
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

คร้ังท่ี 1 / 2564

วันอังคารท่ี  29 ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63

เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 5 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ

…………………………………………………………….

ผูเขาประชุม

1. นายสุริยะ คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ

3. นายคมสัน ไชยวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

5. นางจารุรัตน พัฒนทอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

6. นายพงษพจน ธีรานันตชัย ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ

7. นางอภิรดี โชติกิตติพงศ แทน ผอ.รพ.หัวหิน

8. นายดำรงรักษ ชูไพฑูรย รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี

9. นางสาววศินี วีระไวทยะ รก. ผอ.รพ.สามรอยยอด

10. นายวิทยา โปธาสินธุ รก. ผอ.รพ.กุยบุรี

11. นางสุภาภรณ ภมรสูตร ผอ.รพ.ทับสะแก

12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ ผอ.รพ.บางสะพาน

13. นายสมพงษ พัฒนกิจไพโรจน ผอ.รพ.บางสะพานนอย

14. นายเรวัฒน สุขหอม สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ

15. นายเจนวิท ผลิศักด์ิ แทน สสอ.หัวหิน

16. นายทักษ จันทรชูกล่ิน สสอ.ปราณบุรี

17. นายสำราญ เพ็งสวัสด์ิ สสอ.สามรอยยอด

18. นางสาวหรรษา สวยพร้ิง สสอ.กุยบุรี

19. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ สสอ.ทับสะแก

20. นายเจริญ เจริญลักษณ สสอ.บางสะพาน

21. นายสมวงศ ประพันธวงศ สสอ.บางสะพานนอย

22. นางเยาวลักษณ อุณหสุทธิยานนท หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล

23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ

24. นายสมเกียรติ ศรีทอง หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข

25. นางสมเนตร ทองอยู หัวหนากลุมงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
1



26. นางเพ็ชรัตน ต้ังตระกูลพงศ หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

27. นางสาวเรณู เมืองเกล้ียง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข

28. นางจันทิรา โกมล หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ

29. นายมนตรี สุนทโรวิทย หัวหนากลุมงานนิติการ

30. นางสุกัญญา เจียรวนานนท หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ

31. นายเลิศเชาว สุทธาพานิช หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข

32. นางสาวศิริพร สัตถาพร หัวหนากลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย

33. นางนภาพร โดมทอง หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอและยาเสพติด

34. นายพงศพันธ รัตนาธรรมวัฒน หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป

ผูเขารวมประชุม

1. นางสาวพรภิมน ทรศัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

2. นายกิตติพงษ อังอำนวยโชค นักวิชาการคอมพิวเตอร

4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันตปรีชา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ

5. นายวรวัฒน แตงออน เจาพนักงานสถิติชำนาญงาน

6. นางสาวนัธมน สมสราง นักวิชาการสาธารณสุข

7. นายสิทธิศักด์ิ คูหพันธ นักวิชาการสาธารณสุข

8. นางสาวนุจรี ยะกบ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฎิบัติการ

9.นายวรวิทย แซซ้ิม นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ

เร่ิมประชุม เวลา 10.00 น.

นายสุริยะ คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ประธานการประชุม กลาวเปดการประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ

นายสุริยะ คูหะรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ชวงบายวันน้ี ต้ังแต

เวลา 13.00 น. มีการประชุมผานระบบ Zoom นำเสนอขอมูลรับการตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2564 แตเน่ืองจากมีเร่ืองท่ีตองเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลในเดือนน้ี จึงขอประชุมกอน

มติท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 10/๒๕63 วันอังคารท่ี  29 ธันวาคม ๒๕63
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นางสาวเรณู เมืองเกล้ียง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข แจง

ตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากเปนการประชุมเรงดวน รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ

ประเมินผล (กวป.) คร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 29 ธันวาคม 2563 ผูรับผิดชอบงานไดจัด

ทำไวเรียบรอยแลว แตยังไมผานการตรวจของหัวหนากลุมงานฯ  จึงขอตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของรายงานกอน และจะนำข้ึนเว็ปไซตของ สสจ. และสงใหคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบ

ทางกลุมไลน “ คปสจ.ประจวบฯ ” เพ่ือใหการรับรองตอไป  จึงนำเรียนท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังท่ี 10/2563 วันอังคารท่ี  29 ธันวาคม ๒๕63

- ไมมี

วาระท่ี 4 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ

- ไมมี

วาระท่ี 5 เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

5.1 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการงบคาเส่ือม

นางสุภาภรณ  ภมรสูตร ผูอำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก แจงขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการงบคาเส่ือมของ

โรงพยาบาลทับสะแก จำนวน 3 รายการ ดังน้ี

รายการตามแผนเกา

1. เคร่ืองติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก รพ.ทับสะแก

จำนวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 150,000 บาท (วงเงินงบคาเส่ือม 123,221.53 บาท/

สมทบ 26,778.47 บาท)

2. เคร่ืองวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ  รพ.ทับสะแก  จำนวน 1 เคร่ือง วงเงิน

งบคาเส่ือม 65,000 บาท

3. เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพรอมวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด รพ.ทับสะแก

จำนวน 1 เคร่ือง วงเงินงบคาเส่ือม 75,000 บาท

ขอเปล่ียนแปลงเปนรายการตามแผนใหม

1. ปรับปรุงอาคารแพทยแผนไทยโรงพยาบาลทับสะแก ราคา  22,000 บาท  (วงเงินงบคาเส่ือม

22,000 บาท)
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2. เคร่ืองซักผา แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด จำนวน 1 เคร่ือง ราคา 268,000 บาท

(วงเงินงบคาเส่ือม 241,221.53 บาท / สมทบ 26,778.47 บาท)

เหตุผล

รายการแผนเดิมลำดับท่ี 1-3 ของโรงพยาบาลทับสะแก ไดรับบริจาคแลว

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

นางสาวเรณู เมืองเกล้ียง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข แจง

ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการงบคาเส่ือมของ รพ.สต.ในอำเภอทับสะแก ดังน้ี

รายการตามแผนเกา

1. จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 21.5 น้ิว รพ.สต.หวยยาง จำนวน 1 เคร่ือง วงเงินงบคาเส่ือม

3,700 บาท

2. เคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 2 kVA  รพ.สต.หวยยาง   จำนวน 1 เคร่ือง วงเงินงบคาเส่ือม

12,000 บาท

3. เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

รพ.สต.เขาลาน วงเงินงบคาเส่ือม 7,500

4. เคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA  รพ.สต.เขาลาน จำนวน 1 เคร่ือง วงเงินงบคาเส่ือม

2,500 บาท

5. เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หนา/นาที) รพ.สต.บานทุงประดู

จำนวน 1 เคร่ือง วงเงินงบคาเส่ือม 2,600 บาท

6. เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) รพ.สต.บานทุงประดู

จำนวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 4,300 บาท (วงเงินงบคาเส่ือม 4,300 บาท)

ขอเปล่ียนแปลงเปนรายการตามแผนใหม

1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (ราคารวมติดต้ัง) รพ.สต.หวยยาง

จำนวน 1 เคร่ือง ราคา 17,000 บาท (วงเงินงบคาเส่ือม 15,700 บาท/ สมทบ 1,300 บาท)

2. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร  รพ.สต.เขาลาน  จำนวน 1 ถัง ราคา

11,300 บาท (วงเงินงบคาเส่ือม 10,000 บาท / สมทบ 1,300 บาท)

3. เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบปรอทต้ังพ้ืน รพ.สต.บานทุงประดู จำนวน 1 เคร่ือง ราคา

7,900 บาท (วงเงินงบคาเส่ือม 6,900 บาท/ สมทบ 1,000 บาท)

เหตุผล

รายการตามแผนเดิมของ รพ.สต. เปนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ียังสามารถใชงานได จึงขอ

เปล่ียนแปลงเปนครุภัณฑอ่ืน ท่ีเสียและไมสามารถซอมแซมได
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ

นางสาววศินี วีระไวทยะ รักษาการผูอำนวยการโรงพยาบาลสามรอยยอด แจงขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการงบ

คาเส่ือม รพ.สามรอยอด ป 2564 ระดับหนวยบริการ

รายการตามแผนเดิม

- เคร่ืองพิมพสำเนาระบบดิจิตอลความละเอียด 300 x 400 จุดตอตารางน้ิว จำนวน 1 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 130,000 บาท (วงเงินงบคาเส่ือม 110,000 บาท/ สมทบ 20,000 บาท)

รายการตามแผนใหม

- เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืนแขวนเพดาน ขนาด ไมนอยกวา 24,000 บีทียู จำนวน 3 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 32,400 บาท (วงเงินงบคาเส่ือม 97,200 บาท)

- เคร่ืองปรับอากาศแบบติดพนังขนาด ไมนอยกวา 12,000 บีทียู จำนวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ

17,000 บาท (วงเงินงบคาเส่ือม 12,800 บาท/สมทบ 4,200 บาท)

***วงเงินรวม 2 รายการ จำนวน  114,200 บาท (งบคาเส่ือม 110,000 บาท/  สมทบ 4,200

บาท)

เหตุผล

เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศในหองผูปวยพิเศษและหองชันสูตรโรค ชำรุด ไมสามารถซอมแซมได

จึงมีความจำเปนเรงดวนท่ีตองจัดซ้ือเพ่ือทดแทนเคร่ืองดังกลาว

มติท่ีประชุม เห็นชอบ

5.2 พิจารณาการขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับแพทยท่ี ทันตแพทย และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานใน

หนวยบริการฯ

นายพงศพันธ รัตนาธรรมวัฒน หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป แจงรายช่ือแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรท่ี

ปฏิบัติงานในหนวยบริการฯ ท่ีขอรับเงินเพ่ิมพิเศษประจำเดือน มกราคม 2564 ใหมีผลต้ังแต

1 กุมภาพันธ 2564 จำนวน 7 ราย

ลำดับ

ที่
ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง หนวยงานท่ีปฏิบัติงาน

๑. นางสาวพิชชาพร อนุศาสนอมรกุล ทันตแพทยปฏิบัติการ รพ.ทับสะแก

๒. นายธีรดนย พงษเพชร ทันตแพทยปฏิบัติการ กง.ทันตสาธารณสุข

๓. นายภาณุวัฒน สินธัญญาธรรม นายแพทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลสามรอยยอด

๔. นายอภิวัฒน บัณฑิตยชาติ นายแพทยเช่ียวชาญ รพ.ประจวบคีรีขันธ

5



5 นางสาวชยาภรณ วิชิตกุล นายแพทยชำนาญการ รพ.ประจวบคีรีขันธ

6 นางสาวอริสรา แซตัน เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ประจวบคีรีขันธ

7 นางสาววิรดา โรจนเมฆา ทันตแพทยปฏิบัติการ รพ.ประจวบคีรีขันธ

และรายช่ือแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการฯ ท่ีขอยกเลิกรับเงินเพ่ิม

พิเศษ สำหรับแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในหนวยบริการฯประจำเดือน มกราคม

2564 จำนวน 5 ราย

ลำดับ

ท่ี
ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง

หนวยงานท่ีปฏิบัติ

งาน

๑. นางสาวรติรัตน ต้ังสุวรรณ ทันตแพทยปฏิบัติการ รพ.ประจวบคีรีขันธ

๒. นายวัชรพงษ เหลืองไพรัตน นายแพทยชำนาญการ รพ.ประจวบคีรีขันธ

๓. นางสาวทิพยสุมล รักศิลธรรม นายแพทยชำนาญการ รพ.ประจวบคีรีขันธ

๔. นายสุขเกษม อมรสุนทร นายแพทยชำนาญการ รพ.ประจวบคีรีขันธ

๕. นายเอกธารา ธรรมจรุงวงศ นายแพทยชำนาญการ รพ.ประจวบคีรีขันธ

มติท่ีประชุม อนุมัติเห็นชอบ

ปดประชุม เวลา 12.00 น.

(นายวรวัฒน  แตงออน) (นางสาวเรณู  เมืองเกล้ียง)

เจาพนักงานสถิติชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม
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