
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 3 / 2564 

วันอังคารที่  30 มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นายวัชรพงษ์  เหลืองไพรัตน์  แทน ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
4. นางพัชรีพร มาลีเวช   แทน ผอ.รพ.หัวหิน 
5. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
6. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
7. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
8. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
9. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
10. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
11. นายสุขุม ทัศนา   แทน สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
12. นางสุมา  เหมทัต   สสอ.หัวหิน 
13. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุร ี
14. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
15. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
16. นางเรณ ู พิมพ์สอ   แทน สสอ.ทับสะแก 
17. นายสุดใจ ชูจันทร์   แทน สสอ.บางสะพาน 
18. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
19. นางเยาวลักษณ์ อุณหสุทธิยานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
20. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
21. นายสมเกียรติ ศรีทอง    หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
22. นายชวลิต วิสิทธิผ่องวิบูล  แทน หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
23. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
26. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
27. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
28. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
29. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
30. นายพรรธ์เทพ แตงอ่อน  แทน หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรภิมน ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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2. นายกิตติพงษ ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3. นายนพดล   คงแท่น   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
4. นางสาวลัดดาวรรณ นิลสีอ่อน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
5. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
6. นางสาวนัธมน   สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
7. นายสิทธิศักดิ ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
8. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 
9.นางสาวปนัดดา ขาวเจริญ                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
10.นางสาวนันทพร  แก้วประสิทธิ์      เจ้านักงานการเงินและบัญชีอาวุโส     
11.นายเจนวิท ผลิศักดิ์                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12.นายสายชล ศรีพนมวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
13.นางสาวเพียวพิ  เฟ่ืองฟู   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
14.นายสกล  ตั้งจรรยาธรรม  จักษุแพทย์ชำนาญการ 
15.นายวัชรากรณ์ ทวีสินธุ์สนธิ  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ   
                                                                                                                                                                                                                                                     

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี  
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564    
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งต่อ
  ที่ประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ( กวป. ) ครั้งที่ 2/2564 วัน 

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  มีทัง้หมด 23 หน้าได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให ้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว  เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2654  
จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์  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 : อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติ เหตุ 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  
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 ความก้าวหน้า:  อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ 15 – 16 (ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 12-14 ) 
 ผู้มีอำนาจอนุมัติ ข้อตกลงเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญา (ครั้งที่ 3)  โดยงดค่าปรับ 70 วัน (25 ก.พ.64 ถึง     
 5 พ.ค.64)  เหลือ 2 งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทัน 

- 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: ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1 รอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และนัดประชุม 
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 และเสนอแก้ไขแนบท้ายสัญญาเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวผังระบบบัดน้ำเสีย  

- ปี 2563 งานก่อสร้าง (งบปีเดียว ปี 2563)  
1. บ้านพัก (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา) จำนวน 4 รายการ 

 - บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.หัวหิน (สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.2564)  
   ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 งานล่าช้ากว่างวดงาน แจ้งเร่งรัด และคณะกรรมการ 
 ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างได้มีมตใิห้ดำเนินการต่อตามแผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้างโดยให้ผู้รับจ้างจ่าย 
 ค่าปรับ 
 - บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อ.ปราณบุรี (สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.2564)  
   ความก้าวหน้า: อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 งานล่าช้ากว่างวดงาน แจ้งเร่งรัด และคณะกรรมการ 
 ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างมีมติผ่อนปรนตามแผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้างโดยให้ผู้รับจ้างจ่าย 
 ค่าปรับ 

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

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

 ความก้าวหน้า  เสนอราคาเมื่อ 29 มีนาคม 2564 พิจารณาผล 30 มีนาคม 2564   

 - 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 อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 
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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 อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1 
 

 - งบลงทุน ปี 256๔  รายการครุภัณฑ์ วิธี E-bidding 6 รายการ วงเงินรวม 4,106,200 บาท 
1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หวัตรวจ 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 วงเงนิ 441,000 บาท 
6) โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี รพ.ปราณบุรี  จำนวน 1 ชุด 
วงเงิน 1,421,000 บาท 

       ความก้าวหน้า ทั้ง 6 รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบสินค้า 
 

 - งบลงทุนปี 2564  รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง/คัดเลือกนวัตกรรม  จำนวน 1 รายการ 
 1) รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน 
    จำนวน 1 คัน วงเงิน 2,430,400 บาท  
      ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยการอุทธรณ์  ได้ประสานกรมบญัชีกลางแล้ว 
  

 - 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   
 1) รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ วงเงิน 37,859,000 บาท ที่สำนักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดเป็นหน่วยรับดำเนินการ  
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างจดัทำ TOR 
 2) รายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่อยู่ในวงเงินที่หน่วยบริการสามารถดำเนินการได้ 
     - เครื่องช่วยหายใจขนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน  
 800,000 บาท ของโรงพยาบางสะพาน โดยวิธี E-bidding   
  - รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได ้จำนวน 2 เครื่อง 
 ราคาเครื่องละ 450,000 บาท ของโรงบางสะพานและโรงพยาบาลทับสะแก  โดยวิธี E-bidding   
 ความก้าวหน้า โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ได้จัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่าง E bidding  
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 3) รายการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 19 ของโรงพยาบาล 4 แห่ง
 ไดแ้ก่ รพ.ปราณบรุี ทับสะแก กุยบรุี และบางสะพานน้อย โรงพยาบาลเป็นหน่วยดำเนินการเอง ขณะนี้  
                     มีโรงพยาบาลบางสะพานน้อยแจ้งขอคืน 1 รายการ คงเหลือดำเนินการต่อ 1 รายการ 

ประธาน  สอบถามประเด็นเรื่องการก่อสร้าง หากเราไม่สามารถดำเนินการได้ต้องแจ้งคืนงบประมาณเม่ือไหร ่   

นพ.สมพงษ์ พัฒนากิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย รายการก่อสร้างหอพักผู้ป่วยฯ จำนวน 2 ห้อง   
 ห้องละ 110,400 บาท ได้จัดทำเรื่องส่งคืน 1 ห้อง อีก 1 ห้องใช้วิธีเฉพาะเจาะจง มีแบบแปลนอยู่แล้ว  
ประธาน  เราใช้วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันสิ้นสุดการเบิกจ่าย ขอให้ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับงบประมาณส่วน 
 นี้จดัทำ timeline และคำนวณระยะเวลาดำเนินการว่าเพียงพอหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม ่
 สามารถดำเนินการได้ทัน ให้แจ้งคืนงบประมาณ เพราะไม่แน่ใจว่าจสามารถขยายเวลาไดห้รือไม ่ขอให้ 
 กลุ่มงานบริหารฯ นำเรื่องนีห้ารือสาธารณสุขนิเทศก์ในทีป่ระชุมติดตามงบประมาณ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ   

 - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบผูกพันข้ามปี และงบปี 2564) 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายงาน 
 ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 ซ่ึงต้อง 
 เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564   
 - มีรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน โดยอยู่ในระหว่างก่อหนี้ หรือบริหารสัญญา จำนวน 13 รายการ  วง 
 เงิน 6,933,920 บาท ดังนี้ 

1) รพ.หัวหิน (บริหารสัญญา) 
     - ครุภัณฑ์การแพทย์ วงเงิน 4,149,000 บาท (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ 
 ดัน 10 เครื่องๆ ละ 399,000 บาท และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ 1 เครื่อง  
 วงเงิน 150,000 บาท  
     ความก้าวหน้า ผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการส่งมอบ สัญญาครบกำหนด 18 มี.ค.64 รพ.ได้จัดทำหนังสือ 
 แจ้งสิทธิการปรับถึงผู้ขาย เสนอ นพ.สสจ. 

2) รพ.ปราณบุรี (ก่อหนี้ผูกพัน) 
    - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน อาคารลี้ธีระ 2 ชั้น 2 (E – Bidding) วงเงิน 1,016,000 บาท 
(ใช้งบค่าเสื่อม 784,920 บาท/สมทบ 231,080 บาท) อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อวันที่  
24 ส.ค.2563 )  

        ความก้าวหน้า นพ.สสจ.ลงนามในหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาแล้ว รอผู้รับจ้างมาทำสัญญา  
 3) รพ.ทับสะแก (ก่อหนี้ผูกพัน) 
     - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท  (E-bidding ครั้งที่ 3 วิธีคัดเลือก)  
        ความก้าวหน้า เสนอ นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติแผน  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ แล้ว  
 คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนเมษายน 2564 
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 งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ ปี 2564 
 1) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 183 รายการ วงเงิน 42,236,644 บาท ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  
     ความคืบหน้าการบริหารงบประมาณ : 
     - เบิกจ่ายเงินแล้ว 78 รายการ วงเงิน 3,022,645 บาท 
     - ตรวจรับแล้ว 34 รายการ วงเงิน 4,471,700 บาท  
     - ทำสัญญาแล้ว 13 รายการ วงเงิน 3,768,500 บาท  
     - ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 48 รายการ  วงเงิน 30,567,978 บาท 
     - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการ 10 รายการ วงเงิน 405,822 บาท  
 2) รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ วงเงิน 9,550,930 บาท  
     ความคืบหน้าการบริหารงบประมาณ : 
    - เบิกจ่ายแล้ว  9 รายการ วงเงิน  1,426,027 บาท 
    - ทำสัญญาแล้ว 10 รายการ วงเงิน 2,136,125 บาท 
    - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ วงเงิน 4,514,377 บาท 
    - จดัทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  2 รายการ วงเงิน 443,400 บาท  
    - อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 1,031,000 บาท  
 สำหรับรายการรายการสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ ที่อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง/อนุมัติ 
 จัดซื้อจัดจ้างปี 2564 ซึ่งเป็นรายการที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ รายละเอียดตามตารางใน Power-point ที่
 นำเสนอในทีป่ระชุม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ   
 - งบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2564 (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น) 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายงาน 
 ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบประมาณ รายจ่ายประจำ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ข้อมูล ณ วันที่ 
 26 มีนาคม 2564 งบประมาณท่ี สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 
 162,679,371 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 16,005,001.92 คงเหลือ 133,174,145.67 บาท คิดเป็น
 ร้อยละ 18.24  ผลงานการเบิกจ่ายยังคงต่ำกว่าเป้าหมายอยู่มาก (เป้าหมาย ณ เดือนมีนาคม 2564 
 เท่ากับร้อยละ 54 ) โดยส่วนที่เบิกจ่ายได้น้อย คือ รายการงบลงทุน  
 - ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน :  ได้รับจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น 24,416,667 บาท  
 เบิกจ่ายได้แล้วทั้งสิ้น 20,357,821.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.38 จาก (เป้าหมายร้อยละ 57)  
 รายการรายจ่ายงบดำเนินงานที่ไม่เปน็ไปตามเป้าหมายทีก่ำหนด ได้แก่  งบจัดสรรเฉพาะ เบิกจ่ายไดเ้พียง 
 ร้อยละ 47.45  งบดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พ้ืนฐาน เบิกจ่ายไดร้้อยละ 56.84 งบเบิกแทนกัน เบิกจา่ย 
 ได้ ร้อยละ 7.53 บาท  แผนงาน/โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเลย ไดแ้ก่ (1) แผนงานพัฒนายกระดับ 
 มาตรฐานสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (คบส.) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,000 บาท 
 (2) แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ได้รับจัดสรร 4,000 บาท และ (3) โครงการสุขศาลา 
 พระราชทาน ได้รับจัดสรร 100,000 บาท สำหรับกิจกรรม อสม.ภาคีเครือข่ายจัดการสุขภาพชุมชน  
 ไดร้บัจัดสรร 48,400 บาท เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 24.50 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
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 - ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบเงนิอุดหนุน จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 42,500 บาท เบิกจ่ายได ้ 
 ร้อยละ 12.33 ซ่ึงต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด   
 - ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สสจ. 
 (1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 65.83 อำเภอที่มผีลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ 
 เมื่อเทียบกับอำเภออ่ืนๆ ได้แก่ อำเภอสามร้อยยอด ร้อยละ 44.12  อำเภอทับสะแก 47.86  อำเภอ 
 หัวหิน ร้อยละ 58.42  และอำเมือง ร้อยละ 68.59  
 (2) โรงพยาบาล ภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 74.83  โรงพยาบาลที่มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ำ ได้แก่ 
 รพ.หัวหิน ยังไม่มีการเบิกจ่าย  รพ.บางสะพานน้อย เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 12.31  
 เนื่องจากงบประมาณงวดถัดไปกำลังจะได้รับจัดสรรลงมา คาดว่าจะได้มาอีกประมาณ 25 % จึงขอให้ 
 แต่ละหน่วยงานได้ทบทวนแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่คงเหลือ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดช้ี้แจงในที่ประชุมกระทรวง หากหน่วยงานมีผลการ 
 เบิกจ่ายต่ำ อาจจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงวดต่อไป หรือได้น้อย  จึงขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัด 
 การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงนิให้ทันตามงวดงาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
    3.2 สถานะการเงินการคลัง  
นางสาวสุนิสา ลิสกลุรักษ ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ   สรุปสถานการณ์ 
 การเงินการคลังของหน่วยบริการ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  ในภาพของจงัหวัด สูงสุดอยู่ที่ระดับ 2  
 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.บางสะพาน และรพ.หัวหิน แต่เนื่องจาก สปสช. ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ 
 หน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็น OP, PP ที่ได้จัดสรรให้แล้ว 100% กับผลงาน IP  สำหรับงบประมาณที่ได้รับ 
 จัดสรรในภาพ OP และ PP 100% แล้ว เหลือระยะเวลาอีก 7 เดือน ต้องมีการบริหารจัดการ ประเด็น 
 สำคัญทีต่้องดูคือ Plan fin กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้ทำการสรุปสถานการณ์การเงินให้กบันายแพทย์ 
 สาธารณสุขจังหวัดแล้ว    

 หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC 
NI+ 

Depleciation 

 Risk  
Scorin

g 
EBITDA HMBRD 

(1.5) (1) (0.8) 

รพ.ประจวบฯ 1.77 1.68 1.16 115,060,648.31 41,062,408.28 0 49,435,896.49 24,281,586.05 

รพ.กุยบุรี 2.03 1.93 1.61 24,710,532.68 19,885,174.67 0 20,395,334.57 14,623,869.81 
รพ.ทับสะแก 1.84 1.76 1.47 29,174,698.08 32,676,589.34 0 31,896,110.92 16,440,705.58 

รพ.บางสะพาน 1.48 1.37 0.69 48,252,087.06 57,471,821.61 2 61,105,917.00 -30,984,550.90 

รพ.บางสะพานน้อย 1.59 1.45 1.36 19,160,391.09 12,664,648.47 0 13,338,869.23 11,821,086.63 
รพ.ปราณบุรี 1.65 1.52 1.30 26,087,402.19 26,777,861.15 0 27,654,556.45 12,143,084.47 

รพ.หัวหิน 1.40 1.18 0.66 92,685,906.46 95,667,357.44 2 
122,392,
585.57 

-77,143,297.68 

รพ.สามร้อยยอด 4.31 4.16 3.79 103,050,428.67 23,180,639.28 0 23,462,703.20 87,070,390.68 

ประธาน เรื่องการจัดทำ Plan Fin ในภาพจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้หน่วยบริการดำเนินการปรับแผน Flan fin  
 ในการปรับ Flan fin ให้ดูข้อมูลในอดีตและประเด็น CFO เรื่องหน่วยบริการที่วิกฤติทางการเงิน ไตรมาส 
 ที่ 4 ปีที่แล้ว  รพ.ปราณบุรี  ยังถูกติดตามอยู่ ขอให้ รพ.รายงานสถานการณ์ให้กระทรวงทราบด้วย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 3.3 ผลการดำเนินงาน Fee schedule (เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์  2564) 
นางสาวสุนิสา ลิสกลุรักษ ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุม่งานประกันสุขภาพ แจ้งที่ประชุมเรื่อง 
 เกณฑ์ ในการจ่าย Fee schedule ปี 2564 ซ่ึงเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 ได้แก่ ค่าบริการตรวจยืนยัน 
 โลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสาม ี(ค่าตรวจ ค่าตรวจ Alpha - thal 1  อัตรา 800 บาท/ครั้ง)    
 ค่าบริการตรวจคัดกรอง Down syndrome ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ* ค่าบริการตรวจคัดกรองภาวะ 
 พร่องฮอร์โมนไทรอยด์และโรคฟีนิลคีโตยูเรียในเด็กแรกเกิด  ค่าตรวจคัดกรอง TSH+PKU* อัตราจ่าย 
 135 บาท/ครั้ง โดยค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการกรณี Fee schedule  
 ปี 2564 ข้อมูล  ตั้งแต ่1 ต.ค. 63 – 24 มี.ค.64 จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจ่ายชดเชย จำนวน 
  31,408 ครั้ง วงเงิน 7,897,350 บาท  รายละเอียด ดังนี้  

หน่วยบริการ 

บริการตรวจคัด
กรองมะเร็งปาก

มดลูก 

บริการ ANC บริการ ANC 
กรณทัีนตก

รรม 

บริการ ANC 
/Ultrasound 

ทันตกรรม 
เคลือบฟลูออไรด์ 
ในกลุ่มเด็กวัย

เรียน (4-12 ปี) 

ทันตกรรม 
เคลือบหลุมร่อง
ฟัน ในกลุ่มเด็ก

วัยเรียน  
(6-12 ปี) 

ครั้ง ชดเชย ครั้ง ชดเชย ครั้ง ชดเชย ครั้ง ชดเชย ครั้ง ชดเชย ครั้ง ชดเชย 
ประจวบคีรีขันธ ์ 6,133 1,539,750 4,747 2,561,800 843 421,500 1,287 514,800 11,600 1,160,000 6,798 1,699,500 

 
ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จ่ายตามรายการกรณี Fee schedule ปี 2564* 
ภาพจังหวัด ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 24 มี.ค.64 

หน่วยบริการ 
ข้อมูลได้รับการจ่ายชดเชย 

จำนวน ชดเชย 
หัวหิน 6,019 1,756,250 

บางสะพาน 5,319 1,335,250 
บางสะพานน้อย 5,816 1,249,100 

ปราณบุรี 4,286 958,700 
ประจวบคีรีขันธ์ 2,747 854,700 

กุยบุรี 3,302 707,100 
สามร้อยยอด 1,700 567,350 

ทับสะแก 2,219 468,900 
รวม 31,408 7,897,350 

 รายละเอียด แยกแตล่ะบริการ ตามข้อมูลใน power point ที่นำเสนอในที่ประชุม 

นายวัชรพงษ์  เหลืองไพรัตน์  แทน ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามประเด็นการคีย์ข้อมูลผลงานบริการของคลินิก 
 เอกชน เพ่ือเคลมเงิน จะมีปัญหาหรือไม่ 
ประธาน คีย์ได้ แต่ต้องมีระบบตรวจสอบที่แน่ใจได้ว่ามีการให้บริการเกิดข้ึนจริง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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 3.4 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามประกาศ OKRs นพ.สสจ. Q1- ปี 2564 
 1. ผลงานการคัดกรอง Screening กลุ่มเป้าหมายสำคัญ 
นางนภาพร  โดมทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไมติ่ดต่อ แจ้งที่ประชุม  

   ๑.๑ ผลการคัดกรองโรคเรื้อรัง HT/DM  
  - HT: เป้าหมายร้อยละ 90 ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 92.92    
  - DM: เป้าหมายร้อยละ 90 ภาพรวมจงัหวัด ทำได้ร้อยละ93.70   
 ๑.๒ ผลงานการคัดกรองมะเร็งสำคัญ  

 - มะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 89.50  
 - มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30 - 60 ปี  ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 25.88  
 - มะเร็งลำไส้ (Fit test) ในประชากรอายุ 50 - 70 ปี ภาพรวมจังหวัด ทำได้ร้อยละ 47.23  

 ๑.๓ ผลงานการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ  
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำเสนอผลงาน 
 การคัดกรองสุขภาพผู้สุงอายุ  ดังนี้   
 - ผลการสำรวจความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (ADL) ผู้สูงอายุ จำนวน 71,272 คน จาก

ผู้สูงอายุทั้งหมด 76,765 ( ร้อยละ 93.14)  พบผู้สูงอายุกลุ่ม ติดสังคม ร้อยละ 96.98 กลุ่มติดบ้าน
ร้อยละ 2.4 กลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.65  

 - ผลการประเมินคัดกรองโรคสำคัญในผู้สูงอายุ และการคัดกรอง Geriatric Syndrome แสดงดังตาราง 
 

การคัดกรอง 
โรคสำคัญในผู้สูงอายุ 

ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ การคัดกรอง 
Geriatric Syndrome 

ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.โรคความดันโลหิตสูง  38,704   97.31 1.สมองเสื่อม 71,165  92.71  

2.โรคเบาหวาน 58,690 95.48 2.ภาวะซึมเศร้า 71,392 93.00 

3.หัวใจและหลอดเลือดสมอง 30,382 58.10 3.ข้อเข่า 71,116 92.64 

4.สุขภาพทางตา 59,000  76.86 4.ภาวะหกลม้ 70,905 92.37 

5.สุขภาพช่องปาก 70,585 91.95 5. ภาวะโภชนาการ 69,213 90.16 

 
๑.4 ผลงานการคัดกรอง BMI / รอบเอว  

นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำเสนอผลงาน 
 ผลงานการคัดกรอง BMI / รอบเอว ในประชากรกลุ่มอายุ 18 – 59 ปี ภาพรวมจังหวัด คัดกรองได้  
 150,476 คน จากเป้าหมายทั้งหมด 241,528 คน คิดเป็นร้อยละ 62.30 มีผลปกติ ร้อยละ 45.53   
 อำเภอที่มีผลงานการคัดกรองสูงสุด ได้แก่ อำเภอสามร้อยยอด ต่ำสุด ได้แก่ อำเภอบางสะพานน้อย   

 1.5 ผลงานคัดกรอง TB 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายงาน 
 ผลงานการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ทำได ้ 39,035 คน  จากจำนวนเป้าหมายทั้งหมด 37,695 คน  
 คิดเป็นร้อยละ 103.55  ผลการคัดกรอง พบป่วย 127 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.3   
ประธาน  หากคัดกรองก่อนวันที่ 30 มิถุนายน เราจะได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. ด้วย     
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2. ผลงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

นางนภาพร  โดมทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุโรคไม่ติดต่อ  รายงานผลการ 
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม DPACpkk  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564  มีกลุ่มเสี่ยงที่พบจากการคัดกรอง 
 จำนวน 20,526 ราย เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนและส่งผลการปรับเปลี่ยน จำนวน 1,502 ราย คิด 
 เป็นร้อยละ 7.32 จากการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน มีข้อค้นพบ 2 ประการ 

1) การคืนข้อมูลผลการตรวจร่างกายให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การปรับพฤติกรรม  
 2) จนท. มีทัศนคติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ Keto ว่า ประชาชนทำไม่ได้  ปรับเป็นแบบ 
ลดแป้ง ลดน้ำตาล /Low carb จะเหมาะสมกว่า 

 
 3. แผน LOI  

นางสาวสนุิสา  ลิสกุลรักษ ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ  รายงานแผนและผล LOI  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ที่ประชุมทราบ  โดยให้หน่วยบริการปรับแผน LOI  จัดส่งสำนักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดภายในวันพรุ่งนี้ 
ประธาน   ขอให้หน่วยบริการมีแผนการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย ให้หน่วยบริการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ขอให้ 
 ท่านปรับแผนเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว  
 
 ๔. ผลงานการลดการใช้ทรัพยากร (น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ หมึกพิมพ์)  
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข รายงานผล
 การดำเนินงานลดการใช้ทรัพยากรในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และหมึกพิมพ์ ว่า จากข้อมูลที่ 
 กลุ่มงานบริหารฯ สสจ.รวบรวมได้จากแต่ละหน่วยบริการ พบว่า มีหลายหน่วยไม่ได้เก็บข้อมูลในปี 2563  
 ไว้  จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลได้ ข้อเสนอ คือ ถ้าไม่สามารถย้อนไปเก็บข้อมูลปี 2563 ได้ ก็ขอให้เก็บ 
 และรายงานข้อมูลในปี 2564 เพ่ือจะได้เป็นฐานสำหรับวัดผลในปีหน้า  โดยในส่วนของอำเภอต้องเป็น 
 ผลงานที่รวมทั้ง สสอ.และ รพ.สต.ในสังกัด 
ประธาน   การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีการลดการใช้ทรัพยากรลง ทั้งในเรื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และ 
 ขอให้นำข้อมูลการใช้ทรัพยากรเพ่ือนำมาเปรียบเทียบและบริหารจัดการต่อไป  
 
 ๕. ผลงานการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข”   
นางเยาวลักษณ์  อุณหสุทธิยานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากร 
 บุคคล   แจ้งที่ประชุมทุกหน่วย (รพ. / สสอ.รวม รพ.สต.) มีแผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
  และมีผลการดำเนินงานตามแผนนำเสนอเป็น One page ทุกอำเภอ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน  
 พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 
 พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ เขาหินเหล็กไฟ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ป.ข. ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 
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นายคมสัน ไชยวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   แจ้งเรื่องให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย 
 เจ้าคณุพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณ ีมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
 เจ้าอยู่หัว ณ เขาหินเหล็กไฟ ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ จว.ป.ข. วันเสาร์ที่ 3 เม.ย.2564  
 แผนปฏิบัติภารกิจ ถปภ.ด้านการแพทย์ฯ 
 ตามขบวนเสด็จฯ (รพ.หัวหินVVIP 2 คัน )(ตามขบวน 1 คัน ,Stand By รพ.หัวหิน 1 คัน) 
 ประจำ กอร.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(วิทยาเขต หัวหิน) (รพ.ปราณบุรี ALS 1 คัน) 
 ประจำโรงเรียนวังไกลกังวล(ฝั่งประถม) (รพ.สามร้อยยอด ALS 1 คัน) 
 ประจำโรงเรียนหัวหิน (รพ.กุยบุรี ALS 1 คัน) 
 ประจำ กอร.ย่อย เขาหินเหล็กไฟ (รพ.ประจวบฯ ALS 1 คัน) 
 (ทีมเดินเท้า 1 ทีม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 คน) 

 หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ณ ม.สวนดุสิตฯ (สสอ.ปราณบุรี 2 ทีม) 
 หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ณ หน้าวังไกลกังวล (กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน 5 ทีม) 
 หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ณ เขาหินเหล็กไฟ (สสอ.หัวหิน 3 ทีม) 
 แผนปฏิบัติภารกิจ ถปภ.ด้านคัดกรองสุขภาพจิต(ทีมจิตแพทย์ 1 ทีม ประกอบด้วยจิตแพทย์ 1 คน ,

พยาบาล/เจ้าหน้าทีจิตเวช 1 คน) 
 ประจำ กอร. ณ ม.สวนดุสิตฯ (ทีมจิตแพทย์ รพ.หัวหิน 1 ทีม) 
 ประจำ กอร. ณ วัดราชายตนบรรพรต(วัดเขาต้นเกด) (ทีมจิตแพทย์ รพ.หัวหิน 1 ทีม) 

  แผนปฏิบัติภารกิจคัดกรองอุณหภูมิ(ทีมเดินเท้า 1 ทีม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 คน) 
 คัดกรองอุณหภูมิ ณ ม.สวนดุสิตฯ (สสอ.ปราณบุรี 2 ทีม) 
 คัดกรองอุณหภูมิ ณ หน้าวังไกลกังวล (กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน 2 ทีม) 
 คัดกรองอุณหภูมิ ณ ร.ร.หัวหนิ (สสอ.หัวหิน 2 ทีม) 

  ด้านป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(COVID 19)  
 ตรวจหาเชื้อ Covid 19 ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจ (RT-PCR) หรือ Swab         

 สำหรับข้าราชการผู้เข้าถวายงาน /ประชาชนผู้เข้าเฝ้าใกล้ชิด และพระสงฆ์ จำนวน 350 Test ใน 
 ระหว่างวันที่ 31 มีค. – 1 เมย.64 ชว่งเวลา 09.00 – 10.00 น. และ 13.00 – 14.00 น.  
 รายงานผลภายในวันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 08.00 น. 
 แผนปฏิบัติภารกิจ ด้านการแพทย์ฯ ณ กอร. ถปภ (สสจ.ปข) 
 ประจำ กอร.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(วิทยาเขต หัวหิน)(หัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน จนท.กง.ส่งเสริมฯ 1 คน) 

 ประจำ กอร.วัดราชายตนบรรพรต(วัดเขาต้นเกด) (หัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน จนท.กง.ส่งเสริมฯ 1 คน) 
 ประจำ กอร.ย่อย เขาหินเหล็กไฟ (หัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน จนท.กง.ส่งเสริมฯ 1 คน) 
 ประจำ ร.ร.หัวหิน (หัวหน้ากลุ่มงาน 1 คน จนท.กง.ส่งเสริมฯ 1 คน) 

 การแต่งกายชุดปฏิบัติการ 
 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีงบประมาณ 2564 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ 

 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
 ครั้งที่ 18/2564 วันที่  7 เม.ย.2564  ณ บ้านย่านซื่อ หมู่ 9 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 23 เม.ย.2564 ณ บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 ***หมายเหตุ หลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหิน 
 เฉลิมพระเกียรติฯ จะลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของมลูนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 คน เพื่อมอบ 
 ชุดยาสามัญประจำบ้านและถุงยังชีพ ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. รพ.สสอ. ประสานผู้ป่วยในการลง 
 เยี่ยมฯ 
 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 
ประธาน   แจ้งทีป่ระชุมทราบเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID 19 และการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 โดยม ี
 แผนให้บริการวัคซีนโควิด ประมาณเดือนเมษายน 2564  เป้าหมายผลงาน รพช.จะต้องฉีดให้ได ้จำนวน 
 300 โดสต่อวัน ส่วน รพท.มีเป้าหมาย 600 โดสต่อวัน หากจำนวนวัคซีนทีไ่ดร้ับจัดสรรมีจำนวนจำกัด  
 กลุ่มเป้าหมายแรกท่ีจะได้รับ คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมการบริการวัคซีนโควิด ขอให้แต่ละโรงพยาบาลจัดเตรียมสถานที่ และความ 
 พร้อมด้านต่างๆ และขอให้มกีารซักซ้อมให้บริการวัคซีนโควิด 19 ด้วย  
 

มติทีป่ระชมุ  รับทราบ 
 
 4.4 ผลการลงทะเบียนโครงการ “ประจวบก้าวท้าใจ Season 3” 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สรุปรายงานผล 
  การดำเนินงาน”ประจวบ ก้าวท้าใจ ครั้งที่ 1   

อำเภอ 
จำนวนครอบครัว 

ทั้งจังหวัด 
ผลงานสะสม  
SS1 + SS2 

เป้าหมาย  
ปี 64 

ผลงาน 
9 ก.พ - 29 ม.ีค 64 

(SS3) 

ร้อยละ  
จากเป้าหมาย 

SS3 

รวม  
SS1- SS3 

ร้อยละ  
SS1- SS3 

หัวหิน 52,021 1,536 6,000 188 3.13 1,724 28.73 
ปราณบรุ ี 22,446 1,166 5,000 1,586 31.72 2,752 55.04 
สามร้อยยอด 10,555 368 5,000 1,726 34.52 2,094 41.88 
กุยบุร ี 11,900 269 5,000 2,425 48.50 2,694 53.88 
เมือง 24,489 1,725 6,000 3,834 63.90 5,559 92.65 
ทับสะแก 11,499 1,229 5,000 197 3.94 1,426 28.52 
บางสะพาน 20,504 1,113 5,000 858 17.16 1,971 39.42 
บางสะพานน้อย 10,115 383 5,000 479 9.58 862 17.24 

รวม 163,529 7,789 42,000 11,293 26.89 19,082 45.43 
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ประธาน สิ้นเดือนเมษายน อำเภอไหนทำผลงานได้ถึงร้อยละ 70 จะได้รางวัล 
 

มติทีป่ระชมุ  รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 พิจารณา Innovation Health Care  1 เรื่อง เพื่อร่วมนำเสนอในที่ประชุมเชิง ปฏิบัติการ 
 สรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564  วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมทรีธารา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ประชุม 
 ว่า เนื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด นำเสนอ 
 ผลงานนวัตกรรมที่เป็น Innovation Health Care จำนวน 1 เรื่อง เพ่ือร่วมนำเสนอในที่ประชุมเชิง 

 ปฏิบัติการสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2564  วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรม  ทรีธารา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เจตนา เพ่ือ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 วันนี้มีนวัตกรรม 
 3 เรื่องท่ีจะมานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพ่ือเลือก 1 เรื่อง เป็นตัวแทนจังหวัดไปนำเสนอที่เขต 

 - เรื่องท่ี 1. Pelvic easy binder โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
นางสาวปนัดดา ขาวเจริญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.บางสะพานน้อย นำเสนอ Pelvic easy binder ให้ทีประชุม 
 อุปกรณ์ Pelvic easy binder  เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้บริเวณกระดูกเชิงกราน เคลื่อนไหว ช่วย 
 ชะลอการเสียเลือดมากในระยะแรก และลดการบาดเจ็บต่ออวัยวะอ่ืน  สำหรับผู้บาดเจ็บที่ได้รับอุบัติเหตุ 
 บริเวณกระดูกเชิงกราน  งบประมาณสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวประมาณ  405 บาท มีประโยชน์ คือ 
 สะดวกใช้งานง่าย ผู้บาดเจ็บได้รับการยึดตรึงกระดูกเชิงกรานที่กระชับและรวดเร็ว ป้องกัน 
 ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น สามารถ X-ray  ไม่พบการเลื่อนหลุดขณะใช้งาน “pelvic easy binder”   
 ชิ้นงานสามารถล้างทำความสะอาดง่าย ดูแลรักษาง่าย ทีมบุคลากรในแผนกงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความ 
 พึงพอใจจากการใช้ “pelvic easy binder”  
 
 - เรื่องท่ี 2  การพัฒนางานบริการงานขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบเครือข่าย และ  
 OSSC-Prachuap Line Official Account กลุ่มงาน คบส. สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   
นายเลิศเชาว์  สุทธาพานิช เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข นำเสนอการพัฒนางาน 
 บริการงานขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบเครือข่าย และ OSSC-Prachuap Line  
 Official Account 
 การเริ่มพัฒนาระบบบริการอนุญาต 

 - การออกหน่วยบริการอนุญาตนอกสถานที่ (ปี 2560) (หัวหิน / บางสะพาน) 
 - ให้บริการรับคำขอใบอนุญาต ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (ก.ย. 62) รับคำขอฯ และชำระเงินผ่าน 
 ระบบ Internet banking ใช้ไลน์กลุ่มฯ 
 - ให้บริการผ่าน OSSC-Prachuap Line Official Account (พ.ค. 63) บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม /  
 สื่อสารประชาสัมพันธ์ / ให้คำปรึกษา / ตรวจสอบหลักฐาน /ชำระค่าธรรมเนียม  
 ผลลัพธ์ (ตั้งแต่ ก.ย.62) มีผู้เข้าใช้ระบบ 654 ราย   ลดระยะเวลาในการติดต่อประมาณ   1 ชม.  
 31 นาที /คน /ครั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 483 บาท/คน/ครั้ง 
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 - เรื่องท่ี 3) การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามยัจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ SHA+ (SAFETY  
 HEALTH ADMINISTRATION PLUS)  กลุ่มงาน อวล. สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
นางสาวศิริพร  สัตถาพร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย   
 นำเสนอการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ SHA+(SAFETY  
 HEALTH ADMINISTRATION PLUS) ให้ที่ประชุมทราบ  ว่า งานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มาตรฐาน  
 SHA+ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการควบคุมโรค  ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการในจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ และเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 - เกณฑม์าตรฐาน SHA PLUS เป็น มาตรฐานการให้บริการในแต่ละประเภทของสถานประกอบการ/ 
 มาตรฐานสถานที่กักกันของรัฐ (QUARANTINE)/มาตราน SHA /Thai Stop COVID/มาตรฐาน CLEAN  
 FOOD GOOD TEST / มาตรฐาน D M H T T/มาตรฐาน HAS 
 - วิธีการดำเนินงาน  
   1) ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในจังหวัดรับทราบ /เชิญชวนให้สมัครเข้ารับการประเมิน 
 มาตรฐาน SHA+   
   2) ขยายเป้าหมายลงให้ครอบคลุมทุกอำเภอด้วยการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการระดับอำเภอ และ 
 คณะกรรมการระดับจังหวัด ลงสุ่มประเมินเพ่ือมอบป้ายรับรอง  

- ผลงาน ปัจจุบันมีร้านที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 38  สถานประกอบการ ผ่านเกณฑ์ 28 สถาน
ประกอบการ  

ประธาน  การดำเนนิงาน SHA+(SAFETY HEALTH ADMINISTRATION PLUS) มีประโยชน์ในเรื่อง โรคติดเชื้อ  
 COVID 19  ขอข้อมูลการดำเนินงานเพิ่มเติม  
พญ.สุภาภรณ์ ภมรสูตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก จากประสบการณ์ทีเ่คยนำเสนอนวตกรรมระดับประเทศ เวลา 
 คณะกรรมการติดสินจะพิจารณาจากการวัดผล ประโยชน์การนำไปใช้ในวงกว้าง หากเป็นการแลกเปลี่ยน 
 เรียนรู้อาจจะนำเสนอเป็นสองเรื่องได้  

 

มติที่ประชุม   เลือกนำเสนอ 2 เรื่อง คือ (1) นวัตกรรมการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ SHA+(SAFETY HEALTH ADMINISTRATION PLUS) และ (2) การพัฒนางานบริการ 
 งานขออนุญาตสถานที่และผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบเครือข่าย และ OSSC-Prachuap Line Official  
 Account  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้นำเสนอเอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
 7.1 รายช่ือแพทย์ท่ี ขอรับเงิน เพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย 
 บริการฯประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน2564 
นายคมสัน ไชยวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
 1. นางสาวสาริศา  ชุติมาธิกุล  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลหัวหิน 
 2. นางสาวนภัสพร  ชำนาญสิทธิ์  ทันตแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
 3. นางสาวพิชญา  คล่องแคล่ว  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลทับสะแก 
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 4. นายสรรชัย  พรรณมิตร  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลบางสะพาน 
 5. นายปิยะวัตร  ตั้งสุขสันต์  ทันตแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 

รายช่ือแพทย์ท่ี ขอรับเงิน เพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการฯ  ประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน2564 

 1. นายศุภิวัส  ฉันทภัทรรางกูร  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
 2. นางสาวประชุมพร  จันทร์วีระชัย  เภสัชกรปฏิบัติการ  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
 3. นายพชรพงศ์  พงศะบุตร  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 4. นายวริศ  โรจนศิริพงษ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 5. นายชัยทัต  บัวสวัสดิ์  นายแพทยป์ฏิบัติการ  โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 6. นายวริทธิ์  จารุกำจร  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 7. นางสาวเมลานี  เมฆสกุล  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลสามร้อยยอด 

รายช่ือแพทย์ท่ี ขอยกเลิก รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย ์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วย บริการฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 

 1. นางสาวพิชชาพร  อนุศาสน์อมรกุล  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลทับสะแก 
 2. นางสาวพิชญา  วัฒนศักดิ์ภูบาล  นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลหัวหิน 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 7.2 แผนและผลประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย  ( Planfin ) 
พญ.วศินี วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด นำเสนอแผนและผลประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย  
 Planfin เดือน กุมภาพันธ์ 2564  โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ภาพรวม :  ผลการควบคุมค่าใช้จ่ายสูง 
 กว่าแผน ร้อยละ 4.03 ได้แก่   
 1. ต้นทุนยา (สูงกว่าแผน 7.41%) 
 2. ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย ์ (สูงกว่าแผน 41.75%) 
 3. ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  (สูงกว่าแผน 52.62%) 
 4. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (สูงกว่าแผน 2.09%) 
 5. ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอ่ืน  (สูงกว่าแผน 11.26%) 
 6. ค่าตอบแทน (สูงกว่าแผน 18.44%) 
 7. หนี้สูญและสงสัยจะสูญ (สูงกว่าแผน 734.96%) 
 สาเหตุ : ต้นทุนยา , ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ,ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   
 ที่สูงกว่าแผน 

 1.โรงพยาบาลได้เพ่ิมบริการ ได้แก่  

 - คลินิกไต(เดือนละ 2 ครัง้) 
 - คลินิกอายุรกรรม (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) 
 - คลินิกตรวจและผ่าตัดตา(สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)  
 - ผล ทำให้มีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากข้ึน เช่น ผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจก/ต้อเนื้อ  ปี 2564     
    มากกว่า ปี 2563 จำนวน 22 ราย (ในช่วงเวลาเดียวกัน) 
 2. มีการเปิดบริการตรวจ Calcium , Magnacium , Phosphorus 
 3. แพทย์มีการสั่งตรวจ FT3   FT4   TSH เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
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 4. มีการสั่ง Lab มากเกินความจำเป็น 
 มาตรการควบคุม 
 กำหนดแนวทางการสั่งตรวจ Lab ที่ซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็น และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งเตือน 
 ในระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาล 
 สาเหตุ : หนี้สูญและสงสัยจะสูญมีความคลาดเคลื่อนในการกำหนดหนี้สูญและสงสัยจะสูญ 
 มาตรการควบคุม  ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือกำหนดในแผนฯ 

แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย Planfin เดือน มี.ค.-ก.ย.  2564 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
ผลประมาณการดำเนินงานป ี2563 122,801,256.81 บาท ประมาณการปี 2564 
176,229,901.00 บาท เป้าหมายการเพ่ิม-ลดรายได้และค่าใช้จ่าย 30.32 %  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
นพ.ดำรงรักษ์  ชูไพฑูรย ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานแผน Plan Fin  ต.ค.63 -กพ.64   
 รายรับมากกว่าแผน และ มากกว่าร้อยละ 5 % ตามเป้าหมายแผนและผลบวกลบ ไม่เกินร้อยละ 5     
 รายจ่ายมากกว่าแผน  และ อยู่ในกรอบร้อยละ 5 % ตามเป้าหมายแผนและผล บวกลบ ไม่เกินร้อยละ 5 
 สาเหตุรายจ่ายมากกว่าแผน  
 1. วัสดุวิทย์การเร่งการตรวจคัดกรอง NCD /pap smear ในช่วงต้นปี 
 2. เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ มีจำนวนข้าราชการเพิ่ม แต่ประมาณการแผนน้อยกว่าความเป็นจริง 
 3. ค่าจ้างชั่วคราว/พกส/ค่าจ้างเหมาบุคคลอ่ืน ค่าจ้างชั่วคราวเพ่ิมข้ึนในส่วนของพยาบาล ซึ่งไม่ได้ 
 ประมาณไว้ในแผน 
 4. ค่าจ้างแผนไทยแบบสัดส่วนรายได้ท่ีจะจ่ายโดยใช้โครงการ แต่ผิดระเบียบจึงไม่ได้ประมาณการ 
 ค่าใช้จ่ายไว้ในแผน 
 5. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ฉ12 ประมาณการในแผนโดยเป็น 50% ของวงเงินค่าใช้จ่ายเดิม แต ่การ 
 จ่ายจริงจะเปน็ 80% ของวงเงินค่าใช้จ่ายเดิม 
 6. ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน ค่าประกันสังคมแผนไทยแบ่งสัดส่วนรายได้ ที่ไม่สามารถจ่ายโดยใช้โครงการ 
 และมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนทดแทนส่งผลให้ไม่ได้ระบุไว้ในแผน 
 7. วัสดุใช้ไป วัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า  เนื่องจากเริ่มมีการย้ายจุดบริการ 
 เพ่ือรองรับการสร้างอาคารใหม่ 
 8. หนี้สูญและสงสัยจะสูญกลุ่มผู้ป่วยต่างด้าวสิทธิชำระเงินเอง ที่ไม่มีเงินจ่ายมีจำนวนมากข้ึน และไม่ 
 สามารถทวงได้ 
 การปรับแผน plan-fin 
 ขอปรับเพ่ิมให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้งบประมาณจาก 
  1. ปรับลดค่าใช้จ่ายโครงการ non PP  (โครงการการจ้างแพทย์แผนไทยแบบแบ่งสัดส่วนรายได้) 
  2. รายไดต้รวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
  3. รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นในกลุ่มข้าราชการเบิกได้ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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นพ.เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน  นำเสนอการทบทวนค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน plan fin  
 2564  ตค.- กพ. 64  โรงพยาบาลบางสะพานทำแผนและผลด้านรายจ่ายภาพรวมมากกว่าแผน  
 planfin 2564  703,876.57 บาท แต่เมือ่ดูรายละเอียดพบว่า ควรควบคุมเรื่อง ต้นทุนยา ต้นทุน 
 เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย ์ ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และได้ดำเนินการ 
 ตามมาตรการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
พญ.สุภาภรณ์  ภมรสูตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก รายงานการควบคุมรับ - จ่าย (Planfin)  ปรับแผน  
 โรงพยาบาลทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดปรับแผน กำไรสุทธิ หลังปรับแผน ลดลง จาก แผน 
 ทั้งป ี ร้อยละ 33.23 เนื่องจาก 

1. รายรับ ลดลง ในส่วน รายได ้ UC  , รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รายการละ  
2,000,000 บาท 

 2.  รายรับ ลดลง ในสว่น รายได้ค่ารักษาและบริการอ่ืนๆ,รายได้อ่ืน รายการละ 1,000,000 บาท 
 3. รายจ่าย เพ่ิมข้ึน ในส่วน วัสดุใช้ไป  220,000 บาท                  
 ไตรมาส 3 จะมีการับรู้รายได้ ใน หมวดรายได้แรงงานต่างด้าว ซึ่งไม่เป็นตามแผน ร้อยละ  49.94                                              
 และใน หมวดรายได้อ่ืน ๆ ซึ่งไม่เป็นตามแผน ร้อยละ 10.64 
 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
นพ.สมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย นำเสนอผลการดำเนินงาน เพ่ิมรายได้ลด 
 รายจ่าย รายได้ ปี 2564 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 23.16  ส่วนรายจ่ายลดลงร้อยละ 3.69 ค่าใช้จ่ายที่ควร 
 ควบคุม ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่ารักษาตามจ่าย  
 UC ในสังกัดและนอกสังกัด  
 
มติที่ประชุม    รบัทราบ 
 
ปิดประชุม   เวลา  17.55น.     

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


