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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 2 / 2564 

วันอังคารที่  25 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน์   พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
6. นายวัชรพงษ์  เหลืองไพรัตน์  นายแพทย์ชำนาญการ     
7. นายพงษ์พจน ์ ธีรานันตชัย  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
8. นางพัชรีพร มาลีเวช   แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
9. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
10. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
11. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
12. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
13. นางฉัตรพร ถนอมนาค  แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
14. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
15. นายเรวัฒน์ สุขหอม   สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
16. นางสุมา  เหมทัต   สสอ.หัวหิน 
17. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุรี 
18. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
19. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
20. นายเชิดชาย สุธรรมารักษ์  สสอ.ทับสะแก 
21. นายไพรฑูรย์   เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
22. นายนพดล คงแท่น   แทน สสอ.บางสะพานน้อย 
23. นางเยาวลักษณ์ อุณหสุทธิยานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
24. นางสาวนภาลัย เกิดเรียน  แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
25. นายสมเกียรติ ศรีทอง    หัวหนา้กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
26. นายชวลิต วิสิทธิผ่องวิบูล  แทน หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
27. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
28. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
29. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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30. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
31. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
32. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
33. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
34. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรภิมน ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นายกิตติพงษ ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
3.นางสาวชญานิศ  อภิชนพงศกร   นายแพทย์ปฎิบัติการ 
4. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
5. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
6. นางสาวนัธมน   สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นายสิทธิศักดิ ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  
9.นางดรุณี  จับใจ                        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
10.นางปิยาพร      อ่ิมทั่ว      เจ้านักงานการเงินและบัญชีอาวุโส     
11.นางสาวพักขวัญ มะลิวัลย์                เจ้านักงานการเงินและบัญชี 
12.นางสาววริษา  สวัสดี   นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                       

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้ 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบครีีขันธ์  ได้แจ้งที่ประชุม ดังนี้ 

1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสาธารณสุข  สำหรับรอบการประเมินที่ 2  
      (1 เม.ย.– 30 ก.ย.2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
    - ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลงานที่ใช้ประเมินผู้อำนวยการโรงพยาบาล รอบที่ 2/2564 มี 6 ตัว 
ดังนี้ 

  1) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
   1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย เป้าหมายร้อยละ 85 
   1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  เป้าหมายร้อยละ 62 
   1.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น 
         พัฒนาการดว้ย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอ่ืน  เป้าหมายร้อยละ 70 
  2) จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตาม พรบ.ฯ ทีจ่ัดตั้งได ้
   ตามเกณฑ์ เป้าหมาย เป้าหมายร้อยละ 100 ของเกณฑ์เป้าหมาย  
  3) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  เป้าหมาย 
   น้อยกว่าร้อยละ 26 
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  4) ระดับความสำเร็จการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  เป้าหมายระดับ 5 
  5) ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
      และการบริหารความเสี่ยง  เป้าหมายระดับ 5 
     6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน เป้าหมายร้อยละ 50 
 - ตัวช้ีวัดและเป้าหมายผลงานที่ใช้วัดสาธารณสุขอำเภอ รอบท่ี 2/2564 มี 7 ตัว ดังนี้ 
  1) เดก็ไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
   1.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย เป้าหมายร้อยละ 85 
   1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เป้าหมายร้อยละ 62 
  2) สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)  
   1 แห่ง และ อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) 1 แห่ง 
  3) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)ในชุมชนผ่าน 
   เกณฑ ์เป้าหมายร้อยละ 95  
  4) ระดับความสำเร็จการพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs” 
   เป้าหมายระดับ 5 (ผ่านเกณฑ ์2 ชุมชน) 
  5) ระดับความสำเร็จการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ เป้าหมายระดับ 5 
        (ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด) 

 6) ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุม   
        ภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป้าหมายระดับ 5 (ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด) 

  7) ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน เป้าหมายรอ้ยละ 50 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
1.2 ประกาศ OKRs นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำ Q2 - ปี 2564  

  ( มี.ค. – พ.ค. 2564) 
   OKRs ประจำ Q2 - ปี 2564 มีทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้ 
 1) Smart Hospital : เป้าหมาย รพ.ทุกแห่ง มีการพัฒนา Smart Hospital เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

  - เพ่ิมกิจกรรมบริการ ที่ผู้รับบริการสามารถจองคิวออนไลน์ได้  ( เพ่ิมจากปี 2563 อย่างน้อย  
    1 กิจกรรมบริการ )  

  - นำระบบ IT มาใช้ ในกระบวนการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการ  เช่น ใช้ใบสั่งยาในรูปแบบ 
     อิเลคทรอนิกส์ในทุกกิจกรรมบริการ  การเก็บค่าบริการแบบออนไลน์ ฯลฯ 
 2. DPACpkk Keto : เป้าหมาย รพ., รพ.สต.ทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  กลุ่มเสี่ยง และหรอืกลุ่มป่วย โดยการกินอาหารแบบ Low Carb หรือ Ketogenicdiet ให้ได ้
  ไม่น้อยกว่า 200 คน/แห่ง  ทั้งนี้ หน่วยบริการจะไดร้ับโอนเงินเข้าหน่วยบริการกรณีท่ีมีเคสที ่
  สามารถลดหรือหยุดยาได้ภายใน 3 เดือน รายละ 200 บาท 
 3) เพิ่มรายได้จากบริการที่เปน็  Fee schedule :  เป้าหมาย รพ., รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมกันจัดบริการ 
  ที่เป็น Fee schedule ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บริการทันตกรรมในหญิงตั้งครรภ์,  
  บริการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก 4 – 12 ปี และบริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก 6 – 12 ปี  
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 4) ลด ละ เลิก บุหรี ่: เป้าหมาย 
  - รพ.ทุกแห่ง มีคลินิกอดบุหรี่ และติดตามเข้ารับการบำบัดครบโปรแกรม  เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ  
    30 ของเป้าหมาย 

    - รพ.สต. ที่มี อสม.ผ่านการอบรมช่วยเลิกบุหรี่ด้วยวิธีกดจุด  มีผลงานการให้บริการกดจุดเลิกบุหรี่  
      ช่วยผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่  เป้าหมาย 2 คน/ 1 อสม.ที่ผ่านการอบรม/ เดือน 

 5) ประชาชนคนไทย  มีหมอประจำตัว 3 คน : เป้าหมาย รพ.สต.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูลหมอประจำตัว  
     3 คน ลงในโปรแกรมคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ครอบคลุมประชากรร้อยละ 100  
 6) สร้างความม่ันคง ทางอาหาร : เป้าหมาย รพ. และ รพ.สต. ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จ 
  พระกนิษฐาธิราชเจ้า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความม่ันคงทางอาหาร  
  สนับสนุนให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์/ประมง สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ 
  “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นแนวทางในการพัฒนา อย่างน้อยอำเภอละ 1 ชุมชน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 นโยบายการพัฒนางานกัญชา & กัญชง 
นายเลิศเชาว์  สุทธาพานิช  เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข แจ้งให้ที่ 
 ประชุมทราบเรื่องการขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562  
 (ฉบับที่ 7) มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 - ส่วนที่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ: กัญชา คือ ส่วนของช่อดอกและเมล็ด / กัญชง คือ ช่อดอก  
   ส่วนที่นอกเหนือจากนี้ ไม่ถือเป็นยาเสพติด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 - การปลูกกัญชา บ้านละ 6 ต้น :  ประชาชนยังไม่สามารถขออนุญาตปลูกได ้หากไม่ได้ทำรว่มกับ 
   หน่วยงานภาครัฐ การขออนุญาตปลูก ต้องขอร่วมกันระหว่างวิสาหกิจชุมชน และ รพ.สต. ส่วนกัญชง  
   ประชาชนทั่วไป เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สามารถขออนุญาตปลูกได้ 
 - ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง : 

  ผู้ขออนุญาต คือ กัญชา: รพสต. ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ปลูกเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ / กัญชง :  
  ประชาชนทั่วไป เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ปลูกเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์)(เชิงพาณิชย์หรือ 
  อุตสาหกรรม, ศึกษาวิจัย, ใช้ตามประเพณ ี,ใช้ทางการแพทย์, ผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง, ใช้ทางราชการ 
  สถานที่ยื่นเอกสาร กัญชา: กองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / กัญชง :  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
  การตรวจสถานที่ : กัญชา:  อย. ร่วมกับ สสจ. / กัญชง : เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งจังหวัด 
  การพิจารณาอนุญาตระดับจังหวัด : กัญชา:  สสจ.นำเสนอผลการตรวจพื้นที่ต่อคณะกรรมการที ่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดแตง่ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1 (ศอ.ปส.มท.)/ 
  ว.3366 ลงวันที่ 6  มิถุนายน 2562 / กัญชง : สสจ.นำเสนอผลการตรวจพื้นที่ต่อคณะกรรมการ 
  ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามกฎกระทรวง 
  การพิจารณาอนุญาตขั้นสุดท้าย : กัญชา : อย.ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ พิจารณาให้ 
  ความเห็นชอบ (อย.) เลขาธิการ อย. พิจารณาอนุญาต 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.4 การจัดบริการหัตถศาสตร์ “เผาเครื่องยา” ในคลินิกบริการแพทย์แผนไทย 
นายชวลิต  วิสิทธิผ่องวิบลู  เภสัชกรชำนาญการ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบเรื่องหัตถศาสตร์เผาเครื่องยาในคลินิกแพทย์ 
 แผนไทย ว่าเป็นการให้บริการที่ผสมผสานกันของศาสตร์โบราณระหว่างหัตถการนว การให้ความร้อน 
 เฉพาะจุด และการใช้ตัวยาจากสมุนไพรสด โดยหัตถการนวด จะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต คลาย 
 กล้ามเนื้อ  ความร้อนเฉพาะจุด จะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทั้งร่างกายและลดการอักเสบ สมุนไพรสด 
 ลดการอักเสบ  เพ่ิมน้ำในข้อกระดูก และคลายกล้ามเนื้อ การให้บริการเผาเครื่องยา เหมาะสำหรับ 
 ข้าราชการ พนักงานออฟฟิศ ที่ทำงานใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆ และผู้ออกกำลังกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
 ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับข้อกระดูก ทอ้งอืดจากอาหารไม่ย่อย โดยไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาแบบ 
 แผนปัจจุบัน  ปัจจุบันหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีบริการนี้แล้ว 20 แห่ง เป็น 
 โรงพยาบาล 8 แห่ง และ รพ.สต.12 แห่ง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564   
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 
  ต่อที่ประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)ครั้งที่ 1/2564 วัน 

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  มีทั้งหมด 5 หน้าได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้ 
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว  เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2564 
จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม ให้การรับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564   
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
 - งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2564 และงบเงินกู้ ปี 2564) 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า
 การบริหารจัดการงบงบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2560-2563 และงบลงทุนปี 2564 ดังนี้ 

- ปี 2560 มี 1 รายการ 
รพ.บางสะพาน : อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น  (800 วัน 16 งวดงาน) ขยายระยะเวลา 
ก่อสร้าง 310 วัน (12 - 16 งวดงาน) เริ่มวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
วงเงิน 165,700,000 บาท  
ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ 15 – 16 (ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 12 - 14 ) 

 คณะกรรมการมีมติขยายสัญญา 70 วัน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

  - ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบผูกพัน ปี 2563 - 2564) จำนวน  2 รายการ  
1. รพ.บางสะพาน: อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง วงเงิน ๘4,๐๐0,000 บาท งบผูกพัน  ปี 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๖๕๐ วัน สัญญาเลขท่ี ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ต.ค.๒๕๖๓  
เริ่ม ๗ ต.ค.๒๕๖๓ - ๑๘ ก.ค.๒๕๖๕ ผู้รับจ้าง หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 

   ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 
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2. รพ.บางสะพาน : ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ วงเงิน ๑๔,๖๕๐,๐00 บาท งบผูกพัน 
ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๔๕๐ วัน สัญญาเลขที่ ๕๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย.๒๕๖๓  
เริ่ม ๒๖ ก.ย.๒๕๖๓ - ๑๙ ต.ค.๒๕๖๔ ผู้รับจ้าง หจก.ศรีทันดร การโยธา 
ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 

- ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบปีเดียว ปี 2563)  
1. บ้านพัก (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา) จำนวน 4 รายการ 
    - บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.เขาล้าน อ.ทับสะแก ( สิ้นสุดสัญญา 7 ธ.ค.2563)   

      ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3-5 แจ้งเร่งรัดแล้ว แจ้งสงวนสิทธิแล้ว เกินสัญญา  
      ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564 จำนวน 80 วัน 
     - บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด(สิ้นสุดสัญญา 17 มี.ค.2564)  
       ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4-5  กำลังขออนมุัติเบิกจ่าย งวดงานที่ 1-3   
     - บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.หัวหิน (สิ้นสุดสญัญา 23 มี.ค.2564)  
    ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 งานล่าช้ากว่างวดงาน  แจ้งเร่งรัด  
นางสุมา  เหมทัต สาธารณสุขอำเภอหัวหิน ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า บริษัทรับเหมาได้ทำแผนแจ้งเข้าดำเนินการมาแล้ว 
 แต่ยังไม่เข้าทำงานตามแผน  

     - บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อ.ปราณบุรี (สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.2564)  
    ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 งานล่าช้ากว่างวดงาน  แจ้งเร่งรัด 
นายทักษ์  จันทร์ชูกลิ่น  สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี  ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า บริษัทรับเหมาได้ทำแผนแจ้งเข้า 
 ดำเนินการแล้วเช่นกัน แต่ยังไม่เข้าทำงานตามแผน เป็นบริษัทเดียวกับของสาธารณสุขอำเภอหัวหิน 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เสนอให้ สสอ.ทั้ง 
 สองแห่งเชิญประชุมคณะกรรมการโดยด่วน เพ่ือพิจารณาแผนของบริษัทรับเหมาว่าสามารถดำเนินการ 
 ไดจ้ริงหรือไม่ มีแนวโน้มว่าจะท้ิงงานหรือไม่ 
ประธาน ให้กลุ่มงานบริหารฯ สสจ. ทำขั้นตอนกระบวนงานให้พ้ืนที่นำไปดำเนินการตามขั้นตอน 
 

โรงพยาบาลหัวหิน 
  งบลงทุน ปี 2563 งานก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ 
  1) อาคารอุบัติเหตุ - บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  
      9,683 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง  
 ความก้าวหน้า: เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามสัญญา 
 

 - งบลงทุน ปี 256๔  สิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
1) อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร 
วงเงิน 181,232,600 บาท 

 ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่าง ขออนุมัติประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ว่าราชการจังหวัด   

 - งบลงทุน ปี 2564 สิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) มี 2 รายการ 
 1) อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ทับสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 450 ตรม.
 วงเงิน 10,136,100 บาท  
     ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา 
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 2) อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น 
 พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง วงเงิน 3,696,440 บาท 5 งวดงาน  สัญญา 
 เลขที ่292/2564 เริ่มสัญญาวันที่ 17 ก.พ.2564 – 13 ธ.ค.2564  หจก.วิจิต บิลด์ 
     ความก้าวหน้า ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 
 

 - งบลงทุน ปี 256๔  รายการครุภัณฑ์ วิธี E-bidding 6 รายการ วงเงินรวม 4,106,200 บาท 
1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.บางสะพาน จำนวน 1 
เครื่อง วงเงิน 911,400 บาท 
2) เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) รพ.บางสะพาน 
จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 245,000 บาท 
3) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง  
( รพ.บางสะพาน/ รพ.สามร้อยยอด ) วงเงิน 646,800 บาท 
4) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมดว้ยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก รพ.บางสะพาน จำนวน 1 เครื่อง 
วงเงิน 441,000 บาท 
5) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ รพ.บางสะพานน้อย  จำนวน 
1 เครื่อง วงเงิน 441,000 บาท 
6) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี รพ.ปราณบุรี  จำนวน 1 ชุด 
วงเงิน 1,421,000 บาท 

       ความก้าวหน้า ทั้ง 6 รายการ  ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 
 

 - งบลงทุนปี 2564  รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง/คัดเลือกนวัตกรรม  จำนวน 1 รายการ 
 1) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน 
    จำนวน 1 คัน วงเงิน 2,430,400 บาท  
      ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยการอุทธรณ์  
  
 - งบลงทุนปี 2564  รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง จำนวน 1 รายการ 
 1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร (Pre - Post - Vac)  
 ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง (รพ.สต.หินเหล็กไฟ) วงเงิน 421,400 บาท 
        ความก้าวหน้า รอส่งมอบสินค้า 
 
 - งบลงทุน (งบเงินกู้) ปี 2564 วงเงิน 5,816 ล้านบาท   
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุมว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรงบ 
 ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู 
 เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงาน 
 ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 วงเงิน วงเงินที่ 1 จำนวน 14 รายการ วงเงิน   
 37,859,000 บาท การบริหารจัดการงบเงินกู้ส่วนนี้มี 2 รูปแบบ โดยรายการครุภัณฑ์ลำดับที ่
 1-12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเปน็ผู้ดำเนินการให้  ส่วนรายการครุภัณฑ์ ลำดับที่ 13-14  
 หนว่ยบริการที่เป็นหน่วยรับงบ เป็นผู้ดำเนินการเอง 
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นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งที่ประชุม 
 ว่า ส่วนที่จังหวัดดำเนินการให้ ทางกลุ่มงานบริหารฯ สสจ.จะทำหนังสือแจ้งขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็น 
 คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ขอให้หน่วยบริการตอบรับเป็นหนังสือ 
 กลับมา สสจ.ด้วย 
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุม วงเงินที่ 2 งบเงินกู้วงเงิน 2,037 ล้าน 
 บาท เป็นครุภัณฑ์ 2 รายการ จำนวนเงิน 2,500,000 บาท และสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ จำนวนเงิน  
 4,435,700 บาท รายการครุภัณฑ์ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบแล้ว ส่วนรายการสิ่งก่อสร้าง มอบหมาย 
 ให้หน่วยบริการที่ได้รับงบเป็นผู้ดำเนินการ 
นายสนทะยา  กำลังเกื้อ นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ข้อมูลกับท่ี 
 ประชุมว่า จากการลงตรวจเยี่ยมพ้ืนทีเ่พ่ือประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการงบเงินกู้ พบข้อมูล  
 ดังนี้ 
 - รพ.ทับสะแก : ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย ขนาดพ้ืนที่ห้องที่จะปรับปรุงไม่ตรงกับแบบ มีความยุ่งยากในการ 
 ดำเนินการหลายขั้นตอน 
 - รพ.ปราณบุรี : ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย โรงพยาบาลไม่อยากได้กระเบื้องยางและห้องน้ำ (มีอยู่แล้ว) ต้อง 
 เขียนแบบใหม่  
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการกรณีสิ่งก่อสร้าง ปัจจุบันกองแบบฯ ได้เสนอแบบมาให้เลือก หน่วยรับ 
 งบต้องเลือกแบบจาก Building List ของกองแบบฯ หากดูแล้วแบบของกองแบบฯ ไม ่match กับความ 
 ต้องการใช้งาน สามารถใช้แบบที่เขียนเองได ้ แต่การจ้างเอกชนมาเขียนแบบให้ ต้องให้กองแบบฯ ลง 
 นามรับรอง ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมา ให้เชิญกองแบบฯ มาเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ต้น 
ประธาน   สอบถาม งบประมาณ 2 วงเงินนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไร  
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ แจ้งว่า  ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2564  
ประธาน ประเมินในเบื้องต้นแล้ว มีความเสี่ยงที่จะบริหารงบได้ทันตามเวลาที่กำหนด ขอให้หน่วยรับงบพิจารณา 
 ความเป็นไปได้ให้ดี ถ้าไม่ม่ันใจว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ให้แจ้งคืนงบที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
 เพ่ือแจ้งกระทรวงต่อไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ   
 - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบผูกพันข้ามปี และงบปี 2564) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ข้อมูล 
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  รายละเอียดตามตาราง 
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 โดยมี รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 

1. รพ.หัวหิน (บริหารสัญญา) 
     - ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ วงเงนิ 4,749,000 บาท 
       ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3 รายการ วงเงิน 600,000 บาท  รอตรวจรับ 2 รายการ  
       วงเงิน 4,149,000 บาท 

2. รพ.ปราณบุรี (ก่อหนี้ผูกพัน) 
     - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธีระ 2 ชั้น 2 (E – Bidding) วงเงิน 1,016,000 บาท 
       (ใช้งบค่าเสื่อม 784,920 บาท/สมทบ 231,080 บาท) อนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อวันที่ 
    24 ส.ค.2563   
                           ความก้าวหน้า ทำหนังสือแจง้ผู้รับจ้างมาทำสัญญา เสนอ นพ.สสจ. คาดว่าจะลงนามได้ ภายใน  
       มีนาคม 2564 

3. รพ.สามร้อยยอด (บริหารสัญญา) 
    - เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (E – Bidding) วงเงิน 1,700,000 บาท (ค่าเสื่อม      
      1,498,114.57 บาท/สมทบ  201,885.43 บาท) ครบกำหนดส่งมอบ 25 มี.ค.๒๕64 

       ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจรับคาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน 15 มีนาคม 2564 
4. รพ.ทับสะแก (ก่อหนี้ผูกพัน) 

     - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท  (E-bidding ครั้งที่ 2)  
        ความก้าวหน้า ยกเลิกประกาศ นพ.สสจ.ลงนามแล้ว 
 5. สสอ.ทับสะแก (บริหารสัญญา) 

 - ปรับปรุงซ่อมแซมและจัดซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต.เนินดินแดง  จำนวน 2 รายการ วงเงินรวม  
      175,000 บาท รายการที่ 1 หลังคาและฝ้า รพ.สต. 25,000 บาท / รายการที่ 2 ทาสีกระเบื้อง 
   หลังคาอาคาร 60,000 บาท  

       ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ครบกำหนดสัญญา 22 มีนาคม 2564 
 

อำเภอ 

อยู่ระหว่างก่อหนี้  บริหารสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว รวม 

รายการ  วงเงิน  รายการ  วงเงิน รายการ  วงเงิน  รายการ  วงเงิน 

หัวหิน    5 4,749,000 54 6,151,953 59 10,900,952 

ปราณบรุ ี 1 784,920    21 3,166,501 22 3,951,421 

สามร้อยยอด    1 1,700,000 11 3,355,100 12 4,853,214 

กุยบุร ี       26 3,052,166 26 3,052,166 

เมืองประจวบ       86 9,684,212 86 9,684,212 

ทับสะแก 1 2,000,000 2 85,000 58 4,184,235 61 6,269,235 

บางสะพาน       15 6,394,053 15 6,394,053 

บางสะพานน้อย    1 2,109,000 46 3,308,197 47 5,417,197 

รวม 2 2,784,920 9 8,643,000 317 39,296,417 328 50,522,450 
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นายเชิดชาย  สุธรรมรักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก ขอแก้รายการที่ 2 จาก ทาสีกระเบื้องหลังคา เป็นซ่อมถนน  
      คสล. 60,000 บาท 
ประธาน  สอบถามกลุ่มงานประกันสุขภาพ งบค่าเสื่อมฯ ใช้ซ่อมถนนได้หรือไม่ เท่าท่ีทราบไมส่ามารถทำได้ กรณี 
 ที่ทำได ้ต้องเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ 
 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้าการ 
 บริหารงบค่าเสื่อมฯ รายการทีย่ังไม่ได้เบิกจ่ายต่อ 
 ๖. รพ.บางสะพานน้อย (บริหารสัญญา)  
     - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล.ชั้นเดียว รพ.บางสะพานน้อย  วงเงิน 2,109,000 บาท 
 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน 4 งวดงาน เริ่ม 5 พ.ย.2563  สิ้นสุด 4 มี.ค.2564   
        ความกา้วหน้า ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบ 
 
 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564  ซึ่ง สปสช.โอนเงินงบประมาณมาให้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563  จำนวน 
 ทั้งสิ้น 215 รายการ  วงเงินงบประมาณ 54,787,574 บาท  
     - สสจ. ได้แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ภายใน 31 มี.ค.2564  ความก้าวหน้า 
 ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ.2564 : หนว่ยบริการสามารถดำเนินการถึงขั้นตอนการเบิก 
 จ่ายเงินแล้ว จำนวน 15 รายการ จำนวนเงิน 1,522,536 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 88 รายการ จำนวนเงิน  
 39,481,658 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 100 รายการ วงเงิน 9,321,561 บาทบาท  
 และขอเปลี่ยนแปลงรายการ 12 รายการ วงเงิน 1,461,822 บาท  และในเดือนนี้มีหน่วยบริการแจ้ง 
 ความจำนงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าเสื่อมฯ อีก 1 รายการ คือ รายการ “ปรับปรุงซ่อมแซม 
 ภายในอาคารหอผู้ป่วยในชาย” ของ  รพ.ปราณบุรี  วงเงินงบค่าเสื่อมระดับหน่วยบริการ  จำนวน  
 1,031,000 บาท โดยมีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
    รายการแผนใหม่ 
    1) ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารหอผู้ป่วยในชาย วงเงิน  วงเงินค่าเสื่อม 993,000 บาท 
    ๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู วงเงินค่าเสื่อม  
 38,000 บาท/สมทบ  2,200 บาท 
    เหตุผลที่ขอเปลี่ยน : มีการปรับลดวงเงินที่ใช้ในในรายการตามแผนเดิมลง เนื่องจากมีการปรับปรุง  
 งานเดินระบบท่อและงานฝ้าเพดานในค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรง 
 
มติที่ประชุม  เหน็ชอบ 
 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ   
 - งบรายจ่ายประจำปี ส่วนของงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบรายจ่ายประจำปี ส่วนของงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ข้อมูล  ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  รายละเอียดตามตาราง 
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ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

เป้าหมาย
เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย (ก.พ.64) 
ภาพรวม 162,679,371.00 16,005,001.92 146,674,369.08 9.84 47 
งบลงทุน 138,266,600.00 1,894,800.00 136,371,800.00 1.37 37 
งบดำเนินงาน 24,412,771.00 14,110,201.92 10,302,569.08 57.8 50 

สถานการณ์การเบิกจ่าย งบดำเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข แบ่งตามประเภทงบ 
เป็นงบด้านบุคลากร  งบดำเนินงานขั้นต่ำ  งบจัดสรรเฉพาะ และงบดำเนินยุทธศาสตร์พื้นฐาน 
(แผนงาน/โครงการ) ดังนี้ 

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

งบบุคลากร (ฉ.11/พตส./
คตส./ชันสูตร/ประกันสังคม
ส่วนนายจ้าง/ไม่ทำเวชฯ) 

18,968,451.00 12,000,772.00 6,967,679.00 63.27 

งบดำเนินงานขั้นต่ำ (ค่าเช่า
บ้าน/เช่าทรัพย์สิน/สาธารณูฯ) 

506,210.00 502,059.38 4,150.62 99.18 

งบจัดสรรเฉพาะ 2,416,410.00 504,794.00 1,911,616.00 20.89 

งบดำเนินงานยุทธศาสตร์
พื้นฐาน (แผนงาน/โครงการ) 

2,521,700.00 1,102,576.54 1,419,123.46 43.72 

รวม 24,412,771.00 14,110,201.92 10,302,569.08 57.80 

 
 สถานการณ์การเบิกจ่าย งบเบิกแทนกัน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

หน่วยงาย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ 157,400.00 6,129.00 151,271.00 3.89 

 โดยมีรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 3 รายการ คือ การพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล  วงเงิน  
 5,000 บาท การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ วงเงิน 4,000 บาท สุขศาลาพระราชทาน วงเงิน  
 ๑๐๐,000 บาท สว่นรายการ อสม.ภาคีเครือข่ายจัดการสุขภาพชุมชน สามารถเบิกจ่ายได้แล้ว จำนวน  
 6,129 บาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 48,400 บาท 
 
 สถานการณ์การเบิกจ่าย งบอุดหนุน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

หน่วยงาย ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ 42,500.00 0 42,500.00 0 
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 งบอุดหนุนมีรายการเดียว คือ โครงการควบคุมหนอนพยาธิฯ วงเงิน 42,500 บาท กำลงัอยู่ระหว่าง 
 ดำเนินการ คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคม 2564 จะสามารถเบิกจ่ายได้ 
 
 รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณระดับพ้ืนที่ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กใพ. 2564 

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์การเบิกจ่ายแยกตามรายการงบประมาณท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้รับจัดสรร  
แยกตามรายการที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

๑) ค่าบริหารจัดการ : ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 69.96 อำเภอที่เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ  
อำเภอทับสะแก (ร้อยละ 26.55) รองลงมา คือ อำเภอเมืองฯ (ร้อยละ 54.60) 

๒) พชอ. : ยังไม่มีอำเภอใดเบิกจ่าย 
๓) สุขศาลาพระราชทาน (จัดสรรให้อำเภอหัวหิน และอำเภอสามร้อยยอด) : ยังไม่มีอำเภอใด 

เบิกจ่าย 
๔) หนอนพยาธิ (จัดสรรให้ 5 อำเภอโซนเหนือ และอำเภอบางสะพานน้อย) : ยังไม่มีอำเภอใด 

เบิกจ่าย 
๕) ระบบบริการชาวต่างชาติ ((จัดสรรให้อำเภอทับสะแก) : ยังไมไ่ด้เบิก 
๖) ระบบบริการสุขภาพพ้ืนที่ชายแดน: : ยังไม่มีอำเภอใดเบิกจ่าย 

 
- โรงพยาบาล  

โรงพยาบาล 
ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย (ภาพรวมทุกแหล่งงบฯ) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย 
หัวหิน 160,000 0 0.00 
ปราณบุรี 154,100 139,940 90.81 
สามร้อยยอด 78,800 0 0.00 
กุยบุรี 120,500 0 0.00 

สสอ. 
ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย (ภาพรวมทุกแหล่งงบฯ) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย 

หัวหิน 198,900 84,292.73 42.38 

ปราณบรุ ี 139,440 75,792.89 54.36 

สามร้อยยอด 164,720 59,615.33 36.19 

กุยบุร ี 114,720 53,315.66 46.47 
เมอืงประจวบฯ 130,000 54,596.73 42.00 
ทับสะแก 130,000 21,241.23 16.34 

บางสะพาน 130,000 74,890.84 57.61 
บางสะพานน้อย 114,720 79,946.71 69.69 

รวม 1,122,500 503,692.12 44.87 



13 

 

ประจวบคีรีขันธ์ 365,000 0 0.00 
ทับสะแก 159,600 130,000 81.45 
บางสะพาน 233,300 196,640 84.29 
บางสะพานน้อย 78,000 0 0.00 

รวม 1,349,300 466,580 34.58 
สถานการณ์การเบิกจ่ายแยกตามรายการงบประมาณท่ีโรงพยาบาล ได้รับจัดสรร แยกตามรายการที่ 

ได้รับจัดสรร ดังนี้ 
๑) รักษาผู้ติดยาเสพติด : ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.53 โรงพยาบาลที่เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วมี  

3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปราณบุรี, ทับสะแก และบางสะพาน ที่เหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย  
อำเภอทับสะแก (ร้อยละ 26.55) รองลงมา คือ อำเภอเมืองฯ (ร้อยละ 54.60) 

๒) ติดตามผู้ผ่านการบำบัดมารักษายาเสพติด. : มี 3 โรงพยาบาลที่เบิกจ่ายได้เรียบร้อยแล้ว  
เช่นเดียวกับรายการที่ 1 
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีฯ (จัดสรรให้ 2 แห่ง ได้แก่ ปราณบุรี.สามร้อย 

ยอด.กุยบุรี.ทับสะแก และบางสะพาน : ยังไม่มีโรงพยาบาลใดเบิกจ่าย 
ประธาน ให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 
 
มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 
 3.2 สถานะการเงินการคลัง ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งสถานะ 
 การเงินการคลังของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลแสดงดังตาราง 

หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC 
NI+ Risk 

Scoring 
EBITDA HMBRD 

-1.5 -1 -0.8 Depleciation 

รพ.ประจวบฯ 1.78 1.68 1.14 110,503,329.12 35,612,592.97 0 43,612,755.88 20,395,739.38 

รพ.กุยบุร ี 1.81 1.72 1.39 18,554,705.29 14,150,626.50 0 14,225,225.32 8,982,462.83 

รพ.ทับสะแก 1.63 1.6 1.29 21,897,185.01 26,116,456.67 0 24,606,987.75 9,935,174.09 

รพ.บางสะพาน 1.35 1.24 0.59 31,786,177.19 46,732,312.43 2 46,556,147.61 -37,151,125.76 

รพ.บางสะพานน้อย 1.55 1.41 1.31 16,359,672.80 10,230,615.67 0 10,311,340.72 9,084,713.38 

รพ.ปราณบุร ี 1.45 1.33 1.13 17,573,065.23 18,791,888.87 1 18,864,512.49 4,960,955.79 

รพ.หัวหิน 1.31 1.09 0.6 70,544,522.34 76,052,327.10 2 97,753,360.46 -90,398,241.04 

รพ.สามรอ้ยยอด 4.52 4.35 3.96 97,858,178.74 18,068,796.65 0 17,648,613.65 82,093,976.64 

 
ประธาน  ฝากโรงพยาบาลบางสะพาน  ปราณบุรี  และหัวหิน  ติดตามกำกับ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.3 ผลการดำเนินงาน Fee schedule (เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564) 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำเสนอเกณฑก์ารจ่าย  
 Fee schedule ปี 2564 ว่ามีบางรายการเปลี่ยนจากปี 2563 รายละเอียดข้อมูลได้ใส่ไว้ในสไลด์ 
 นำเสนอท่ีประชุมแล้ว สำหรับค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการบริการ  
 กรณี Fee schedule ปี 2564 ข้อมูลตั้งแตว่ันที่ 1 ต.ค.2563 – 16 ก.พ.2564  จงัหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์  มีรายการบริการทีไ่ด้รับการจ่ายชดเชย 16,442 ครั้ง มูลค่า 5,001,650 บาท 
 จำแนกตามรายการบริการ ดังนี้    

หน่วยบริการ 

  รายการบริการ 
บริการตรวจ 

คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก 

 บริการ ANC 
 

บริการ ANC 
กรณ ี

ทันตกรรม 

บริการ ANC 
/ Ultrasound 

เคลือบฟลูออไรด์  
ในกลุ่มเด็กวัยเรียน 

(4-12 ปี)   

เคลือบหลุมร่องฟัน 
ในกลุ่มเด็กวัยเรียน  

(6-12 ปี)   
ครั้ง เงิน ครั้ง เงิน ครั้ง เงิน ครั้ง เงิน ครั้ง เงิน ครั้ง เงิน 

ประจวบคีรีขันธ ์ 3,946 992,350 3,745 2,025,400 676 338,000 1,035 414,000 3,519 351,900 3,520 880,000 
รายละเอียด แยกแตล่ะรายการบริการ ตามข้อมูลในสไลด์ที่นำเสนอในที่ประชุม  

นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก สอบถามข้อมูลในการนำเสนอว่าเป็นข้อมูลเดิมหรือไม่  
เนื่องจากมีข้อมูลบางรายการที่เป็นตัวเลขเดียวกบัที่นำเสนอในครั้งก่อนหน้านี้ รบกวนให้งานประกันฯ  
ช่วยตรวจสอบ 

ประธาน มอบหมายกลุ่มงานประกันฯ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ดูกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในแต่ละอำเภอ แล้วคูณด้วย 
 จำนวนเงินที่แต่ละอำเภอจะได้รับถ้าทำได้ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายนั้น  ขอให้ดำเนินการให้เสร็จ 
 ภายใน 1 สัปดาห์ เพ่ือจะแจ้งพ้ืนที่ต่อไป 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

3.4 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประกาศ OKRs นพ.สสจ. Q1- ปี 2564 
1) ผลงานการ Screening กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ โรคเรื้อรัง, มะเร็งที่พบบ่อย, ผู้สูงอายุ, TB  
และ BMI/รอบเอว 
๑.๑ ผลการคัดกรองโรคเรื้อรัง HT/DM และ ผลงานการคัดกรองมะเร็งสำคัญ 

นางนภาพร  โดมทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุโรคไม่ติดต่อ นำเสนอผลการ 
 คัดกรองโรคเรื้อรัง  HT/DM ข้อมูล ณ วันที่ ๒2 ก.พ.๒๕๖4  

  - HT: เป้าหมายร้อยละ 90 ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 92.92  
  - DM: เป้าหมายร้อยละ 90 ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 93.70   

 - มะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 89.27  
 - มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30 - 60 ปี  ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 24.74  
 - มะเร็งลำไส้ (Fit test) ในประชากรอายุ 50 - 70 ปี ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 37.61  

๑.2 ผลงานการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย ุ 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำเสนอ 
 ผลการคัดกรองความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ( ADL ) ของผู้สูงอายุ ข้อมูล ณ วันที่ 
 18 กพ.64 
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อำเภอ 

จำนวน 
ผส.

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน 
ผส.คัด
กรอง 
ADL ร้อยละ 

ผลการประเมิน ADL 

กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง 

คน ร้อยละ คน รอ้ยละ คน ร้อยละ 

หัวหิน 13,159 11,578 90.31 11,069 86.34 446 3.48 63 0.49 
ปราณบุรี 10,470 9,609 92.03 9,476 90.76 103 0.99 30 0.29 
สามร้อยยอด 8,151 7,920 97.71 7,776 95.93 102 1.26 42 0.52 
กุยบุรี 7,292 6,842 95.36 6,643 92.59 147 2.05 52 0.72 
เมืองฯ 14,906 12,334 84.34 11,950 81.71 285 1.95 99 0.68 
ทับสะแก 8,447 7,615 91.76 7,402 89.19 141 1.7 72 0.87 
บางสะพาน 11,019 10,298 95.58 9,957 92.42 265 2.46 76 0.71 
บางสะพานน้อย 5,321 4,886 93.16 4,758 90.71 94 1.79 34 0.65 

รวม 78,765 71,082 91.74 69,031 89.09 1,583 2.04 468 0.6 
 

  - การประเมินคัดกรองโรคสำคัญ / Geriatric Syndrome  เป้าหมายตาม KPI  กระทรวง ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80  เป้าหมายตามประกาศ OKRs ของ นพ.สสจ. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ90  (จำนวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด = 77,785 คน)  

การคัดกรองโรคสำคัญใน
ผู้สูงอายุ 

ผลงาน การคัดกรอง Geriatric 
Syndrome 

ผลงาน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.โรคเบาหวาน 58,869 94.68 1.สมองเสื่อม 70,960 91.60 

2.โรคความดันโลหิตสูง 38,752 95.73 2.ภาวะซึมเศร้า 71,279 91.99 

3.หัวใจและหลอดเลือดสมอง 30,093 57.53 3.ข้อเข่าเสื่อม 70,929 91.99 
4.สุขภาพทางตา 58,199 75.11 4.ภาวะหกล้ม 70,652 91.18 
5.สุขภาพช่องปาก 70,364 90.81 5. ภาวะโภชนาการ 68,233 88.06 

 

 1.3 ผลงานการคัดกรอง BMI / รอบเอว  
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำเสนอผลงาน 
 การคัดกรองประชากรกลุ่มอายุ 18 – 59 ปี เพ่ือหาประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนด้วยการประเมิน BMI  
 และวัดรอบเอว เป้าหมายร้อยละ 90  ผลงานภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 61.97  สูงสุดที่อำเภอ 
 บางสะพาน ต่ำสุดที่อำเภอหัวหิน 
 

1.4 ผลงานการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
นางจันทิรา โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  รายงานผลงานการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
 จำนวนเป้าหมายทั้งหมด 37,695 คน ไดร้ับการตรวจคัดกรอง 37,182 คน  ร้อยละ 98.64  พบ 
 ป่วย 109 คน ร้อยละ 0.3 
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2. ผลงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPACPKK Keto 
นางนภาพร  โดมทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุโรคไม่ติดต่อ แจ้งที่ประชุมว่า 
 ขณะนี้ ได้วาง Timeline และ Process การดำเนินงานไว้แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือ 
 รายงานผล  โดยมีกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมกระบวนการในครั้งแรกไปแล้ว จำนวน 3,341 คน จะมีการ 
 ติดตามผลการปรับเปลี่ยนในรอบ 1 เดือน ต่อไป 
 

3. แผนและผล LOI ของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 63 – มกราคม 64 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำเสนอข้อมูลแผนและ 
 ผล LOI ของแต่ละโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 
 ดังนี้ 
 ผลงาน รพ.สามร้อยยอด ทำแผนไว้ 16 กว่าล้าน  ทำได้จริง 21 กว่าล้าน ผลต่าง 4 ล้านบาท 
 และสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างดี เรื่องเบิกจ่ายตรง  แผนรายจ่ายสามารถจ่ายได้ลดลง 
 ผลงาน รพ.ทับสะแก ทำแผนไว้ 15 กว่าล้าน  ทำได้จริง 14 กว่าล้าน ผลต่าง ติดลบ 1.2 ล้าน 
 บาท แผนรายจ่ายสามารถจ่ายได้ลดลง 
นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก ให้ข้อมูลว่าตั้งเป้าหมายผิด จึงทำให้ยอดติดลบ 
ประธาน ชื่นชมแนวทางในการหารายได้ของ รพ. ทับสะแก 
 ผลงาน รพ.ปราณบุรี ทำแผนไว้ 18 กว่าล้าน  ทำได้จริง 13 กว่าล้าน ผลต่างติดลบ 5 ลา้นบาท 
 แผนรายจ่ายสามารถจ่ายได้ลดลง 2 ล้านกว่าบาท รายได้จะหายไปจาก คนไข้เบิกได้กับ อปท. 
 ผลงาน รพ.กุยบุรี ทำแผนไว้ 6 กว่าล้าน  ทำได้จริง 8 กว่าล้าน ผลต่าง 2 ล้านบาท รายได้มาจากแพทย์ 
 แผนไทยจำนวนมากและ กายภาพ แผนรายจ่ายสามารถจ่ายได้ลดลงแต่ยังไม่คอ่ยดี 
 ผลงาน รพ.บางสะพานน้อย ทำแผนไว้ 5 กว่าล้าน  ทำได้จริง 5 กว่าล้าน ผลต่างเพ่ิมได้ 2 แสนบาท 
 แผนรายจ่ายสามารถจ่ายได้ลดลงของวัสดุเชื้อเพลิง 
 ผลงาน รพ.บางสะพาน ทำแผนไว้ 44 กว่าล้าน  ทำได้จริง 52 กว่าล้าน ผลต่างเพ่ิมได้ 8 ล้านบาท 
 แผนรายจ่ายสามารถจ่ายได้ลดลง  
 ผลงาน รพ.หัวหิน ทำแผนไว้ 18 กว่าล้าน  ทำได้จริง 16 กว่าล้าน ผลต่างติดลบ 2 ล้านบาท 
 แผนรายจ่ายยังไม่สามารถลดลงได้ 
 ผลงาน รพ.ประจวบฯ ทำแผนไว้ 128 กว่าล้าน  ทำได้จริง 120 กว่าล้าน ผลต่างติดลบ 7 ล้านบาท 
 แผนรายจ่ายลดลงได้ 4 แสนกว่าบาท แผนของ รพ.ประจวบฯ จะปรับแผนใหม่ 

ประธาน  แต่ละโรงพยาบาล ควรปรับการต้ังค่าเป้าหมายให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลตนเอง  
 
 ๔. ผลงานการลดการใช้ทรัพยากร  (น้ำมนัเชื้อเพลิง กระดาษ หมึกพิมพ์)  
นายพงษ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  นำเสนอข้อมูลการลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ  
 ซึ่งพบว่า ยังมีหลายหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลรายงานเข้าท่ี สสจ. ขอให้ดำเนินการโดยด่วน 
ประธาน ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้มกีารประชุมผ่านระบบ Zoom น่าจะมีผลต่อการลด 
 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 
 
 ๕. ผลงานการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข”  
นางเยาวลักษณ์  อุณหสุทธิยานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
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 บุคคล  แจ้งที่ประชุมว่าขณะนี้ ทุกหน่วยงาน ทั้ง รพ. และ สสอ.รวม รพ.สต. มีแผนพัฒนาองค์กรให้เป็น 
 องค์กรแห่งความสุข และมีผลการดำเนินงานตามแผนนำเสนอเป็น One page ส่งให้สสจ.แล้วทุกแห่ง  
 ส่วนกิจกรรมที่ยังดำเนินการได้น้อยในส่วนของโรงพยาบาล ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 3.5 การจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11) ส่วนของ 
 โรงพยาบาลชุมชน 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นำเสนอต่อ 
 ที่ประชุมว่า จากการประชุม คปสจ.ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ที่ประชุมมีมติ
 เห็นชอบในหลักเกณฑ์/แนวทางการบริหารงบค่าตอบแทนกำลังคนฯ ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 ส่วน 
 ของ รพช. และ รพ.สต. ดังนี้  
 1) ให้จัดสรรให้ รพสต.ทุกแห่ง 100 % ก่อน 
 2) ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 ให้นำมาจัดสรรให้ รพช. โดยทอนส่วนตามวงเงินที่ รพช.แต่ละแห่งใช้เฉลี่ย 
 ต่อเดือน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้ สสจ.ทบทวนตัวเลขวงเงินเฉลี่ยต่อเดือนที่ รพช.แต่ละแห่งใช้อีกครั้ง 
 3) เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับโอนมาแล้ว จำนวน 8,186,047  ให้แล้วเสร็จภายใน 
 ไตรมาส 2 ดังนั้น หลังจาก รพสต.ส่งหลักฐานเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายของ รพ.สต.แล้ว จะมี 
 งบประมาณส่วนหนึ่งเหลืออยู่ ซึ่งไม่สามารถส่งหลักฐานเบิกจ่ายได้ทนั ในเดือนมีนาคม 2564 จึง 
 เห็นชอบให้ สสจ.จัดสรรงบประมาณส่วนนี้ ให้ รพช.นำไปเบิกจ่ายให้กับบุคลากรใน รพช.ไปพลางก่อน 
 แล้วค่อยจ่ายคืน ให้ รพ.สต.ในเครือข่าย ในช่วงปลายปีงบประมาณ 
 

 จากกรณีมติตามข้อ 2 สสจ. ได้ทำหนังสือแจ้ง รพช.ทุกแห่ง ส่งรายงานการเบิกจ่ายงบค่าตอบแทน 
 กำลังคน ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11  ที่โรงพยาบาลจ่ายให้กับบุคลากรสายวิชาชีพ  ในปีงบประมาณ 
 2563 จำแนกเป็นรายเดือน ส่งให้ สสจ.นำมาวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของโรงพยาบาลแต่ 
 ละแห่ง เพ่ือทอนส่วนในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ  
 รพช.ทุกแห่งรวมกันเท่ากับ 3,282,522 บาท แต่มีวงเงินทีจ่ะจัดสรรให้ รพช.ได้เพียง 2.067,200  
 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 62.57 ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ รพช.ทุกแห่ง  ดังนั้น วงเงิน 
 ค่าตอบแทนกำลังคน ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 ที่ รพช.แต่ละแห่งจะได้รับ จึงเท่ากับ 62.97 % ของ 
 วงเงินเฉลี่ยต่อเดือนของโรงพยาบาลตนเอง  ดังนี้ 

โรงพยาบาล วงเงินที่ รพช.ใช้เฉลี่ยต่อเดือน จัดสรรทอนส่วน ( 62.97%) 

ปราณบุรี 488,744  307,800 
สามร้อยยอด  638,589  402,100 
กุยบุรี  355,256  223,700 
ทับสะแก  605,789  381,500 
บางสะพาน  936,544  589,800 
บางสะพานน้อย  257,600  162,300 

รวม 3,282,522 2,067,200 
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 ภาพรวมการจัดสรรวงเงินค่าตอบแทนกำลังคน ตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 ให้ รพช./ รพ.สต.ประจำปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาสที ่1 – 2 สำหรับเบิกจ่ายในช่วงเดือน ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์  
 2564 

 รพ.สต. 

รพช. 

เฉพาะส่วน 
ของ รพช. 

ส่วนของ รพ.สต. 
ที่จัดสรรให้ รพช.ใช้ไป

พลางก่อน 
รวม 

เมือง 1,117,000 - - - 

หัวหิน 685,500 - - - 

ปราณบุรี 555,000 307,800 - 307,800 

สามร้อยยอด 539,500 402,100 108,700 510,800 

กุยบุรี 652,000 223,700 133,500 357,200 

ทับสะแก 701,500 381,500 139,600 521,100 

บางสะพาน 762,000 589,800 - 589,800 

บางสะพานน้อย 685,500 162,300 - 162,300 

รวมทั้งจังหวัด 5,698,000 2,067,200 381,800 2,449,000 

 ทั้งนี้  รพ.สามร้อยยอด รพ.กุยบุรี และ รพ.ทับสะแก  จะได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนของ รพ.สต.ใน 
 เครือข่ายเพ่ือใช้ไปพลางก่อน และให้เบิกจ่ายให้ รพ.สต.ในเครือข่ายช่วงปลายปีงบประมาณ 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ  
      2564  ประจำเดือน มีนาคม 2564 
นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
 แจ้งแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือน มีนาคม 2564  ดังนี้ 
 - วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ บ้านแพรกตะคร้อ  ม.11 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 - วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ บ้านในล็อก  ม.8  ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 - วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ บ้านเขาเจ้า ม.1 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 โดยหลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหิน  
 เฉลิมพระเกียรติฯ จะลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 คน  
 เพ่ือมอบชุดยาสามัญประจำบ้านและถุงยังชีพขอให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสาน 
 ผู้ป่วยในการลงเยี่ยมฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 4.2 โครงการ “ประจวบก้าวท้าใจ” 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ แจ้งว่า 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรม “ประจวบฯก้าวท้าใจ”โดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายของกระทรวงสาธารณสุข และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง เพ่ือการมีสุขภาพทีดี่ 
 และไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ Covid-19 
 การดำเนินงาน 
     - Kick off กิจกรรม “ประจวบก้าวท้าใจ” พร้อมกนัทุกอำเภอ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  
 - แข่งขันผลการดำเนินงานระดับอำเภอ     
      - ประชาชนทุกอำเภอ ต้องสมัครเข้ารว่มโครงการผ่าน Line Application  โครงการก้าวท้าใจ  
            Season 3 ของกระทรวงสาธารณสุข 
      -  เกบ็สะสมผลการออกกำลังกาย เป้นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 
     - จัดพิธีปิดตัวโครงการและมอบรางวัล เดือน สิงหาคม 2564 
 การแข่งขันระดับอำเภอแบ่งเป็น  3 ประเภท 
          1. การสะสมยอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากที่สุด  
          2. การสะสมระยะทาง(กิโลเมตร) ได้มากที่สุด 
          3. การสะสมพลังงาน (แคลอรี่) ได้มากที่สุด 
 รางวัลการแข่งขัน  
         1. โล่ประกาศเกียรติคุณ 
         2. เสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ  
          3. กระเปา๋คาดเอวประจวบฯ ก้าวท้าใจ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.3 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๕ 

 1. การจัดทำแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ขอให้จังหวัดทบทวน 
    แผนงานโครงการทั้งหมด ที่จะทำในปีงบประมาณ 2564 ว่ามีเป้าหมายอย่างไร ที่ไม่ใช่ 
    เป้าหมายเชิงกระบวนการ ประชาชนจะได้อะไรจากการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
    เหล่านั้น  

 2. การบริหารการเงินการคลังขอ รพ.หัวหิน ขอให้จังหวัดทบทวน เรื่อง  “การบริหารการเงินการ 
    คลังของโรงพยาบาลหัวหิน” ซึ่งมีรายงานการเงินติดลบ 113 ล้าน ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยเป็น 
    เงนิทีไ่ม่รวมเงินที่เป็นงบลงทุนและเป็นเงินที่สามารถใช้ได้   
 3. ประเด็น AMR จากข้อมูลที่รายงานว่า มีเคสติดเชื้อในกระแสเลือดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 3 – 4 เท่า  
    ของปีที่ผ่านมา ขอให้ทีมทบทวนข้อมูล/สาเหตุ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมด้วย  
 4.การเปิด IMC Ward 6 เตยีง ที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด ขอให้จังหวัดติดตามกำกับให้มีการ 
       ดำเนินงานตามแผน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.4 สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 และแนวทางการ   ดำเนินงานในช่วงปัจจุบัน 
ประธาน  แจ้งทีป่ระชุมทราบถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 จะได้วัคซีนประมาณเดือน มิถุนายน 2564  เป้าหมายกลุ่มแรก คือ ผู้ให้บริการด่านหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่  
 สาธารณสุข กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว  ทั้งนีก้ลุ่มเป้าหมายอาจมีการจัดลำดับใหม่ 
 
มติทีป่ระชมุ รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 พิจารณาการจัดประชุม คปสจ. ครั้งท่ี 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564   

- มีข้อเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องระยะเวลา และสถานที่ สำหรับการจัดประชุม คปสจ.สัญจร ใน 
ปีงบประมาณ 2564 ที่มกีารจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้บริหารและผู้ฏิบัติงานในพื้นท่ีและ 
มีการพักค้างร่วมกัน 
 

มตทิี่ประชุม เนื่องจากเวลาในการประชุมล่วงเลยไปมาก ที่ประชุมจึงไม่ได้พิจารณา  มอบให้สำนักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม 

  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active surveillance)  

ณ จังหวัดสมุทรสาคร  
 - อำเภอกุยบุรี  (วันที่ 12 – 23 มกราคม  2564 ) 
นางดรุณี  จับใจ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ทีมกุยบุรี รับภาระกิจจาก  สสจ.สมุทรสาคร ในเวลา 08.00 น. 

ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดเรียงขึ้นรถ เดินทางไปยังโรงงานที่ได้รับมอบหมาย
ในแตล่ะวันเตรียมสถานที่ในการตรวจ / ทิศทางลมในการจัดตั้งโต๊ะสวมชุดป้องกัน PPE ดำเนินการ 
ลงทะเบียน / ถ่ายรูป / swab / แพค / จัดเรียงลำดับตัวอย่าง นำตัวอย่างส่ง สสจ.สมุทรสาคร  เสร็จสิ้น
ภาระกิจ  

             อุปสรรค/ข้อจำกัด ในการปฏิบัติงาน 
- บางโรงงานไม่มีความพร้อมในการจัดเตรียมผู้ป่วย 
- อุปกรณ์บางครั้งมีไม่เพียงพอ 
- สถานที่แต่ละที่ห่างกัน ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง 
- การแจ้งพิกัดไม่ชัดเจน ทีมพ่ีเลี้ยงหาตำแหน่งโรงงานไม่เจอ 
- การเก็บตัวอย่างน้ำลายใช้เวลานาน เนื่องจากสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไม่ เข้าใจ 
ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
-   ทักษะในการปฏิบัติงานในภาวะที่มีการเกิดโรคระบาดใหม่ 
-   การทำงานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
-   หลักการในการป้องกันตัวเองจากโรคระบาด 
ข้อปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป 
- การชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในการทำงานให้ชัดเจน  
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- การชี้แจงแนวทางการดูแลบุคลากรหลังทำงานเสร็จ  
- ควรให้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวนานกว่านี้ 

 
 - อำเภอทับสะแก  (วันที่ 12 – 22 มกราคม  2564)  
นางสาวชญานิศ  อภิชนพงศกร นายแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลทับสะแก นำเสนอที่ประชุมการดำเนินงานใน 
 การลงพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสาคร ลงทะเบียนคนไข้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จัดลำดับคนไข้ แจก 
 อุปกรณ์การตรวจ swob เก็บสิ่งส่งตรวจ เรียงลำดับ specimens  swob 3 พันกว่าคน ทำงาน 
 วันละ  6 ชม. 
 ปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ 

- ความสามัคคีและทำงานเป็นทีม 
- แบ่งหน้าที่และรู้หน้ที่ของตนเอง 
- การสื่อสารภายในทีม 
- ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- การช่วยเหลือผู้อื่น 
ปัญหาที่ติดขัด 
- การชี้แจงภาระงานไม่ชัดเจน 
- เวลาที่เตรียมตัวน้อยเกินไป 
- ตารางเวลาไม่ชัดเจน 
สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ทักษะการทำงาน 
- มาตรการป้องกันโรคพ้ืนที่สีแดง 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม อาหาร ความเป็นอยู่  
สิ่งที่ต้องงปรับปรุงแก้ไข 
- การให้ข้อมูลและชีแจงรายละเอียดการทำงาน 
- ให้เวลาเตรียมตัว 
- ชี้แจงมาตรการป้องกันตัวของบุคลากรชัดเจน 
- ชี้แจงนโยบายการดูแลบุคลากรหลังภารกิจ 

 
 - อำเภอบางสะพานน้อย  (วันที่ 12 – 22 มกราคม  2564)  
นายสมพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย นำเสนอ 

การปฏิบัติงาน 
 8.00 น. รับภารกิจที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
 8.30 น. ออกเดินทางไปภารกิจในสถานที่ทีก่ำหนด 
 -ลงทะเบียนรับเข้าสู่ระบบ ผ่านคอมพิวเตอร์ 
 -จัดลำดับ ก่อน-หลัง และเรียงคิวเข้ารับการตรวจ 
 -Swab และเก็บสิ่งส่งตรวจตามมาตรฐาน 
 -เรียงลำดับ แพ็คลงกล่องเพ่ือนำส่งสำนักงานสาธารณสุข 
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 ปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ 
- ความคุ้นเคย ระหว่าง เจ้าหน้าที่ท้ัง 2 โรงพยาบาล 
- พ่ีเลี้ยงที่พาทีมไปลงพ้ืนที่ มีความเป็นกันเอง และนำวิธีต่างๆในการปฏิบัติงาน 
- ชุดที่ปฏิบัติงาน มีการเตรียมให้ทีมได้ใช้อย่างพอเพียง 
- สถานทีพั่กมีความสุขสบาย มีร้านค้าให้ซื้ออาหาร และมี สิ่งอำนวยความสะดวก 

 ปัญหาและอุปสรรค 
- การแจ้งพิกัดยังไม่ค่อยชัดเจน 
- การจัดสถานที่ทีไ่ปแตล่ะที่ ห่างไกล จึงทำให้ทีมต้อง เสียเวลาไปกับการเดินทาง 
- การเก็บตัวอย่างน้ำลาย จะใช้เวลานานมาก 
- อาหารกล่องมื้อเที่ยง ต้องวิ่งไปรับเองที ่สสจ. และ คุณภาพไม่ค่อยดี 
- อากาศร้อน 
ประสบการณ์ที่ทีมได้รบั 
- ทักษะการค้นหาเชิงรุก  
- การบริหารจัดการ การเก็บตัวอย่างในชุมชนหรือโรงงาน ที่กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนมาก 
- ทักษะการทำงานในพ้ืนที่โรคระบาด 
-  การ ใส่-ถอด อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 
-  พ้ืนที่ต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร 
สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
- ทีมต้องการเวลาเตรียมตัว ก่อนออกภารกิจ 
- การฝึกใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ควรมีมาตรฐานเดียวกัน 
หลังจบภารกิจ ทางโรงพยาบาลจัดสถานที่ ให้ จนท. กักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยมีอาหารและเครื่องดื่ม  
ดูแลตลอด 

 
นางปิยาพร  อ่ิมทั่ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส แจ้งปัญหาในการเบิกจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยให้กับผู้ที่ไปปฎิบัติงาน 
 ณ จังหวัด สมุทรสาครว่า ขณะนี้ยังขาดรายงานการสอบสวนโรค จึงไม่สามารถส่งเบิกจ่ายเงินให้ได้ ขอให้ 
 ดำเนินการส่งรายงานการสอบสวนโรคให้งานการเงิน สสจ.ด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
 7.1 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษ 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  แจ้งรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรทีป่ฏิบัติงาน 
 ในหน่วยบริการฯ ที่ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้มีผลตั้งแต่ 1  มีนาคม 2564  
 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 

1) นางสาวบุษราคัม  กนกวรพรรณ  ทันตแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลหัวหิน 
2) นางสาวพิชญา  วัฒนศักดิ์ภูบาล  นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลหัวหิน 
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 สำหรับรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ที่ขอยกเลิกรับเงิน 
 เพ่ิมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯประจำเดือน  
 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายทรงวุฒิ ชนะอุดมสุข  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 โรงพยาบาลปราณบุรี 
 
มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ  

 
7.2 การอบรม “เทคนิคการสร้างบันดาลใจ เพื่อการพัฒนาตนเอง   พัฒนาองค์กร สู่องค์กร 
แห่งความสุข” 

ประธาน  กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ.ทุกคน / ผอ.รพ.ทุกคน และรอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์หรือฝ่ายบริหาร / 
  สสอ. และ ผช.สสอ.ทุกคน โดยกำหนดจัดอบรมฯ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมอบรมฯ  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ปิดประชุม เวลา 17.30 น.     
 
         
 
                          (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                  (นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง) 
                      เจ้าพนกังานสถิติชำนาญงาน                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


