
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 4 / 2564 

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิรโิยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบาบและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
6. นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย   ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
7. นายนิรันดร์ จันทร์ตระกูล   ผอ.รพ.หัวหิน 
8. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
10. นายวิทยา โปธาสินธุ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
14. นายเรวัฒน์ สุขหอม   สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
15. นางสุมา  เหมทัต   สสอ.หัวหิน 
16. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น     สสอ.ปราณบุร ี
17. นายสำราญ  เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
18. นางสาวหรรษา สวยพริ้ง      สสอ.กุยบุรี 
19. นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์  สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
21. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
22. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
24. นายสมเกียรติ ศรีทอง    หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
25. นางสมเนตร ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
26. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
28. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
29. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
30. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
31. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
32. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
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33. มนตรี  สุนทโรวิทย์  แทน หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
2. นายชวลิต วิสิทธิผ่องวิบูล  เภสัชกรชำนาญการ 
                                                                                                                                                                                                                                                     

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
วาระก่อนการประชุม  
 ขอแสดงความยินดี กับรองคมสัน  ไชยวรรณ์  ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึน้เป็น นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชมุทราบ 
ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ 
 ผู้ปฏิบัติงาน ขอให้แต่ละหน่วย เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินส่วนที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เจ้าหน้าที ่
 ที่ปฎิบัติงานจะได้รับด้วย 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่3/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564   
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งต่อ
  ที่ประชุมรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ( กวป. ) ครั้งที่ 3/2564 วัน 

อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 มีทัง้หมด 17 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และไดส้่งให ้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว  เมื่อวันที่ 29 เมย. 2564  
จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุ ครั้งที ่3/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564   
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
 - งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2564 และงบเงินกู้ ปี 2564) 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า        
                     การบริหารจัดการงบงบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2560-2563 และงบลงทุนปี 2564 ดังนี้ 

ปี 2560 - 2563  งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น รพ.บางสะพาน (800 วัน 16 งวด) ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 310 
วัน 6-16 งวดงาน เริ่ม 21 เม.ย.63 - 24 ก.พ.64  วงเงิน165,700,000 บาท 
ความก้าวหน้า ตรวจรับงวดที่ 15–16 แล้ว (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน) รอผู้รับจ้างแก้ไขการโอนสิทธิจ่ายเงิน 
เนื่องจาก ผู้รับจ้างแปรสภาพ จาก หจก. เป็น บริษัท 
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- อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบผูกพันป ี
63-65 ระยะเวลา 650 วัน สัญญาเลขที ่14/2564  ลว 6 ต.ค. 63 เริ่ม 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค.65 
ผู้รับจ้าง  หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 
ความก้าวหน้า ตรวจรับงานงวดที ่1 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน รอผู้รับจ้างแก้ไขการโอนสิทธิจ่ายเงิน 
เนื่องจาก ผู้รับจ้างแปรสภาพ จาก หจก. เป็น บริษัท 
- ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ วงเงินก่อสร้าง 14,650,000 บาท  
งบผูกพัน ปี 63-65 ระยะเวลา 450 วัน สัญญาเลขที่ 564/2563 ลว 25 ก.ย. 63 เริ่ม 26 ก.ย.63 -
19 ธ.ค.64  ผู้รับจ้าง หจก.ศรีทันดร การโยธา 
ความก้าวหน้า ตรวจรับงานงวดที ่1 แล้ว  รอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
 
ปี 2563 งานก่อสร้าง 
บ้านพัก อยู่ระหว่างบริหารสัญญา   จำนวน 2 รายการ 
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.หัวหิน (สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64)  
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1-2 ผู้รับจ้างยินดีเสียค่าปรับ 
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์  อ.ปราณบุรี (สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64)  
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที ่1-2 ผู้รับจ้างยินดีเสียค่าปรับ 
 
งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 2563  งานก่อสร้าง  จำนวน  1 รายการ 
- อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,683 
ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 
ความก้าวหน้า เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอหยุดงาน เนื่องจากขอแก้ไขแบบ 
 
งบลงทุนปี 2564 
รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
   - อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  
     9,796 ตารางเมตร  วงเงิน 181,232,600 บาท 
     ความก้าวหน้า รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะ เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบ  
     สำนักงานงบประมาณ 

รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) 
   - อาคารโรงซักฟอก จ่ายกลาง รพ.ทับสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ  
     450 ตารางเมตร วงเงิน 10,136,100 บาท ระยะเวลา 320 วัน 6 งวดงาน สัญญาเลขที่     
     338/2564 ลว 17 มี.ค.64 เริ่ม 18 มี.ค.64-31 ม.ค.65 
     ความก้าวหน้า กำลังก่อสร้างงานงวดที่ 1 โดยบริษัทอุ่รุ่งเรือง 
   - อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย  
     ประมาณ 369 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง วงเงิน 3,696,440 บาท 5 งวดงานสัญญาเลขที่  
     292/2564 เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 64 - 13 ธ.ค. 64 หจก.วิจิต บิลด์ 
     ความก้าวหน้า ผู้รับจ้างส่งงานงวดที ่1 รอ คณะกรรมการตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย 
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งบลงทุนปี 2564 
รายการครุภัณฑ์ วิธี E-bidding   จำนวน 6 รายการ  เสนอราคารวม วงเงิน 4,106,200 บาท 
สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค.64 
1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.บางสะพาน จำนวน 1 

เครื่อง วงเงิน 911,400 บาท  ส่งมอบ 6 พ.ค.64 
2. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) รพ.บางสะพาน 

จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 245,000 บาท 
3. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง( รพ.บาง

สะพาน/ รพ.สามร้อยยอด ) วงเงิน 646,800 บาท  ส่งมอบแล้ว 
4. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน 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   ส่งมอบ 14 พ.ค.64 
ความก้าวหน้า รายการที่ 3 ส่งมอบสินค้าแล้ว รายการที่ 1 และ 6 มีแผนส่งมอบในเดือน พ.ค.64 ที่เหลือ
อีก 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะส่งมอบสินค้าได้ทนัภายในกำหนด 
 
รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง/คัดเลือก  นวัตกรรม จำนวน 1 รายการ 
- รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 1 คัน 
วงเงิน 2,430,400 บาท  
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยการอุทธรณ์ ถ้าเกิน 120 วัน จะต้องเดินตามมติ
คณะกรรมการ  
 
รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง สิ้นสุดสัญญา 26 พ.ค.64 
-  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร (Pre - Post - Vac)  
ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 1 เครื่อง (รพ.สต.หินเหล็กไฟ) วงเงิน 421,400 บาท  
ความก้าวหน้า รอส่งมอบสินค้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน 
 

 งบลงทุน (งบเงินกู้) ปี 2564 วงเงิน 5,816 ล้านบาท   
1) รายการครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ วงเงิน 37,859,000 บาท ในส่วนทีส่ำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยรับดำเนินการ  

 ความก้าวหน้า มี 4 รายการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ส่วนอีก 10 รายการ จัดทำ TOR เรียบร้อยแล้ว  
 รอพิจารณา TOR  สำหรับ 4 รายการทีอ่ยู่ระหว่างการจัดซื้อ มีดังนี ้ 
 (1) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma 
 Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร  
 (2) เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ 
 ขนาดเล็กทีต่ิดอยู่  เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา  วิธีการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง  
 ความก้าวหน้า อนุมัติซื้อ รอผู้รับจ้างเสนอราคา  
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 (3) รถพยาบาล (รถตู)้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
 90 กิโลวัตต์ วธิีการจัดซื้อ E-bidding  
 ความก้าวหน้า ครบประกาศร่างวิจารณ์ วันที่ 30 เม.ย.64 
 (2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) วิธีการจัดซื้อ E-bidding 
 ความก้าวหน้า เสนอราคา วันที่ 6 พ.ค.64 
 
 งบเงินกู้วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการครุภัณฑ์ 
 รายการครภุัณฑ์การแพทย์ที่อยู่ในวงเงินที่หน่วยบริการสามารถดำเนินการได้ 

- เครื่องช่วยหายใจขนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน  
800,000 บาท ของโรงพยาบางสะพาน โดยวิธี E-bidding   

 - รายการเครือ่งช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได ้จำนวน 2 เครื่อง 
 ราคาเครื่องละ 450,000 บาท ของโรงบางสะพานและโรงพยาบาลทับสะแก  โดยวิธี E-bidding   
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเห็นชอบ TOR 
 
 งบเงินกู้วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการก่อสร้าง 
 รายการสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 19 ของโรงพยาบาล 4 แห่ง
 ไดแ้ก่ รพ.ปราณบรุี ทับสะแก กุยบรุี และบางสะพานน้อย โรงพยาบาลเป็นหน่วยดำเนินการเอง  
 - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับ 
   แบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ รพ.ปราณบุรี, รพ.ทับสะแก  
 - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รพ.ทับสะแก วิธีการจัดซื้อ E-bidding 
 ความกาวหน้า อยู่ระหว่างกำหนด TOR 
 - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้อง 
 ผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) รพ.บางสะพานน้อย วิธีการจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง 
 ความกาวหน้า อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อ รอผู้รับจ้างเสนอราคา  
ประธาน ให้ดำเนินการหาผู้รับจ้างให้พร้อม และเบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2564 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งกรณีจะคืนงบเงินกู้ให้คืนภายใน วันที่ 
 16 พฤษภาคม 2564 
ประธาน  ให้รีบพิจารณาการคืน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ  โดยสรุปการดำเนินการต่อไป  ดังนี้ 
 - รพ.ทับสะแก ขอหารือกับผู้รับจ้างก่อน จะให้คำตอบภายในวันจันทร์  
 - รพ.ปราณบุรี  คาดว่าน่าจะดำเนินการไม่ทัน ขอคืนงบประมาณ 
 - รพ.กุยบุรี คาดว่าน่าจะดำเนินการไม่ทัน ขอคืนงบประมาณ 
 - รพ.บางสะพานน้อย สามารถดำเนินการได้ทันเวลา 
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 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
- งบค่าเสื่อม (งบผูกพันข้ามปี และงบปี 2564)  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งที่ประชุม รายงานความก้าวหน้า 
  การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ปี 2563  ภาพรวมจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ 28 เม.ย. 64  ได้รับงบประมาณ 50 กว่าล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว 43 กว่า 
  ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างก่อหนี้กับบรหิารสัญญา 13  รายการ ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
  วันที่ 30 กันยายน 2563  
 - มีรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน โดยอยู่ในระหว่างกอ่หนี้ หรือบริหารสัญญา จำนวน 13 รายการ  
 วงเงิน 6,933,920 บาท ดังนี้ 

1) รพ.หัวหิน (บริหารสัญญา) 
     - ครุภัณฑ์การแพทย ์วงเงิน 4,149,000 บาท (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ 
 ความดัน 10 เครื่องๆ ละ 399,000 บาท และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ  
 1 เครื่อง วงเงิน 150,000 บาท  
     ความก้าวหน้า จัดส่งหนังสือแจ้งสิทธิการปรับถึงผู้ขาย รอผู้ขายส่งมอบ    

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 อำเภออยู่ระหว่างจัดส่งเอกสาร เสนอ นพ.สสจ. ลงนามสัญญาจ้าง 
 3) รพ.ทับสะแก (ก่อหนี้ผูกพัน) 
     - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท  (E-bidding ครั้งที่ 3 วิธีคัดเลือก)  
        ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการฯ 
 เนื่องจากระยะเวลากอ่สร้าง 180 วัน (กำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายเงินภายใน 30 กย. 64) เมื่อลง 
 นามสัญญาแล้วจะขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเสนอ อปสข. อนุมัติ 

 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ 
 ปี 2564 
 1) รายการครุภัณฑ์ จำนวน 183 รายการ วงเงิน 42,236,644 บาท  
 2) รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ วงเงิน 9,550,930 บาท  
     ความคืบหน้าการบริหารงบประมาณ  
 รายการครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง/อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 หัวหิน 5 รายการ ปราณบุรี 13 รายการ สามร้อยยอด 14 รายการ กุยบุรี 1 รายการ ประจวบฯ  
 4 รายการ ทับสะแก 8 รายการ  บางสะพาน 7 รายการ  บางสะพานน้อย 1  รายการ ให้รีบ 
 ดำเนินการเนื่องจากล้าช้ากว่ากำหนด ฝากผู้บริหารติดตามกำกับ 
  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ   
 - งบประมาณรายจา่ยประจำ ปี 2564 (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอืน่) 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการ 
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 งบประมาณ รายจ่ายประจำ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564  
 งบประมาณที่ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 

 170,569,859.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 32,590,565.78 คงเหลือ 137,979,293.22บาท       
 คิดเปน็ร้อยละ 19.11 ผลงานการเบิกจ่ายยังคงต่ำกว่าเป้าหมายอยู่มาก (เป้าหมาย ณ เดือนเมษายน 
 2564 เท่ากับร้อยละ 61 ) โดยส่วนที่เบิกจ่ายได้น้อย คือ รายการงบลงทุน  

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบบุคลากร  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย งบบุคลากร (ฉ.11/พตส./คตส./ชันสูตร/ประกันสังคมส่วนนายจ้าง/ 

 ไม่ทำเวชฯ) ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 25,935,239.00 บาท เบิกจา่ยไปแล้ว  
 19,526,372.00 คงเหลือ 6,408,867.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.29  

ประธาน มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์วางแผนการใช้เงิน  และให้ รพ.ช่วยเบิกจา่ยเงินส่วนนี้ก่อน 

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบจัดสรรเฉพาะ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย งบจัดสรรเฉพาะ ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ  

 ทั้งสิ้น 3,140,110.00บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,399,714.00 บาท ก่อหนี้ 40,000 บาท คงเหลือ  
 1,700,396.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.58 

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบดำนเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน  ได้รับจัดสรรงบประมาณมาทัง้สิ้น 2,521,700บาท  
 เบิกจ่ายได้แล้วทั้งสิ้น 1,807,126.97 บาท ก่อหนี้ 253,299.00 บาท คงเหลือ 461,274.03  
 บาท  คิดเป็นร้อยละ 71.66  

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบเบิกแทนกัน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบเบิกแทนกัน  ได้รับจัดสรรงบประมาณมาท้ังสิ้น 157,400.00 บาท  
 เบิกจ่ายได้แล้วทั้งสิ้น 61,859.00 บาท คงเหลือ 95,541.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30 

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบอุดหนุน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบเงนิอุดหนุน จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 42,500 บาท เบิกจ่ายได ้ 
 เบิกจ่ายได้แล้วทั้งสิ้น 42,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
ประธาน  ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินให้ทันตามงวดงาน 
 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  

สสอ. 
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ (งบดำเนินงาน/จัดสรรเฉพาะ/เบิกแทนกัน/อุดหนุน) 

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
หัวหิน 196,604.70 192,554.70 0 4,050.00 97.94 
ปราณบุรี 128,246.84 108,858.84 0 19,388.00 84.88 
สามร้อยยอด 164,389.26 104,389.26 0 60,000.00 63.50 
กุยบุรี 101,367.51 81,367.51 0 20,000.00 80.27 
เมืองประจวบฯ 95,850.19 85,850.19 0 10,000.00 89.57 
ทับสะแก 120,000.00 66,929.74 40,000.00 13,070.26 55.77 
บางสะพาน 129,727.46 122,587.46 0 7,140.00 94.50 
บางสะพานน้อย 114,720.00 104,666.71 0 10,053.29 91.24 

รวม 1,050,905.96 867,204.41 40,000.00 163,701.55 82.52 
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 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ โรงพยาบาล  

โรงพยาบาล 
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ (งบดำเนินงาน/จัดสรรเฉพาะ/เบิกแทนกัน/อุดหนุน) 

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
หัวหิน 160,000 160,000 0 0 100 
ปราณบุรี 154,100 139,940 0 14,160 90.81 
สามร้อยยอด 78,800 68,500 0 10,300 86.93 
กุยบุรี 120,500 100,000 0 20,500 82.99 
เมืองประจวบฯ 365,000 364,950 0 50 99.99 
ทับสะแก 159,600 130,000 0 29,600 81.45 
บางสะพาน 233,300 196,640 0 36,660 84.29 
บางสะพานน้อย 78,000 9,600 0 68,400 12.31 

รวม 1,349,300 1,169,630 0 179,670 86.68 
  
ประธาน  ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน แต่เนือ่งด้วยสถานการณ์ COVID 19  

จงึทำให้เบิกจ่ายเงินได้ลำบาก 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

    3.2 สถานะการเงินการคลัง  

นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ   สรุปสถานการณ์ 
 การเงนิการคลังของหน่วยบริการ ณ เดือนมีนาคม 2564  ในภาพของจังหวัด สูงสุดอยู่ที่ระดับ 2  
 ได้แก่ รพ.หัวหิน แต่เนื่องจาก สปสช. ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยบริการ ไม่ว่าจะเป็น OP, PP  
 ที่ได้จัดสรรให้แล้ว 100% กับผลงาน IP  สำหรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในภาพ OP และ PP  
 100% แล้ว   

หนว่ยบริการ 
CR QR Cash 

NWC 
NI+Depleciat

ion 
 Risk     

Scoring 
EBITDA HMBRD 

(1.5) (1) (0.8) 
รพ.ประจวบฯ 1.65 1.51 0.97 105,628,739.70 37,701,847.55 0 45,225,652.12 -4,238,445.45 
รพ.กุยบุร ี 1.85 1.75 1.49 22,349,765.44 17,103,688.21 0 18,073,208.33 13,018,295.98 
รพ.ทับสะแก 1.86 1.82 1.49 28,468,434.45 31,280,193.01 0 31,228,594.65 16,268,690.34 
รพ.บางสะพาน 1.52 1.41 0.65 52,458,473.92 60,658,240.86 1 67,008,060.61 -34,955,802.73 
รพ.บางสะพานน้อย 1.56 1.41 1.30 17,913,749.54 11,207,337.63 0 12,473,435.24 9,605,033.90 
รพ.ปราณบรีุ 1.62 1.48 1.22 22,951,952.43 23,073,231.74 0 24,756,814.69 8,288,684.64 
รพ.หัวหิน 1.35 1.12 0.63 82,243,808.79 79,074,026.51 2 116,457,015.79 -85,459,591.74 
รพ.สามร้อยยอด 4.49 4.33 3.96 100,609,205.23 20,189,912.71 0 21,174,223.55 85,514,028.10 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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 3.3 แผนการเงินการคลัง (plan fin) ครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นางสาวสุนิสา ลิสกลุรักษ ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุม่งานประกันสุขภาพ แจ้งที่ประชุมเรื่อง 

หน่วยบริการ รวมรายได ้ รวมรายจา่ย 
ส่วนต่างรายได ้

หักค่าใช้จ่าย(NI) 

EBITDA - รายได้
หักค่าใช้จ่าย 

(ไม่รวมค่าเสื่อม) 

วงเงินที่ลงทุนได้
(ร้อยละ 20%ของ 

EBITDA) 

งบลงทุน (เงิน
บำรุง)  

เปรียบเทียบกับ 
EBITDA >20% 

Planfin 
แบบ 

(ห้ามเป็น
แบบ 8) 

รพ.ประจวบคีรีขันธ ์ 834,283,800.00  795,000,000.00  39,283,800.00  38,000,000.00  7,600,000.00 2,855,000.00 2 

รพ.กุยบุร ี 133,170,655.22 120,802,659.00 12,367,996.22  15,747,958.71  3,149,591.74  1,466,962.49  2 

รพ.ทับสะแก 165,664,667.46  153,197,253.92  12,467,413.54  6,814,265.06  1,362,853.02  30,100.00  2 

รพ.บางสะพาน 523,190,414.26  363,891,690.00  159,298,724.26  54,784,584.34  10,956,916.87  7,979,151.72  2 

รพ.บางสะพานน้อย 107,255,908.43  106,234,300.00  1,021,608.43  6,828,581.22  1,365,716.24  1,365,716.24  2 

รพ.ปราณบุร ี 167,766,988.42  167,118,722.15  658,266.27  10,599,267.42  2,119,853.48  800,000.00  2 

รพ.หัวหิน 1,182,772,209.69  1,125,136,491.74  57,635,717.95  150,400,899.40  30,080,179.88  51,069,539.61  4 

รพ.สามร้อยยอด 176,547,128.76  162,466,468.00  14,080,660.76  19,058,350.97  3,811,670.19  3,254,500.00  1 

ประธาน ให้จัดกลุ่มของโรงพยาบาลเพ่ือง่ายต่อการเปรียบเทียบ และเป็นข้อตกลง ถ้ารายได้มาก ค่าใช้จ่าย 
 ตามแผนได้ แต่ถ้ารายได้น้อย คา่ใช้จ่ายต้องน้อยตามด้วย 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 สรุปผลการรายงานการดำเนินการ “ประจวบฯ ก้าวท้าใจ” ครั้งที ่2  

นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำเสนอสรุปผล 
 การรายงานการดำเนินการ “ประจวบฯ ก้าวท้าใจ” ครั้งที ่2 

อำเภอ 
จำนวนครอบครัว 

ทั้งจังหวัด 
ผลงานสะสม  
SS1 + SS2 

เป้าหมาย  
ปี 64 

ผลงาน 
 9 ก.พ – 26 

เม.ย. 64(SS3) 

ร้อยละ 
จากเป้าหมาย 

SS3 

รวม SS1-  
SS3 

ร้อยละ SS
1- SS3 

หัวหิน 52,021 1,536 6,000 196 3.27 1,732 28.87 
ปราณบุร ี 22,446 1,166 5,000 1,751 35.02 2,917 58.34 
สามร้อยยอด 10,555 368 5,000 3,080 61.60 3,448 68.96 
กุยบุร ี 11,900 269 5,000 2,585 51.70 2,854 57.08 
เมือง 24,489 1,725 6,000 4,998 83.30 6,723 112.05 
ทับสะแก 11,499 1,229 5,000 2,383 47.66 3,612 72.24 
บางสะพาน 20,504 1,113 5,000 1168 23.36 2,281 45.62 
บางสะพานน้อย 10,115 383 5,000 723 14.46 1,106 22.12 
รวม 163,529 7,789 42,000 16,884 40.20 24,673 58.75 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ผลการดำเนินงานผู้เข้าร่วมโครงการ  ประจวบฯ ก้าวท้าใจ ของ จนท.สธ.และอสม. 

อำเภอ 
ผลงานทั้งห

มด 
ประชาชนทั่วไป 

อสม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

เป้าหมาย SS1-SS2 SS3 คงเหลือ เป้าหมาย SS1-SS2 SS3 คงเหลือ 

หัวหิน 1,732 1,172 1,061 232 41 788 1,252 251 36 965 
ปราณบุร ี 2,917 2,100 1,074 468 132 474 385 136 81 168 
สามร้อยยอด 3,448 2,985 722 270 103 349 312 49 41 222 
กุยบุร ี 2,854 2,577 507 155 47 305 248 63 12 173 
เมือง 6,723 5,852 1,156 489 138 529 1,101 136 108 857 
ทับสะแก 3,612 2,826 773 308 174 291 317 192 112 13 
บางสะพาน 2,281 1,306 1,331 650 129 552 500 129 67 304 
บางสะพานน้อย 1,106 747 576 250 44 282 218 48 17 153 
รวม 24,673 19,565 7,200 2,822 808 3,570 4,333 1,004 474 2,855 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19  สสจ.ประจวบฯ จึงขอปรับกติกาการให้รางวัล
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รางวัลระหว่างการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 รอบ  
- รอบท่ี 1 สิ้นเดือน เมษายน 2564     ตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 
- รอบท่ี 2 สิ้นเดือน พฤษภาคม 2564 ตัดข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 
การรับมอบรางวัล นับจากยอดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละ 50 ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 15 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว จำนวน 15 ใบ 
- ร้อยละ 60 ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 20 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว จำนวน  20 ใบ 
- ร้อยละ 70 ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 30 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว จำนวน 30 ใบ 
- ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ จำนวน 40 ตวั พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว จำนวน 40 ใบ 
อำเภอที่ได้รับรางวัลประจำเดือนเมษายน 2564 ได้แก่ 
 1. อำเภอเมือง ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ  40 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว  40 ใบ 
 2. อำเภอสามร้อยยอด ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ  20 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว  20 ใบ 
 3. อำเภอกุยบุรี ได้รับเสื้อประจวบฯ ก้าวท้าใจ 15 ตัว พร้อมด้วยกระเป๋าคาดเอว  15 ใบ 
รางวัลการแข่งขันระดับอำเภอ  3 ประเภท สิ้นเดือน กรกฎาคม 2564 (คงเดมิ) 

ประธาน เชิญชวนให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน อสม. เชิญชวน อสม. สมัครเข้าร่วมโครงการ  ประจวบฯ ก้าวท้าใจ 
 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 แผนการให้บริการฉีดโควิด 19  ระยะท่ี 2 สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มอาการ 

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งที่ 
 ประชุม การจดัสรรวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย แบ่งการจัดสรรเป็น 3 ระยะ 
 1. บุคลากรทางสาธารณสุขด่านหน้า ประกอบด้วย  บุคลากรสาธารณสุข, อสม., บุคลากรด่านหน้าอื่นๆ 
   ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค (บางส่วน)  
  - จงัหวัดประจวบฯ ได้รับจัดสรรวัคซีนมาแล้ว  12,480  โดส  ใช้ไปแล้ว  11,282  โดส  
       เหลือ (เข็ม 2)  1,198  โดส  เป็นของหัวหิน 1,027 โดส, ประจวบฯ 11 โดส, ค่ายธนะรัชต์  
       160 โดส 
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  - กำลังจะได้รับมาใหม่ 9,230  โดส เพ่ือใช้ฉีดเป็นเข็ม 2 จำนวน 8,358  โดส,  เข็ม 1 (บุคลากร 
      สว่นหน้าที่เหลือ 872 โดส  
     - เข็มที 2 จะตามมาในเดือน พค. แต่ยังไม่ทราบว่า เท่าไร 
 2. ประชากรกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ & ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค) มิ.ย. – ต.ค. 
  - เข็ม 1 : มิ.ย. – กค.  
  - เข็ม 2 : ก.ย. – ต.ค. 
 3. ประชาชนอายุ 18 – 59 ปี ทั่วไป ส.ค. – ธ.ค. 
  - เข็ม 1 : ส.ค. – ก.ย. 
  - เข็ม 2 : พ.ย. – ธ.ค.  
 ทั้งนี้ทั้งนั้น การบริหารวัคซีนให้ไดต้ามแผนที่วางไว้นี้ จังหวัดต้องได้รับจัดสรรวัคซีนตามแผน  
 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จะยังไม่ได้รับวัคซีน 

อำเภอ 
จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข(รัฐทุกสังกัด + รพ.เอกชน) 
จำนวนทั้งหมด จำนวนที่ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวนที่ยังไม่ได้ฉีด 

หัวหิน 2038 1846 192 
ปราณบุรี 737 668 69 
เมืองฯ 1165 985 180 
สามร้อยยอด 311 266 45 
กุยบุรี  251 216 35 
ทับสะแก 297 240 57 
บางสะพาน 504 469 35 
บางสะพานน้อย 218 195 23 

รวม 5521 4885 636 
 *** บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ถ้าไม่ฉีดในรอบนี้จะไม่มีโควตาฉีดรอบบุคลากรสาธารณสุข 
 แล้ว คนที่ยังไม่ฉีด ถ้าจะฉีด ต้องไปใช้สิทธิ์ฉีดในโควต้าประชาชนทั่วไป 
 การดำเนินการเพ่ือจัดบริการวัคซีนโควิด  
 ระยะที ่2 : ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุม่อาการ   
 1. ให้ทุกจังหวัดนำ Whitelist ขึ้นในระบบ MOPH IC 
 2. ส่งรายชื่อสถานที่ฉีดวัคซีนในแต่ละอำเภอ ให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการทุกเขตรวบรวม 

 3. ปรับข้อมูลใน “Slot” ที่ส่วนกลางทำเป็น default ไว้ เพ่ือเปิดระบบจองคิวผ่าน Application Line  
     “หมอพร้อม” โดยจะเปิดระบบให้จองคิวในวันที่ 1 พ.ค.2564 

 4. กรณีบุคคลที่รายชื่อตกหล่นจาก Whitelist ให้ทุก รพ.จัดระบบให้มีการจองคิว เพ่ือให้ประชาชนกลุ่ม 
    นี้ได้จองคิวรับการฉีด วัคซีน ณ สถานที่ที่ฉีดที่ รพ.กำหนด 

เตรียมระบบการจัดสรรกลุ่มเสี่ยง หรือ ผู้สูงอายุมารับบริการ โดยจัดการให ้อสม.เชิญมา หรือมีระบบ
เพ่ิมเติม กรณีการจอง ไม่ครบจำนวนตามเป้าหมาย 

 3. การจัดหา & นัดหมายกลุ่มเป้าหมายมาฉีด 
     3.1 ระยะเตรียมกลุ่มเป้าหมายขึ้นทะเบียนรับวัคซีน 
         - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายตรวจสอบสิทธิ์ และข้ึนทะเบียนจองคิวนัดฉีดวัคซีน 
                ผ่าน Application Line “หมอพร้อม” 
          - กรณีคนที่ยังไม่มีชื่อใน Whitelist ของหมอพร้อม (ขึ้นทะเบียนจองคิวในหมอพร้อม 
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                 ไม่ได้ ให้สมัครขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนได้โดยกรอกข้อมูลใน Google Form ที่ทาง     
                    สสจ.จัดทำส่งไปให้พ้ืนที่ (จนท.ไอที จะนำรายชื่อคนกลุ่มนี้ขึ้น Whitelist ให้) 
     3.2 ระยะเตรียมกลุ่มเป้าหมายมารับวัคซีนในวันนัดฉีด 
               - จะนัดหมายกันอย่างไร (ให้ต่างคนต่างมา หรือจัดหารถรับ – ส่ง) 
ประธาน ในการทำงานต้องประชุมหารือและจัดทำแผนระดับอำเภอ  ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีด 
 วัคซีนระดับอำเภอ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 แผนและมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (LOI) 

นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าแผนเพิ่มรายได้ โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม   สถานการณ์  ตค – กพ  2564 บริการสร้างเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรคจ่ายตามรายการบริการ    ผลงานทนัตกรรมในเด็กนักเรียนหญิงตั้งครรภ์ต่ำกว่าเป้าหมาย    

ประเภทการบริการ  รายรับ 

2563 (มค-ธค) 2564 (มค-กพ) 

ในเวลาราชการ 4,721,850.00 908,286.50 

นอกเวลาราชการ  1,152,079.00 189,443.00 

รวมรายรับต่อปี  5,873,929.00 1,097,729.50 

รวมรายรับเฉลี่ยต่อเดือน  489,494.08  548,864.75  
ปี 2564 รายรับเพิ่มขึ้น 10 % จากป ี2563 รายรับทั้งปี 2564=  6,461,621.90 รายรับเฉลี่ย
ต่อเดือน  =  538,443.49 
มาตรการเพิ่มรายได้   
1. เพ่ิมรายรับในกลุ่มเป้าหมายในเวลาราชการ  และนอกเวลาราชการ ในกลุ่มเบิกได้จ่ายตรง/ ปกส/

ชำระเงินเอง/งานเฉพาะทางที่ชำระเงินเองนัดต่อเนื่องวางแผนการรักษาแบบ Full mouth 
2. เพ่ิมจำนวนคนไข้ฟันปลอมทั้งปากหรือมากกว่า 6 ซ่ี (UC) ตรวจสอบข้อมูลการส่งรายงานชดเชย

กรณีฟันปลอมให้ครบถ้วน เป้าหมายทั้งปี  100 ผลงาน 73 ราย   
3. ทางด่วนตรวจสุขภาพช่องปาก ANC ครั้งแรกขัดและทำความสะอาดฟันไม่ต้องรอคิว 6 ราย  เพ่ิม

เป็น 78   ราย   
4. ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์เด็ก 0-3ปี , 4-12 ปี 8 ,93ราย  เพ่ิมเป็น 189,632   ราย   
5.  ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเด็ก 6-12 ปี จัดบริการเชิงรุก เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ 

เข้าถึงโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย 16 พ้ืนที ่ ( มีค ) 
มาตรการลดรายจ่าย 
กำหนดมาตรการ คนไข้ฟันปลอมติดแน่นร่วมจ่าย (ค่าแลปฟันปลอมติดแน่น/ฟันปลอมถอดได้) 
ผลงานปี2564 ประหยัดได ้607,597.15   
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 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก    

 เปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย  กำไร ( ต่อปี )  

 ปี งบประมาณ  รายรับ (ต่อเดือน) รายจ่าย(ต่อเดือน) กำไร (ต่อเดือน) 

2561 591,216.42 362,912.83 228,303.58 

2562 582,984.50 311,526.25 271,458.25 

2563 514,425.83 259,225.83 255,200.00 

2564 ( ต.ค- ก.พ 64) 450,343.60 237,678.00 212,665.60 
 แผนเพิ่มรายได้   
 1.แผนเพิ่มรายได้กลุ่มมารดาหลังคลอด  (ทุกสิทธิการรักษา)                           

2. แผนเพิ่มรายได้กลุ่มผู้รับบริการ OPD ชั้น 2 (ขณะรอแพทย์ตรวจ)  
3. แผนเพิม่รายได้กลุ่มลูกค้ามารับบริการที่แผนไทย (รายเก่า+รายใหม่) เพ่ิมการบริการ พอกเข่า เผายา                       

 4. แผนขยายบริการนวดไทยให้ทั่วถึงสำหรับลูกค้าทั่วไปที่มารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทย (โดยการ 
     เพ่ิมเตียง /รับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 3 ราย )    
 กลุ่มงานกายภาพบำบัด 
 วิเคราะห์สถานการณ์ ( ต.ค –ก.พ 64 )    เปรียบเทียบรายได้ ต่อปี เฉลี่ยต่อเดือน 
 รายรับทั้งปี 2564  =  2,358,430 รายรับเฉลี่ยต่อเดือน  =  471,686.00 

ติดตามจำนวนผู้มารับบริการ ในกลุ่ม UC   สิทธิผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ขอรับบริการฟ้ืนฟูในช่วงเดือน 
ตุลาคม – กุมภาพันธ์  2564   เพ่ือส่งเบิกขอรับค่าชดเชยจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(Free Schedule ) รายละ 150 บาท  พบ การสูญเสียรายได้ 
แผนเพิม่รายได้   

 1.เพ่ิมการบริการผู้ป่วยใน 2 ครั้ง/วัน          
 2. เพ่ิมความถ่ีการบริการผู้ป่วยนอก  สิทธิเบิกได้จ่ายตรง สูงอายุผู้พิการ เชื่อมโยงการดูแลเชิงรุกศูนย์ 
     เยี่ยมบ้าน ศศม. หมอครอบครัว ติดตามกลุ่มขาดนัด 
 3. เพ่ิมการบริการการใช้กายอุปกรณ์เสริม  โดยแนะนำผู้ป่วยทุกราย   
 4. จัดระบบการตรวจสอบฐานข้อมูลการส่งเบิกระหว่างศูนย์ประกันกับงานกายภาพบำบัด 

    สรุปมาตรการเพ่ิมประสิทธิการบริหารการเงินการคลัง (LOI)  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ผลการ 
    ดำเนินงาน 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) ต่ำกว่าแผนทุกรายการ 

นางสาวสุนิษา  ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  เนื่องด้วยโรงพยาบาลประจวบฯ มีการปรับแผนรายได้และ 
 รายจาย ทั้งหมด รบกวนแจ้งเป็นหนังสือทางราชการด้วย 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ผลการดำเนินงานตามแผน LOI รพ.ปราณบุรี รอบ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 
ทต.พญ.อุมาพร  ขวัญไตรรงค์  หัวหน้ากลุมงานทัตแพทย์ รพ.ปราณบุรี นำเสนอ รายงานความก้าวหน้าแผนเพ่ิมรายได้  
 โรงพยาบาลปราณบุรี การ ปรับแผน LOI การเพ่ิมรายรับ  ปรับแผน ส่วนการลดรายจ่าย  ไม่ไดป้รับแผน   
 1. รายรับ OPD 
   แผนเดิม ข้าราชการ เป้า  14.0 ล้านบาท   อปท. เป้า 1.3 ล้านบาท           
 แผนใหม่รายรับผู้ป่วยนอกแผนก OPD, คลินิกพิเศษ และ คลินิก VIP (ข้าราชการ) 4,128,944 บาท 
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                 อปท. 431,458 บาท  เหตุผล แผนเดิมตั้งเป้าหมายผิดและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง                  
 2.  QOF (หลังจัดสรรให้ รพ.สต.)  เป้า 650,000 บาท ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ 
 สรุปผลการดำเนินงาน LOI    
 รายรับ   ต่ำกว่าแผน 2.93  % การเปิดคลินิก VIP ข้าราชการช้ากว่าที่วางแผนไว้ รายรับ IPD UC มี.ค 
 statement  สถานการณ์ COVID  ทำให้ยอดผู้รับบริการลดลง/การสำรองห้องพิเศษ/สถานศึกษา 
 ไมส่ะดวกให้รับบริการทันตกรรม  

รายจ่าย  สูงกว่าแผน 0.66 % มาตรการประหยัด/paperlessไม่ประสบผลสำเร็จ การดำเนินการเร่ง
การคัดกรอง/ตรวจแลปชุด NCD ในไตรมาสแรก  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่7 เรื่องอ่ืนๆ 
 7.1 รายช่ือแพทย์ท่ี ขอรับเงิน เพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน 
 หน่วยบริการฯประจำเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปแจ้งที่ประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
 ๑. นางสาวพิชชาพร อนุศาสน์อมรกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลทับสะแก 
 ๒. นางสาวศันศนีย์ นีละวีฒนาศุข  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
 ๓. นางสาวมินตรา จันทราพิรัตน์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
 ๔. นางสาวนวพร กีรติไพศาลสกุล  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
 ๕. นายพรเทพ วัฒนธีรางกูร  เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพาน 
 ๖. นางสาวภัคจีรา ทองเพ็ชร  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 

รายช่ือแพทย์ท่ี ขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการฯประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  
- นายนัยชน  พูลภักดี  เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลหัวหิน 

รายช่ือแพทย์ท่ี ขอยกเลิก รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย ์ทันตแพทย ์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วย บริการฯ ประจำเดือน เมษายน 2564 ให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2564 
- นางสาวสิริพักตร์ นิโรธร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกุยบุรี 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ  
 
ปิดประชุม   เวลา  14.00น.     

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


