นางสุมา  เหมทัต      สสอ.หัวหิน 
14. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
15. นายส าราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
16. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
17. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ ์  สสอ.ทับสะแก 
18. นายเจริญ เจริญลักษณ ์  สสอ.บางสะพาน 
19. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
20. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   แทนหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
21. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
22. นายสมเกียรติ ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23. นายเชาวลิต วิสิทธิผ่องวิบูลย์  แทนหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
24. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
25. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
26. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
27. นางสาวอินทร์ธนัต สว่างเพ็ช  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
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28. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ** 
29. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
30. นายโกญจนาท สิทธิส าแดง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
31. นางนภาพร โดมทอง   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
32. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรภิมน ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
3. นายกิตติพงษ์ อังอ านวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 
6. นางสาวนัธมน   สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นายสิทธิศักดิ ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นางสาวยุวดี จา่บาล   นักจัดการงานทั่วไป 
9. นางปิยาพร อ่ิมทั่ว   เจ้าพนักงานและบัญชีอาวุโส 
10. นายพรรธ์เทพ แตงอ่อน  นิติกร 
11. นางสาวนิลรุ่ง คงอาศัย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ 
12. นายฉลาด คงลา   นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
13. นางสาวพัชราพร  มาลีเวช  พญ.ช านาญการพิเศษ 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.3๐   น.         
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุริยะ  คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง  

1) การน าเงินสวัสดิการจากบริษัทยา (5%) เข้าเงินสวัสดิการโรงพยาบาล ได้รับแจ้งข้อมูลว่าใน 
เขตสุขภาพที่ 5 มีหลายโรงพยาบาลทีย่ังได้รับเงินส่วนนี้อยู่ ส าหรับในจังหวัดเรา ถ้ามโีรงพยาบาลใด
ได้รับเงินส่วนนี้อยู่ ให้รีบเคลียร์และหาทางออกในการรับให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น ให้บริษัทจ่ายคืน
เป็นจ านวนยาที่มีมูลค่าเท่ากับจ านวนเงินที่จะได้ หรือท าข้อตกลงให้บริษัทรวมจ านวนเงินที่จะให้
ทั้งหมดเป็นก้อนใหญ่แล้วน าไปซื้อครุภัณฑ์มาบริจาคให้แทน เป็นต้น 
๒) การพัฒนาแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดท า 
ของบประมาณเพ่ือพัฒนาแพทย์แผนยื่นผ่านส านักงานจังหวัดฯ ในวงเงินประมาณ 57 ล้านบาท 
ซึ่งคาดว่าโครงการน่าจะได้รับการอนุมัติ สิ่งที่จะต้องด าเนินการภายใต้โครงการนี้ คือ (1) ต้องหา
แพทย์แผนไทยมาประจ าที ่รพ.สต.ทุกแห่งๆ ละ 1 คน รวม 81 คน ระยะแรกมีงบประมาณจ้างให้ 
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เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นพ้ืนที่ต้องด าเนินการจ้างเอง  (2) อาคารแพทย์แผนไทยแบบ
ประยุกต์ ลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ ใน รพ.สต.ทุกแห่ง ซึ่งถ้าโครงการนี้ได้รับการอนุมัติ เรา
ต้องช่วยกันหาบริษัทผู้รับจ้างท าให้ทัน ขณะนี้ก าลังประสานข้อมูลกับทางส่วนกลางว่าจะให้
ด าเนินการในลักษณะใด จะให้จ้างรวมหรือจ้างแยก ถ้าแยกจะแยกในรูปแบบไหน และ (3) มีการ
อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตร 320 ชม. จ านวน 100 คน โดยคาดหวังจะท าให้เกิดรายได้
กับหน่วยบริการ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัด 

  3) การรับเงินเพิ่มส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19  
กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์การได้รับเงินเพิ่มรายเดือนส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทั้งปฏิบัติ
โดยตรง และปฏิบัติงานสนับสนุน โดยจ่ายเพ่ิมให้ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท และ 1,000 
บาท เป็นระยะเวลา 5 เดือน การเบิกเงินส่วนนี้ต้องอิงตามค าสั่งต่างๆ ต้องมีตารางเวรปฏิบัติงาน 
หรือหลักฐานอื่นๆ แนบประกอบ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/๒๕63 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน  2563 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
วางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 รายงาน   
มีทัง้สิ้น 24 หน้า ได้น าขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว 
ทางกลุ่มไลน์ คปสจ.ประจวบฯ จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ 
            - งบลงทุนผูกพันข้ามปี ( ปี 2560 - ปี 2562 ) และงบลงทุนปี 2563 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
            แจ้งความก้าวหน้าการบริหารจัดการ งบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2560 - ปี 2562 และงบลงทุน 
  ปี 2563 ดังนี้ 

ปี 2560 มี 1 รายการ 
  รพ.บางสะพาน – อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น (800วัน 16 งวด) ขยายระยะเวลา 
  ก่อสร้าง 310 วัน จ านวน 6 - 16 งวดงาน เริ่ม 21 เม.ย.2563 - 24 กพ. 2564 วงเงิน  

165,700,000 บาท    
ความคืบหน้า ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 8  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมในวันที่ 

  11 ส.ค. 63 คงเหลือวงเงินในปี 2561 - 2563 รวม 58,492,100 บาท และ 2564 จ านวน  
39,933,700 บาท 

ประธาน  ให้เร่งเบิกจ่าย ไม่ต้องรอสะสม 
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  ปี 2563   งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จ านวน  2 รายการ  
  1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพานจ านวน 1 หลังวงเงิน 104,510,000 บาท งบผูกพัน     
  ปี 2563-2564  

ความคืบหน้า อยู่ระหว่างปลัดกระทรวงให้ความเห็นชอบวงเงิน ส่วนรายงาน EIA ผู้รับจ้างได้ 
 ส่งให้ ส านักนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 เพื่อ 

พิจารณาอนุมัติ 
 2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.บางสะพาน จ านวน 1 ระบบ วงเงิน 23,000,800 บาท งบผูกพัน  
ปี 2563-2564  

  ความคืบหน้า  อยู่ระหว่างปลัดกระทรวงให้ความเห็นชอบวงเงิน 

  ปี 2563   งานก่อสร้าง บ้านพัก 5-6 จ านวน  6 รายการ  
  ความคืบหน้า ท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา  (สัญญาหมดในเดือน ธ.ค. 2563) 

  ปี 2563   งานก่อสร้าง บ้านพัก 7 – 8   จ านวน  4 รายการ  
  ความคืบหน้า ท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา  (สัญญาหมดในเดือน ธ.ค.2563) 

  ปี 2563 ครุภัณฑ์  จ านวน  6 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   ความคืบหน้า ท าสัญญาแล้ว รอส่งมอบครุภัณฑ์   (สัญญาหมดในเดือน ก.ย.2563)  

  ปี 2563   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  1 รายการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) 

  ความคืบหน้า ท าสัญญา รอส่งมอบครุภัณฑ์  (สัญญาหมดในวันที่ 9 ก.ย.2563)  

  ปี 2563   ครุภัณฑ์การแพทย์  จ านวน  2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง (นวัตกรรม)   
 1.ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit)รุ่น Platinum IIจ านวน2เครื่อง รพ.กุยบุรี/รพ.ทับสะแก     
 ความคืบหน้า รอส่งมอบครุภัณฑ์  (สัญญาหมดในเดือน พ.ย.2563) 

  2.รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รพ.สามร้อยยอด 1 คัน  
ความคืบหน้า รอส่งมอบครุภัณฑ์ (สัญญาหมด พ.ย.2563)   

  ปี 2563   งานก่อสร้าง(บ้านพัก 5-6) จ านวน  3 รายการ (ของบกลับ)  
 1.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.หัวหิน  
 2.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์  อ.ปราณบุรี  
 3.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด 

  ความคืบหน้า อยู่ระหว่างประกาศร่าง 3 วัน คาดว่าจะเสนอราคาประมาณ 11 - 14 ส.ค. 2563  

  งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 2563  งานก่อสร้าง  จ านวน  1 รายการ  
 1. อาคารอุบัติเหตุ-บ าบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ    
 9,683 ตารางเมตร โรงพยาบาลหัวหิน ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
          1 หลัง 

            ความคืบหน้า ได้ผู้รับจ้างแล้ว เสนอ ผวจ.ลงนามเสนอปลัดกระทรวงเห็นชอบวงเงินและอนุมัติจ้าง 
        ส่วน EIA อยู่ระหว่างพิจารณาราคาจัดจ้าง (คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายใน 10 ส.ค. 2563) 
 



5 

 

   งบลงทุน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ปี 2563  ครุภัณฑ์  จ านวน  1 รายการ  
   - รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 
         ความคืบหน้า ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ 
 

ประธาน  การด าเนินการเกี่ยวกับงบลงทุนในปี 2564 ขอให้ทุกท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
(1) สิ่งก่อสร้าง ให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ เมื่อเริ่มปีงบประมาณ 2564 จะได้เริ่มด าเนินการ 
ตามข้ันตอนระเบียบพัสดุได้เลย  กรณี รพ.สต.บางเบิด ให้ด าเนินการในลักษณะนี้ด้วย 

(2) ครุภัณฑ์ หน่วยงานใดได้รับสนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์รายการใด ให้เตรียมความพร้อมไว้ 
ตั้งแต่ท่ีรับทราบข้อมูล เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณจะได้ด าเนินการตามขั้นตอนระเบียบพัสดุได้ทันที 

     
มติที่ประชุม    รับทราบ 

    3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ 
     - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561, 2562 และ 2563 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
ปี 2562 
ท าสัญญาแล้ว 
1) โรงพยาบาลหัวหิน จ านวน 1 รายการ วงเงินค่าเสื่อม  2,000,000 บาท  

- อุปกรณ์ต่อขยายระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จ านวนเงิน  
2,320,000 บาท (ค่าเสื่อม 2,000,000 บาท/สมทบ 320,000 บาท)  
ขั้นตอน : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 

2) โรงพยาบาลสามร้อยยอด จ านวน 1 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 1,400,000 บาท  
- ปรับปรุงรั้วและป้ายโรงพยาบาล วงเงิ นตามสัญญา 1 ,480 ,000 บาท (ค่าเสื่อม  

1,400,000 บาท/สมทบ 80,000 บาท) จ านวน 2 งวดงาน สิ้นสุดวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕63   
ขั้นตอน : รายงานผลการตรวจรับ(งวดสุดท้าย)  คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 31 สิงหาคม 2563 

  3.) โรงพยาบาลบางสะพาน  จ านวน  2 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 1,044,374.97 บาท   
  - ปรับปรุงทางเชื่อมภายในรพ. 280,000.- (งบค่าเสื่อม 279,469.90, สมทบ 530.10)                          
  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนับสนุนอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 764,905.07  
  ขั้นตอน : ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย  

  *** ทั้ง 3 รายการ ไม่ได้ขอขยายระยะเวลา เร่งรัดให้เบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2563 *** 
 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  1) โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จ านวน  1 รายการ วงเงิน 1,531,300 บาท 

    - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ไชยราช (ค่าเสื่อม 1,276,700 บาท /สมทบ  
254,600 บาท) 
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ขั้นตอน  ผู้รับจ้างมาท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามสัญญาก่อสร้าง 110 วัน  
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จึงขอขยายเวลา 
2) โรงพยาบาลบางสะพาน จ านวน 1 รายการ วงเงิน 1,450,000 บาท  
    - โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จ านวนเงิน 
1,450,000 บาท  
ขั้นตอน : รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนาม ภายในสิงหาคม 2563 

  ไม่ได้ขอขยายระยะเวลา เร่งรัดให้เบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2563 

  ปี 2563  
  ความก้าวหน้าการด าเนินงานภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้ 

     
  รายการที่อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน    
  1) รพ.หัวหิน E – Bidding 

- ครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ วงเงิน 9,620,951.70 บาท  
ขั้นตอน: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาเสนอราคา คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันในเดือน สค.2563 
2) รพ.ปราณบุรี E – Bidding 
- ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลีธีระ 2 ชั้น 2 วงเงิน 954,650 บาท (ใช้งบค่าเสื่อ 784,920 
สมทบ 169,730)  
ขั้นตอน: อปสข.แจ้งอนัมติ ปป. รายการ 23 มิถุนายน 2563 เนื่องจาก รพ. มีการเปลี่ยนแปลง
วงเงิน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการอีกครั้ง 
3) อ าเภอสามร้อยยอด E – Bidding 
- ปรับปรุงซ่อมแซม รพ.สต. ไร่เก่า วงเงิน 1,000,000 บาท 
ขั้นตอน: รอผู้รบัจ้างมาท าสัญญา คาดว่าจะลงนาม 31 กรกฎาคม 2563 
- เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ รพ.สามร้อยยอด วงเงิน 1,700,000 บาท (ค่าเสื่อม 
1,498,114.57 / สมทบ 201,885.43)  
ขั้นตอน: อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามภายใน 31 สิงหาคม 2563 
4) อ าเภอเมืองประจวบฯ E – Bidding 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 63 รายการ 1,177,900 บาท (รพ.สต.)  
ขั้นตอน: แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าราคากลาง 
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- รถยนต์ตรวจการ รพ.ประจวบฯ 1,280,000 บาท 
ขั้นตอน: อปสข. แจ้งอนุมติปรับปรุงรายการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเว้น
ระยะอุทธรณ์ ครบก าหนด 6 สิงหาคม 2563 คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน สิงหาคม 2563 
5) รพ.ทับสะแก E- Bidding 
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท 
ขั้นตอน: ประกาศประกวดราคา E – Bidding แล้วเมื่อวันที่ 14 – 20 เมษายน ปรากฏว่าไม่มีผู้
มายื่นเสนอราคา จึงต้องทบทวนราคากลางใหม่เพ่ือประกาศ E – Bidding อีกครั้ง ปัจจุบันอยู่
ระหว่างรายงานผลราคากลางและขออนุมัติร่างประกาศ คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายใน สิงหาคม 
2563 
6) รพ.บางสะพาน E – Bidding 
- เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 2,500,000 บาท / เครื่องเอ็กซเรย์ 1,300,000 บาท 
ขั้นตอน: อยู่ระหว่างจัดท ารายงานเผยแพร่ประกาศประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา
ภายใน สิงหาคม 2563 
7) อ าเภอบางสะพานน้อย  เฉพาะเจาะจง 
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู ราคา 12,900 บาท  
ขั้นตอน: ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ กรกฎาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก. 
คาดว่าก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน สิงหาคม 2563 
    อ าเภอบางสะพานน้อย  E – Bidding 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล. ชั้นเดียว รพ.บางสะพานน้อย 2,109,000 บาท 
ขั้นตอน: อยู่ระหว่างรายงานการพิจารณาการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามภายในเดือน สิงหาคม 
2563 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อม 
  - รพ.ปราณบุรี ปี 2563 ระดับหน่วยบริการ   

รายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธีระ 2 ชั้น 2  วงเงินเดิม 954,650 บาท (ใช้งบค่าเสื่อม   
784,920 บาท/ สมทบ 169,730 บาท)  ขอปรับเป็น วงเงินใหม ่1,016,000 บาท ใช้งบค่าเสื่อม  
784,920 บาท /สมทบ 231,080 บาท เหตุผล เนื่องจากแผนเดิมนายช่างโยธา ไม่ได้ค านวณ

ค่า Factor F 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติอนุญาต  
 

   3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ 
         - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  รายงานความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ดังนี้ 
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  - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
   

แผนฯ รับจัดสรร เบิกจ่าย  คงเหลือ  
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย 
ก.ค.-63 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ภาพรวม 158,106,143.00 62,498,085.35 95,608,057.65 39.53 85 

รายจ่ายประจ า 47,531,249.00 36,049,285.35 11,481,963.65 75.84 86 
รายจ่ายลงทุน 110,574,894.00 26,448,800.00 84,126,094.00 23.92 76 
เงินอุดหนุน 165,500.00 0 165,500.00 0  
งบกลาง 5,261,700.00 5,115,224.00 146,476.00 97.22  

โรงพยาบาลหัวหิน 
ภาพรวม 39,026,778 23,384,266 15,642,512 59.92 85 

รายจ่ายประจ า 19,414,978 16,151,866 3,263,112 83.19 86 
งบลงทุน 19,611,800 7,232,400 12,379,400 36.88 76 

โรงพยาบาลประจวบครีขีันธ์ 
ภาพรวม 23,692,093 19,418,006 4,274,087 81.96 85 

รายจ่ายประจ า 13,729,093 11,555,006 2,174,087 84.16 86 
งบลงทุน 9,963,000 7,863,000 2,100,000 78.92 76 
งบกลาง(หน้ากาก
อนามัย) 

260,300.00 260,300.00 0 100  

 
 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รพ./สสอ.  

หน่วยเบิก *ตัดค่าใช้จ่าย* รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ 
โรงพยาบาล 
หัวหิน 

ติดตามผู้ป่วยทีผ่่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 8,000 8,000 - 100.00   
เฝ้าระวังค้นหาการติดเชื้อ(งบกลาง) 28,400 6,768 21,632 23.83   
DPAC 34,400 - 34,400 -  
ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยา
เสพติด 

199,393 13,500 185,893 6.77  ท า PO 
แล้ว   

รวม 270,193 28,268 241,925 10.46   
โรงพยาบาล 
ปราณบรุ ี

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยา
เสพติด 

159,820 159,820 - 100.00 
  

ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 7,000 7,000 - 100.00   
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 17,800 16,900 900 94.94   
เฝ้าระวังค้นหาการติดเชื้อ(งบกลาง) 10,000 - 10,000 -   
DPAC 34,400 - 34,400 -   

รวม 229,020 183,720 45,300 80.22   
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- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รพ./สสอ. (ต่อ) 
หน่วยเบิก *ตัดค่าใช้จ่าย* รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ 

โรงพยาบาล 
สามร้อยยอด 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยา
เสพติด 

99,050 99,050 - 100.00 
  

ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 2 7,000 7,000 - 100.00   
DPAC  34,400 34,400          -        100.00    
เฝ้าระวังค้นหาการติดเชื้อ(งบกลาง) 8,000                -    8,000                  -      

บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 2 
17,800                  

-    
17,800                 -      

รวม 166,250 140,450 25,800            84.48    
โรงพยาบาล 
กุยบุร ี

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยา
เสพติด  160,000 160,000 0         100.00    
ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด  8,500 8,500 0           100.00   
DPAC  34,400 34,400 0           100.00   
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ  26,700 26,700 0           100.00   
เฝ้าระวังค้นหาการติดเชื้อ(งบกลาง) 6,000 0 6,000                 -      
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  15,032 0 15,032                 -      

รวม 250,632 229,600 21,032       91.61    
โรงพยาบาล
ประจวบครีีขันธ ์

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยา
เสพติด  280,000 280,000 0           100.00    
ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด  16,900 16,900 0           100.00    
เฝ้าระวังค้นหาการติดเช้ือ(งบกลาง) 89,200 2,400 86,800          2.69    

รวม 386,100 299,300 86,800       77.52    
โรงพยาบาล 
ทับสะแก 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยา
เสพติด  160,000 160,000 0           100.00    
ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 9,500 9,500 0           100.00    
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  17,800 17,800 0           100.00    
เฝ้าระวังค้นหาการติดเชื้อ(งบกลาง) 8,000 7,956 44             99.45    

รวม 195,300 195,256 44             99.98    
โรงพยาบาล 
บางสะพาน 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยา
เสพติด  199,950 199,950 0           100.00    
ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด  11,570 11,570 0           100.00    
DPAC  34,400 31,400 3,000             91.28    
เฝ้าระวังค้นหาการติดเชื้อ(งบกลาง) 8,000 0 8,000                   -      
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  17,800 0 17,800                   -     ท า PO 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ชายแดนฯ  135,000 0 135,000         -     ส่งเบิก 

 รวม 406,720 242,920 163,800        59.73    
โรงพยาบาล 
บางสะพานน้อย 

ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผูป้่วยยา
เสพติด  91,000 91,000 0 

           
100.00    

ติดตามผู้ป่วยท่ีผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด  4,500 4,500 0           100.00    
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ  36,700 36,700 0           100.00    
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- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รพ./สสอ. 
หน่วยเบิก *ตัดค่าใช้จ่าย* รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ 

 
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  15,075 15,050 25         99.83   
เฝ้าระวังค้นหาการติดเชื้อ(งบกลาง) 6,000 0 6,000               -     

 รวม 153,275 147,250 6,025         96.07   
สสอ.หัวหิน สุขศาลาพระราชทานและพัฒนาฯ อสม. 205,000 205,000 0 100.00  

สนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน 13,000 13,000 0 100.00  
พชอ.  23,485 23,485 0 100.00  
DPAC  34,400 34,400 0 100.00  
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  9,180 0 9,180 -  
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ  25,000 0 25,000 -  
ค่าบริหารจัดการ สสอ. 230,000 198,979 31,021 86.51  

รวม 540,065 474,864 65,201 87.93  
สสอ.ปราณบรุ ีบริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  7,140 7,140 0 100.00  

พชอ.  3,485 0 3,485 -  
พชอ.  20,000 10,000 10,000 50.00  
สนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน 12,000 0 12,000 -  
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ  25,000 0 25,000 -  
ค่าบริหารจัดการ สสอ1 230,000 199,375 30,625 86.68  

รวม 297,625 216,515 81,110 72.75  
สสอ.สามร้อย

ยอด 
พชอ.  5,000 5,000 0 100.00  
พชอ.  3,485 0 3,485 -  
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  7,140 0 7,140 - ท า PO 
สนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน 11,000 0 11,000 -  
พชอ.  20,000 7,250 12,750 36.25  
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ  25,000 0 25,000 -  
ค่าบริหารจัดการ สสอ 180,000 143,045 36,955 79.47  

สุขศาลาพระราชทานและพัฒนาฯ อสม. 
205,000 59,500 145,500 29.02 ท า PO 

124715 
 รวม  456,625 214,795 241,830 47.04  

สสอ.กุยบรุ ี สนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน 12,000 12,000 0 100.00  
พชอ.  3,485 3,485 0 100.00  
พชอ.  5,000 0 5,000 -  
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  11,220 0 11,220 -  
พชอ.  20,000 6,150 13,850 30.75  
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ  25,000 6,600 18,400 26.40  
ค่าบริหารจัดการ สสอ 180,000 139,953 40,047 77.75  

 รวม  256,705 168,188 88,517 65.52  
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- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รพ./สสอ. 
หน่วยเบิก *ตัดค่าใช้จ่าย* รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ 
สสอ.เมือง DPAC  34,400 34,400 0 100.00  

พชอ.  3,485 0 3,485 -  
สนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน 8,000 0 8,000 -  
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  15,300 0 15,300 - ท า PO 
พชอ. 2 20,000 0 20,000 -  
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ  25,000 0 25,000 -  
ค่าบริหารจัดการ สสอ1 230,000 188,360 41,640 81.90  
 รวม  336,185 222,760 113,425 66.26  

สสอ.ทับสะแก สนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน 12,000 12,000 0 100.00  
พชอ.  3,485 3,485 0 100.00  
DPAC  34,400 34,400 0 100.00  
พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ  27,000 27,000 0 100.00  
พชอ.  5,000 5,000 0 100.00  
พชอ.  20,000 11,200 8,800 56.00  
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  10,200 0 10,200 - ท า PO 
ค่าบริหารจัดการ สสอ 180,000 159,872 20,128 88.82  
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ  85,000 25,000 60,000 29.41  
 รวม  377,085 277,957 99,128 73.71  

สสอ.บาง
สะพาน 

พชอ.  3,485 3,485 0 100.00  
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  14,280 14,280 0 100.00  
พชอ.  20,000 17,140 2,860 85.70  
สนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน 13,000 0 13,000 -  
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ  25,000 0 25,000 -  
ค่าบริหารจัดการ สสอ 230,000 196,908 33,092 85.61  
 รวม  305,765 231,813 73,952 75.81  

สสอ.บาง
สะพานน้อย 

สนับสนุนการด าเนินงานภาคประชาชน 11,000 11,000 0 100.00  
พชอ.  3,485 3,485 0 100.00  
DPAC  34,400 34,400 0 100.00  
บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม  8,160 0 8,160 - ท า PO 
พชอ.  20,000 6,730 13,270         33.65    
ค่าบริหารจัดการ สสอ 180,000 156,596 23,404         87.00    
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพ  25,000 0 25,000                 -      
 รวม  282,045 212,211 69,834        75.24    
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นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
   งบประมาณในส่วนของ พชอ.ปีนี้ได้รับสนับสนุนมาเยอะมาก ฝากให้กลุ่มงานพัฒนา 
                               คุณภาพฯ ท าสรุปข้อมูลงบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนมาแล้วทัง้หมด แจ้งให้สาธารณสุข 

อ าเภอทราบว่าเป็นหมวดไหนบ้าง และจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่   
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ        

‘รายจ่ายประจ าปี 2563 ทีก่ลุ่มงานต่างๆ ใน สสจ.ใช้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการใน 
ความรับผิดชอบ แสดงดังตาราง  

   - ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน คงเหลือ 
หน่วยเบิก *ตัดค่าใช้จ่าย* รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่ายร้อยละ หมายเหตุ 

สสจ.-รายจ่ายพ้ืนฐาน 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา  229,427 207,360 22,067        90.38    
ปรับปรุงพื้นห้องท างานช้ัน 2  40,950 0 40,950                 -      

ค่าคุมงานก่อสรา้ง 43,200 0 43,200                    -     คืนงบประมาณ  
ปรับปรุงบ้านพัก สสจ.  136,290 0 136,290                -      
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  256,784 114,730 142,054         44.68    
ค่าสาธารณูปโภค  623,270 416,366 206,904         66.80    
ค่าวัสด ุ 385,670 140,385 245,285         36.40    

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ค่าตอบแทน ฉ.11, ฉ.12  2,897,926 0 2,897,926                 -      
ค.ต.ส.  27,000 11,500 15,500         42.59    
ประกันสังคมส่วนนายจ้าง  341,775 252,491 89,284         73.88    
เงินเพิ่มไม่ท าเวชปฏิบัตสิ่วนตัว  330,000 155,000 175,000         46.97    
พ.ต.ส.  15,660,300 12,399,160 3,261,140         79.18    

ประธาน  ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่าย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๒ สถานการณ์การเงินการคลัง ณ เดือน มิถุนายน 2563 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
น าเสนอข้อมูลรายงานสถานะการเงินการคลัง ดังนี้ 

หน่วย
บริการ  

CR QR 
Cas
h NWC 

NI+  Risk 
Scorin

g 
EBITDA HMBRD 

-1.5 -1 -0.8 Depleciation  
รพ.ประจวบฯ  1.44 1.32 0.91 76,399,742.79 665,876.72 1 14,656,174.53 -9,594,093.20 
รพ.กุยบุร ี 1.3 1.21 1.02 7,443,014.04 12,114,025.62 1 14,721,252.61 403,931.19 
รพ.ทับสะแก  1.15 1.06 0.77 4,016,348.32 7,521,391.79 2 9,485,701.15 -6,086,483.46 
รพ.บางสะพาน  1.06 0.93 0.48 5,966,675.65 28,082,027.71 3 50,569,419.01 -50,590,621.18 
รพ.พานน้อย  1.67 1.5 1.41 18,217,066.75 8,243,841.51 0 10,717,709.63 11,133,946.43 
รพ.ปราณบุร ี 1.35 1.19 0.94 13,850,265.99 7,150,576.57 1 13,435,923.55 -2,313,838.92 
รพ.หัวหิน  1.02 0.82 0.48 5,189,286.08 79,931,126.52 3 156,412,643.71 -133,259,886.80 
รพ.สามร้อย 5.19 4.99 4.51 90,987,797.97 20,337,808.12 0 24,577,663.82 76,255,974.96 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 ก้าวท้าใจ season 2 
นายฉลาด  คงลา นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ผลการด าเนินงานครอบครัวไทยมี 

ความรอบรู้สุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย และก้าวท้าใจ Season 2  ดังนี่ 
  1. ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 ผลงานร้อยละ 34.19 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
  28,000 คน 

2. ผลงานครอบครัวไทยมีความรอบรู้ด้านการออกก าลังกาย ผลงานร้อยละ 115.11 ได้เป้าหมาย 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

อ ำเภอ
เป้ำหมำย กำ้ว

ทำ้ใจ SS2
จนท.+ประชำชน อสม.

จนท.+ประชำชน 

ทีส่มัคร
อสม.ทีส่มัคร ผลงำนทัง้หมด รอ้ยละ

เป้ำหมำย 10 

ลำ้นครอบครัวฯ
ผลงำน รอ้ยละ

หวัหนิ 5,200 4,200 1,000 1,338 223 1,561 30.02 2,618 1,561 59.63

ปรำณบรุี 3,900 2,900 1,000 1,105 338 1,443 37.00 1,142 1,443 126.36

สำมรอ้ยยอด 2,750 2,050 700 810 148 958 34.84 545 958 175.78

กยุบรุี 2,600 2,100 500 509 153 662 25.46 612 662 108.17

เมอืง 4,050 2,900 1,150 861 303 1,164 28.74 1,243 1,164 93.64

ทับสะแก 3,010 2,260 750 961 389 1,350 44.85 592 1,350 228.04

บำงสะพำน 3,970 2,640 1,330 1,067 659 1,726 43.48 1,043 1,726 165.48

บำงสะพำนนอ้ย 2,520 1,950 570 515 195 710 28.17 522 710 136.02

รวม 28,000 21,000 7,000 7,166 2,408 9,574 34.19 8,317 9,574 115.11  
ประธาน   ในส่วนของก้าวท้าใจ Season 2 ขอให้เร่งรัดด าเนิน โดยเน้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และ 

บุคคลในครอบครัว 
. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 
นางจันทิรา  โกมล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19  

ล าดับประเทศท่ีพบโรคสูงสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 
ผลงานการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
การเฝ้าระวังในผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคและพ้ืนที่ระบาด ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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จุดคัดกรองด่านพรมแดนสิงขร อ าเภอเมืองฯ วันที่ 30 กรกฎาคม คัดกรองผู้ขนส่งสินค้า ชาวไทย 
จ านวน 38 คน ยานพาหนะ จ านวน 20 คัน ไม่พบผู้มีอาการ สะสมคัดกรองตั้งแต่วันที่ 3 
กรกฎาคม-30 กรกฎาคม 2563 คัดกรองผู้ขนส่งสินค้าท้ังหมด 1,212 ราย ยานพาหนะท้ังหมด 
574 คัน 
การคัดกรองชาวต่างชาติถูกกักที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ด่านสิงขร) 

 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

4.3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย จ.ประจวบฯ  
นางจันทิรา  โกมล หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ 
  ที่ 28 ปี 2563  
  - อัตราป่วยสะสมไข้เลือดออกสูงสุด ล าดับ 8 ของเขตสุขภาพท่ี 5 ข้อมูล ณ 1 ม.ค. – 21  
  ก.ค. 63 

- สถานการณ์โรคไข้มาลาเรยี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 
 2563 
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ล าดับที่ จังหวัด จ านวนป่วย 
1 ยะลา 827 
2 ตาก 659 
3 กาญจนบุรี 352 
4 ราชบุรี 209 
5 ประจวบคีรีขนัธ์ 191 
6 เพชรบุรี 142 
7 แม่ฮ่องสอน 129 
8 สงขลา 96 
9 ศรีษะเกษ/นราธิวาส 26 

10 พิษณุโลก 25 
 
- จ านวนป่วยไข้มาลาเรีย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563  
 

อ าเภอ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
หัวหิน 0 3 2 1 9 15 17           47 

ปราณบุรี 0 0 0 1 2 2 6           11 
สามร้อย

ยอด 
0 1 0 1 17 15 13           47 

กุยบุรี 0 0 0 0 0 0 0           0 
เมือง 1 0 1 0 1 1 1           5 

ทับสะแก 0 0 0 0 0 3 3           6 
บาง

สะพาน 
2 1 1 0 1 25 22           52 

บาง
สะพาน
น้อย 

1 0 2 0 3 7 10           31 

รวม 4 5 6 3 33 68 72           191 
 

ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลนh์ttp://203.157.41.215/malariaR10/index_newversion.php 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.4 สรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 30 ก.ค. 2563)  
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญจากการ 

ตรวจราชการและข้อเสนอ/สั่งการเพ่ือให้จังหวัดด าเนินการต่อ ของท่านสาธารณสุขนิเทศก์ เขต 
สุขภาพที่ 5 และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  
2563 ดังนี้ 

  ๑. การบริหารการจัดการของจังหวัด  
                     ด้านงบประมาณ 
  1,1) งบผูกพันเก่า ปี 2560 - 2564 รายการอาคารผู้ป่วยนอก & อุบัติเหตุของ รพ.บางสะพาน 
  ไม่สามารถเบิกจ่ายงบผูกพัน ปี 2561 - 2562 ได้ทันภายใน 30 ก.ย. 2563 ตามท่ีกฎหมาย 

อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ ดังนั้น งบประมาณส่วนนี้จะถูกพักไปตามกฎหมาย ขณะนี้กระทรวง
ก าลังท าหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลาง  ข้อเสนอ  ให้จังหวัดท าหนังสือหารือไปยังกอง 
กฎหมายของกรมบัญชีกลางควบคู่ไปด้วย 

  1.2) รายการก่อสร้างปีเดียว จ านวน 13 รายการ มี 10 รายการ ลงนามและสิ้นสุดสัญญา  
30 ก.ย. 2563 ซึ่งคาดว่าไม่ทัน ข้อเสนอ ให้จังหวัดท าขอกันเงินเหลื่อมปี ภายใน 10 ก.ย.2563  
ส่วนอีก 3 รายการ ที่เปน็บ้านพัก 3 หลัง อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างฯ  คาดว่าจะลงนามได้ใน 
วันที่  9 ก.ย. 2563 ข้อเสนอ (1) ให้จังหวัดท าหนังสือแจ้ง กองบริหารการคลังเรื่องการคืนเงิน 
เหลือจ่าย ภายใน 10 ส.ค. 2563 (2) เมื่อลงนามสัญญาแล้ว ให้รีบคืนเงินเหลือจ่าย พร้อมท ากัน 
เงินเบิกเหลื่อมปี ภายใน 31 สค.2563 

   1.3) งบลงทุนปี 2563  รายการอาคารผู้ป่วยในและบ่อบ าบัดน้ าเสีย รพ.บางสะพาน มีการ 
จัดท า EIA จะเข้าพิจารณาที่กระทรวงทรัพฯ ในวันที่ 14 ส.ค.63 จังหวัดได้ขอรับสนับสนุน 
งบประมาณทดแทนในส่วนนี้ ทางเขตจะติดตามให้อีกครั้ง  

  1.4) รายการครุภัณฑ์ 15 รายการ  เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ  อีก 9 รายการ รอมอบของ มี 
  รายการรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ ระยะเวลาหมดสัญญา วันที่  10 พ.ย.63  ข้อเสนอ ให้ 

ติดตามส่งมอบของพร้อมเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 2563 หากไม่ทัน จังหวัดต้องท า 
เรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563  

  1.5) รพ.หัวหิน รายการก่อสร้างผูกพัน (อาคารอุบัติเหตุ) ข้อเสนอ: ให้เร่งรัดการจัดท า EIA ให้ 
แล้วเสร็จโดยด่วน เพ่ือใช้ผล EIA ประกอบการลงนามสัญญาจ้าง  

  1.6) รพ.บางสะพานน้อย ให้มีการจ่าย ฉ.11 ให้ จนท.ให้ครบทุกเดือน  ข้อเสนอ ให้จ่าย ฉ.11  
ให้ครบไม่เกินเดือนกันยายน 2563  

 

  ด้านการเงินการคลัง 
  มอบหมาย รอง ผอ. ฝ่ายการแพทย์ รพ.ประจวบฯ  วิเคราะหแ์ละท าแผน เพิ่มรายได้ - ลดรายจ่าย  

ของโรงพยาบาล ส่งแผนภายใน 1 เดือน ส่งที่ นพ.อมรเทพ 
 

ด้านการจัดการก าลังคน 
2.1) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือด่วนที่สุด ให้จังหวัด key ข้อมูลลูกจ้าง 
โครงการ/จ้างเหมาบริการ ประเภทต่างๆ ในโปรแกรม HROPH ภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 

  2.2) การบริหารอัตรากรอบก าลังคน คณะกรรมการ CHRO เขต จะชี้แจงในวันประชุมกรรมการ 
เขตและมีนโยบายให้ CUP และจังหวัด บริหารจัดการให้เบ็ดเสร็จภายในจังหวัด 
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2.3) ให้จังหวัด โดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งจังหวัด ร่วมกันท าแผนจัดการ 
ก าลังคนให้พอเพียง บอกให้ได้ว่าจะครบตามเกณฑ์ในปีไหน, ด้วยวิธีการใด, ระหว่างที่รอให้ครบจะ 
จัดการอย่างไรให้เหมาะสมกับภาระงานอย่างไร  ส่งแผนภายใน 1 เดือน 

 

  2) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในภาพรวมจังหวัด (Service plan) 
  ลดแออัด ลดรอคอย 

- ต้องมีภาพฝัน OPD โล่งๆ  ต้องรู้ว่าที่ใดบ้าง ที่มีผู้รับบริการแออัด  แออัดเวลาไหน แผนกไหน  
แล้วไปจัดการจุดนั้น ข้อสั่งการ มอบหมาย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการฯ และทีมงาน  
ค้นหา 10 อันดับของพ้ืนที่ให้บริการที่แออัดใน จ.ประจวบฯ  โดยการวิเคราะห์สถานที่  เวลา ใน 
การใช้บริการ และวางแผนแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ไม่ให้เกิดความแออัด ในพ้ืนที่ให้บริการ ทั้ง 
ส่วน รพ. , รพ.สต. ส่งแผนภายใน 1 เดือน โดยให้ส่งที่ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ 

  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในภาพรวมจังหวัด (Service plan) สาขาที่เป็นปัญหาของ 
จังหวัด 
- สาขา  sepsis ให้กระตุ้น function ของ rapid response team ที่ได้จัดตั้งไปแล้ว 
- สาขา new born มีกุมารแพทย์เพ่ิมข้ึน และ ICU new born 1 : 300 life birth ซึ่งมากกว่า 
  เกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 1 : 500 จังหวัดจึงควรลดการส่งต่อ case new born และให้ รพ.หัวหิน  
  ทบทวนจ านวนของ respiration ของเด็ก 
- สาขา STEMI  ให้จังหวัดวิเคราะห์ปริมาณการใช้ TNK โดยดูจากผู้ป่วยที่ต้องการให้ TNK เพ่ือ 
  ขอดึงเงินมาซื้อ TNK ให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน  ฝากทบทวน DNT ซึ่งยังท าได้น้อยทั้งใน STEMI,  
  STROKE ปัจจุบันมีการวิเคราะห์ทบทวน dead case ในผู้ป่วย STROKE ไปแล้ว  ให้ทบทวน  
  dead case ใน case STEMI  
- สาขา ER คุณภาพ รพ.ประจวบ มีแพทย์ EP 1 คน ฝากทบทวนอัตราตาย ซึ่งเกณฑ์ก าหนดไม่   
   เกิน 12% (ผลงาน 15.54%) และพบว่า case sepsis ยังคงอยู่ที่ ER ค่อนข้างนาน อาจใช้วิธี    
   OPD คูข่นาน เพื่อลด Case Non Trauma level 4-5 
- สาขา CA ให้เพ่ิมการท า Screening CA Cervix 
 

ประธาน   ให้แก้ที่ระบบ ในส่วนของศูนย์ส่งต่อฯ ถ้ามี 2 ศูนย์ฯ แล้วมีปัญหา ให้ยุบเหลือที่เดียว ในส่วนของ 
เรื่องก าลังคน การคีย์ข้อมูลลูกจ้างเหมาทั้งจังหวัดทีก่ าลังด าเนินการ ขอให้ ผอ.รพ.แต่ละแห่งได้ 
ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง 

 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 การจัดท าค าของบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
(ค่าเสื่อมปี 2564)  

นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอแนวทางการจัดท าค าขอ 
งบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 ภายใต้กรอบ 
วงเงินที่ได้รับจัดสรร จ านวน 50,618,699.54 บาท จ าแนกเป็นระดับหน่วยบริการ ระดับ 
จังหวัด และระดับเขต ดังนี้ 
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หน่วยบริการ 

ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 จังหวัด เขต 
สัดส่วน  รพ.สต. OP50%+PP50% :   รพช./รพท. 

OP50%+PP50%+IP100% 
ร้อยละ 20 ไม่เกิน 10 

รพ.สต. รพ. รวม     

รพ.หัวหิน 2,198,469.83 8,403,982.48 10,602,452.31 

10,123,739.92 5,061,869.94 

รพ.ปราณบุร ี 1,133,822.25 1,747,187.10 2,881,009.34 
รพ.สามร้อยยอด 911,895.09 1,852,942.77 2,764,837.85 
รพ.กุยบุร ี 815,915.23 1,125,037.51 1,940,952.74 
รพ.ประจวบคีฯ 1,658,586.23 5,916,341.89 7,574,928.12 
รพ.ทับสะแก 894,181.43 1,697,040.10 2,591,221.53 
รพ.บางสะพาน 1,499,558.61 3,717,476.97 5,217,035.58 
รพ.บางสะพานน้อย 729,125.72 1,131,526.48 1,860,652.21 

รวม 9,841,554.38 25,591,535.29 35,433,089.68 10,123,739.92 5,061,869.94 
 

  - วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือชดเชยค่าเสื่อม ของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และ
  บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์  
  วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  และจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559  

  กรอบแนวทางการจัดท าแผนปี 2564 
  จัดสรรระดับเขต (ไมเ่กินร้อยละ 10)/ จัดสรรระดับจังหวัด (ไมเ่กินร้อยละ 20) จัดสรรให้ รพ.สต.  

และ รพช.  โดยมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้  
   1.1 เพ่ือแก้ปัญหา/บรรเทาปัญหาด้านไฟฟ้าและน้ าประปาในหน่วยบริการ (รพ./ รพ.สต.)  
  1.2 เพ่ือพัฒนาบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยบริการและหรือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของ 
                     ผู้ปว่ย ได้แก่ กายภาพบ าบัด, ศูนย์คัดกรอง (Health Check Point),ทันตกรรม และแพทย์แผน 

ไทยในโรงพยาบาล 
   1.3 พัฒนาระบบ  Smart Hos./Smart Health Center 

*** โดยทุกรายการต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ติดตั้ง พ้ืนที่ปรับปรุงซ่อมแซม หากเป็นรายการ 
สิ่งก่อสร้างต้องมีเอกสารประมาณราคา ปร.4 ปร.*** 
จัดสรรระดับหน่วยบริการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) ให้คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ระดับอ าเภอ(คปสอ.) เป็นผู้พิจารณาแผนการจัดหาฯ ตามสัดส่วนระหว่าง รพ.สต. : รพ.  รพ.สต.  
OP 50% + PP 50% : รพ. OP 50% + PP50% + IP 100%                                  
บันทึกแผนจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน 
ลักษณะงบลงทุน งบค่าเสื่อม ที่ www.nhso.go.th   ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 
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ประธาน  ในส่วนของจัดสรรระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ขอให้ยึดหลักคิดว่า หาก รพ. ได้ดูแลให้ รพ.สต. 
ไดพั้ฒนาไปเต็มที่แล้ว การพิจารณาสัดส่วนงบประมาณระดับนี้จะให้เป็นสิทธิของ รพ.อย่างเดียวก็ 
ได้ ส าหรับการจัดสรรระดับจังหวัดและเขต ขอให้ รพ. และ สสอ.ทุกแห่ง น าเสนอแผนค าขอพร้อม 
แจ้งหลักการและเหตุผล เพื่อพิจารณา  

นพ.ด ารงรักษ์ ชูไพทูรย์  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปราณบุรี  แจ้งขอสนับสนุนครุภัณฑ์ระดับเขต จ านวน 2  
รายการ วงเงิน 162,600 บาท และระดับจังหวัด จ านวน 2 รายการ วงเงิน 444,000 บาท  
ทุกรายการเป็นการขอทดแทนของเดิม เพ่ือพัฒนางานตามนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัด 

พญ.วศินี  วีระไวทยะ  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด ขอสนับสนุนครุภัณฑ์ระดับเขต  จ านวน 1  
รายการ วงเงิน 760,000 บาท และระดับจังหวัด จ านวน 2 รายการ วงเงิน 2,630,000 บาท  
โดยรายการแรกเป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ ขอทดแทนเครื่องเก่าท่ีช ารุดท าให้ไฟสะดุด 
เป็นพักๆ ส่วนอีกรายการเป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ขอทดแทนเครื่อง 
เดิมเพ่ือเอามาใช้ที่ ER 

นพ.วิทยา  โปทาสินธุ์  รก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี  ขอสนับสนุนครุภัณฑ์จังหวัด จ านวน 5 รายการ  
วงเงิน 747,000 บาท 

พญ.สุภาภรณ์ ภมรสูตร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทับสะแก  ขอสนับสนุนครุภัณฑ์ระดับเขต  จ านวน 1  
รายการ วงเงิน 2,500,000 บาท และระดับจังหวัด จ านวน 2 รายการ วงเงิน 2,280,000  
บาท ขอทดแทนของเก่าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 

นพ.เชิดชาย  ชยวัฒโฑ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางสะพาน ขอสนับสนุนครุภัณฑ์ ระดับเขต จ านวน 1 
 รายการ วงเงิน 5,000,000 บาท เพ่ือน ามาใช้ในการผ่าตัดเพ่ือรักษาโรคทางกระดูก 

นพ.สมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย  ขอสนับสนุนครุภัณฑ์ ระดับจังหวัด  
2 รายการ วงเงิน 870,000 บาท  

นางสุมา เหมทัต สสอ.หัวหิน ขอสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ วงเงิน 1,557,000 บาท 
นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น สสอ.ปราณบุรี ขอสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระดับเขต 6 รายการ วงเงิน 

 2,104,000 บาท และระดับจังหวัด 7 รายการ วงเงิน 350,000 บาท 
นายส าราญ  เพ็งสวัสดิ์  สสอ.สามร้อยยอด ขอสนับสนุนครุภัณฑ์ จัดสรรระดับจังหวัด 1 รายการ วงเงิน  

460,000 บาท  
นางสาวหรรษา สวยพริ้ง  สสอ.กุยบุรี ขอสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จัดสรรระดับจังหวัด 8 รายการ  

วงเงิน 2,741,900 บาท  
นายเรวัฒน์  สุขหอม สสอ.เมืองฯ  ขอสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ วงเงิน  

1,129,500 บาท  
นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก  ขอสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ วงเงิน 

 953,000 บาท  
นายเจริญ  เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน ขอสนับสนุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ วงเงิน  

500,000 บาท  
ประธาน  การบริหารจัดการวงเงินในระดับจังหวัดและเขต วงเงิน 15 ล้านบาท เนื่องจากต้องพิจารณาใน 

รายละเอียดซึ่งต้องใช้เวลาจึงขอมติที่ประชุมแห่งนี้ มอบอ านาจให้ผู้บริหารในส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้พิจารณารายการตามกรอบ 
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วงเงินที่ได้รับจัดสรรอีกครั้ง ในวันจันทร์ 3  สิงหาคม 2563    
 

มติที่ประชุม  อนุมัติเห็นชอบ   
 

5.2 การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 

นางสาวศิริพรรณ  กลีบจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
การจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน โดยแจ้งว่าที่ประชุม อกพ.สป ครั้งที่ 
5/2561 วันที่ 19 กค.61และอกพ.สธ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 19 กย.2562 .มีมติเห็นชอบ ให้ 
จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดใน รพช. ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์  3 ข้อ คือ (1) การประเมิน 
คุณภาพด้านสุขภาพจิต จิตเวช ของกรมสุขภาพจิต (2) การประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
(HA ยาเสพติด) ของกรมการแพทย์ และ (3) มีผู้รับผิดชอบงานจิตเวช และยาเสพติด (ตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป) โดยมีขั้นตอนด าเนินการในการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชฯ คือ (1)รพช.ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ (2) เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด 
(3) เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการประเมินระดับเขตสุขภาพ เพื่อประเมินและรับรองผล และ 
(4) เขตสุขภาพส่งผลการประเมินต่อ อกพ.สป พิจารณากรอบ โครงสร้าง อัตราก าลัง  

 ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชฯ ของ รพช.ในจังหวัดประจวบฯ 
 - ปี 2562 โรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดประจวบฯ ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
 เขตสุขภาพ ให้จัดตั้งกลุ่มงาน จ านวน 5 แห่ง ขาด รพ.สามร้อยยอด เนื่องจากรอประเมิน HA          
 ยาเสพติด  
 - ปี 2563 โรงพยาบาลสามร้อยยอดประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ  

จึงขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) และหาก 
ผ่านความเห็นชอบ จะได้เสนอเรื่องการขอจัดตั้งกลุ่มงานต่อคณะกรรมการการประเมินระดับเขต 
สุขภาพ  เพ่ือลงประเมินและรับรองผลในเดือนสิงหาคมต่อไป 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 

5.3 อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  1.  รพ.หัวหิน เรียกเก็บอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ตามประกาศกระทรวง  
  สาธารณสุข พ.ศ. 2562 เรื่องอัตราบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวง 
  สาธารณสุข พ.ศ. 2562 มีการแจ้งเวียนให้โรงพยาบาลในจังหวัดทราบตามหนังสือ รพ.หัวหินที ่  
                     ปข 0032.221/ว 8055 ลงวันที่ 29 พ.ค.63  แต่ไม่มีการแจ้งเวียนให ้สสจ.ทราบด้วย 
  2. รพ.ชุมชน ขอหารือแนวทางการเรียกเก็บอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  
  ของ รพ.หัวหิน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562  
 
 

 

  จึงน าเรียนที่ประชุมพิจารณาแนวทางการเรียกเก็บอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการใน 
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สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากอัตราค่าบริการตามแนวทาง
ปฏิบัติทีโ่รงพยาบาลหัวหินน ามาใช้ ท าให้เกิดการตามจ่ายในอัตราที่แตกต่างกันมาก เนื่องจาก
โรงพยาบาลอื่น ๆ ภายในจังหวัด ใช้อัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลาง   

 

มติที่ประชุม   โรงพยาบาลหัวหินประกาศใช้อัตราค่าบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขได้ แต่การเรียก
เก็บกับหน่วยบริการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ใช้อัตราของกรมบัญชีกลาง  
 

  5.4 คลินิกนอกเวลา 
ประธาน  ตามระเบียบปฏิบัติฯ ไม่ต้องเสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการ คปสจ. 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอ าเภอ 
  6.1 รายงานผลการด าเนินงานการปรับประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกุยบุรี  
นายวิทยา  โปธาสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี แจ้งทีป่ระชุมทราบเรื่องแผนการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย  

ของโรงพยาบาลกุยบุรี ดังนี้ 
  1. มาตรการการจัดหารายได้ที ่IPD 
     - ประมาณการผู้ป่วยในสิทธิ UC ที่จะได้รับถึง 28 กรกฎาคม 2563 ค านวณจาก Sum adj.  

Rw x อัตรา 8,500 บาทต่อ adj. Rw ประมาณการว่าจะได้เป็นจ านวนเงิน 83.8489 x 8,500  
เท่ากับ 712,715.65 ประมาณการหลังปรับลดค่าแรง เท่ากับ 362,715.65 บาท 

              - วางแผนสร้างห้องพิเศษรวม จ านวน 2 เตียง/ห้อง ก าลังด าเนินการ 
                    - เรียกเก็บค่าบริการอ่ืนๆ เดือนกรกฎาคม 2563 มีรายได้เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงิน 9,010 บาท 
  2. แผนการเพิ่มรายได้จากบริการงานกายภาพบ าบัด 
  3. แผนการเพ่ิมรายได้จากบริการด้านแพทย์แผนไทย  
  4. แผนการเพ่ิมรายได้จากบริการด้านทันตกรรม เพ่ิมท างานนอกเวลา เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
  5. การตรวจสุขภาพประจ าปี ข้าราชการต ารวจ และข้าราชการครูในพ้ืนที่ต าบลกุยบุรี ทางต้น 
        สังกัดของหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจ าปี  โดยติดต่อกับทางโรงพยาบาล 

    อ่ืนแล้ว จึงท าให้ทางโรงพยาบาลกุยบุรีไม่สามารถเข้าไปด าเนินการตามมาตรการที่ตั้งไว้ได้ 
6. ลดการตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์  โรงพยาบาลสามร้อยยอด ทาง รพ. กุยบุรี ได้จัด   
   แพทย์ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาใน รพ.สต.ดอนกลาง และรพ.สต.ป่าถล่ม เมื่อวันที่ 3   
   กรกฎาคม 2563 โดยเริ่มการตรวจรักษาในคลินิก NCD และ การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย NCD ที่ 
   ไปรับการรักษา ที่ รพ. สามร้อยยอด เพ่ือจูงใจให้ผู้ป่วยกลับมารักษาที่ รพ.สต. และพบว่า ผู้ป่วย 
   ที่รับการรักษาที่ รพ. สามร้อยยอด กลับมารับบริการ ที่ รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง เป็นจ านวน 28   
   ราย  จากการส ารวจข้อมูลจ านวนผู้ป่วยในเขตต าบลสามกระทายไปรับบริการที่ รพ.สามร้อย 
   ยอด เป็นจ านวน 458 ราย และคาดว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะสามารถดึงผู้ป่วยกลับมารับ 
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   บริการในเขต อ.กุยบุรี ได้ 20 เท่ากับยอดผู้ป่วย 92 ราย ในเดือนกรกฎาคม 2563 จาก 
   เป้าหมายที่ได้คิดเป็นร้อยละ 6.11 
7. การลดรายจ่ายที่จ าเป็นของโรงพยาบาลกุยบุรี  การลดอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ใน   
   โรงพยาบาลจะมีการประเมินผลงานในการท างาน 

 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ  
7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย 

        บริการฯ  
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุม 
  - รายชื่อแพทย์ที่ขอรับรับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน 
  หน่วยบริการฯประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ล าดับที่  ชือ่ – นามสกุล ต าแหน่ง  หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  

1 นางสาวขนิษฐา จินดาวัฒนวงศ ์ เภสัชกรช านาญการ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
สสจ.ปข.  

๒ นายยุทธพิชัย แย้มฉาย นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุยบุรี 
๓ นางสาวกีรติกุล องศารา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุยบุรี 
๔ นางสาววิไลพร มนุญตระกูล นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๕ นางสาวอัครนิสรณ์ เดชก้อง นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๖ นายวิญญ์  จินะณรงค์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๗ นางสาวทิพย์สุมล รักศิลธรรม นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๘ นายอัครพร สิทธิธีรรัตน ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๙ นางสาวธวัลรัตน ์ ดุรงค์ธรรม นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

๑๐ นางสาวณชิชา ณัฐต์ถิรเมธ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
  ขอเพ่ิมเติมจาก รพ.ประจวบคีรีขันธ์  อีก 1 ราย รวมเป็น 11 ราย 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
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  - รายช่ือแพทย์ที่ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน
  ในหน่วยบริการฯประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง  หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน  

๑ นายศุภชัย  ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อ านวยการ รพ.ปข. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๒ นายอารัมภ์ ทัพสมุทรเดชากร นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๓ นายชวลิต รุ่งนฤทัย นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๔ นายอัครเดช ฉัตรบรรยงค์  นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๕ นางสาวมณิชญา  ทานา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
๖ นายประกาศิต แสงบ้านยาง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

   ขอเพ่ิมเติมจาก รพ.บางสะพานน้อย อีก 1 ท่าน รวมเป็น 7 ท่าน 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 

ปิดประชุม เวลา 17.10 น.       
        
 
                          (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                  (นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง) 
                      เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


