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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 7 / 2564 

วันศุกร์ที ่30 กรกฎาคม  ๒๕64 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
4. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
5. นายพงษ์พจน์  ธีรานันตชัย  ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 
6. นายสุทธิรักษ์     บัวแก้ว   แทน ผอ. รพ. หัวหิน 
7. นางรชันี  ศรีชาติ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
9. นายสมเกียรติ ศรีทอง    หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
10. นางสมเนตร   ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
11. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
13. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
14. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
15. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
16. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
17. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
18. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
19. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
20. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
21. นางสาวพรภิมน  ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
23. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 
24. นางปิยาพร   อ่ิมทั่ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
25. นายสิทธิศักดิ์ คูหพนัธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
26. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
27. นายสุขุม ทัศนา   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ผู้ประชุมผ่านระบบ ZOOM  
     1. นายพงษ์พจน์ ธีรานันตชัย   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
     2. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
     3. นางสาววศิน ี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
     4. นายวิทยา   โปธาสินธุ ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
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      5. นางสุภาภรณ ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
6. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
7. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
8. นางสุมา   เหมทัต   สสอ.หัวหิน 
9. นางสาวลัดดาวรรณ นิลสีออ่น     แทน สสอ.ปราณบุรี 
10. นางสาวหรรษา  สวยพริง้  สสอ.กุยบุรี 
11. นายสุริยา   คีรีนิล      แทน สสอ.สามร้อยยอด 
12. นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์  แทน สสอ.ทับสะแก 
13. นายไพรทูรย ์ เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
14. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 

 
เริ่มประชุม เวลา 11.00 น. 
 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  แจ้งที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง  เรื่องแรกเป็นแนวทางการฉีดวัคซีนของ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ใช้สูตรการ 
 ฉีด เข็มแรกเป็น AstraZeneca เข็ม 2 เป็น AstraZeneca  ส่วนจังหวัดอ่ืนๆ ใช้สูตรเข็ม 1 เป็น 
 Sinovac เข็ม 2 เป็น AstraZeneca เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ คนท้อง และคนทีม่ีโรคประจำตัวตามกลุ่มโรคที ่
 ระบุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ิงถูกประกาศให้เป็นจังหวัดสีแดงเข้ม แต่สูตรการฉีดวัคซีนยังคงเหมือนเดิม  
 ต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้วางแผนในการฉีดวัคซีนให้ดี และระวังการร้องเรียนเนื่องจากความไม ่
 เข้าใจของประชาชน  เรื่องที่ 2 เขตขอให้รายงานข้อมูลกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่6/2564 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2564   
นางสาวเรณู เมอืงเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6/2564 วันศุกร์ที่ 30 

มิถุนายน 2564  มีทั้งหมด 18 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ  
 ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว  จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

วาระที ่3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 6/2564 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2564   

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 

 - งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2564 และงบเงินกู้ ปี 2564) 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า        
                     การบริหารจัดการงบงบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2563 และงบลงทุนปี 2564 ดังนี้ 
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ปี 2563  งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จำนวน 2 รายการ 
- อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบผูกพันปี 
2563-2565 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สัญญาเลขที ่14/2564  ลว 6 ต.ค. 2563  
เริ่ม 7 ต.ค.2563 – 18 ก.ค25.65 ผู้รับจ้าง  หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 

   ความก้าวหน้า งานล่าช้า อยู่ระหว่างจะส่งงานงวดที่ 3 การก่อสร้างอยู่ระหว่างงวดงานที่ 4-5 
   - ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ วงเงินกอ่สร้าง 14,650,000 บาท งบผูกพัน  

ปี 2563-2565 ระยะเวลา 450 วัน 7 งวดงาน สัญญาเลขที่ 564/2563 ลว 25 ก.ย.2563 เริ่ม  
26 ก.ย.2563 - 19 ธ.ค.2564  ผู้รับจ้าง หจก.ศรีทันดร การโยธา 

   ความก้าวหน้า งานล่าช้า อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 งบปี 2563 เบิกหมดแล้ว ส่วนงบปี 2564  
จะหมดเม่ืองานงวดที่ 7 เสร็จสิ้น 

ปี 2563 งานก่อสร้าง  
1. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา   จำนวน 2 รายการ 
  - สสอ. หัวหิน สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.2564  เกินสัญญา 99 วัน  (ณ 30 มิ.ย. 2564) 

      ความก้าวหน้า  - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3  และเบิกจ่ายงานงวดที ่2 (จากทั้งหมด 5 งวดงาน  
   180 วัน) 
 - ทำหนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา (รอผลการพิจารณา          
 คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อผู้ว่าจ้างทราบต่อไป) 

  - รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อ.ปราณบุรี  (สิ้นสุดสัญญา 23 มี.ค.64) เกินสัญญา 99 วัน  (ณ 30 มิ.ย.  
      2564) 

       ความก้าวหน้า  - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3 ( ทั้งหมด 5 งวดงาน 180 วัน) 
                      - ทำหนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา (รอผลการพิจารณา  
       คณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งมีนัดประชุมสัปดาห์หน้า ผลเป็นประการใดจะแจ้งผู้รับจ้างทราบต่อไป) 

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

       ความก้าวหน้า - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1  
        - เสนอแก้ไขแนบท้ายสัญญาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  

   งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
1. อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร      
    วงเงิน 181,232,600 บาท 
    ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาจากปี 2565 เป็นปี 2566 และให้
ความเห็นชอบในวงเงินที่ประกวดราคา เพ่ือประกาศผู้ชนะและเรียกผู้ชนะทำสัญญา คาดว่าสิ้นเดือน
กันยายน 2564 น่าจะเบิกได้ 46 ล้าน 
 

งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสรา้ง (งบปีเดียว) 
 1. 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.2564 เริ่ม 18 มี.ค.2564-31 ม.ค.2565 
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            ความกา้วหน้า งานล่าช้า กำลังก่อสร้างงานงวดที่ 1 และแก้ไขแนบท้ายสัญญาจากปัญหาและ 
     อุปสรรคจากการทำงาน 
 2. อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย  
     ประมาณ 369 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง วงเงิน 3,696,440 บาท 5 งวดงานสัญญาเลขที ่ 
     292/2564 เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 2564 - 13 ธ.ค. 2564 หจก.วิจิต บิลด์ 
     ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3 
 

งบลงทุนปี 2564  รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง/คัดเลือก  นวัตกรรม จำนวน 1 รายการ 
1. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 1 คัน 
    วงเงิน 2,430,400 บาท  
    ความกา้วหน้า ได้ผู้รบัจ้างแล้ว สัญญาเลขที่ 516/2564 เริ่ม 21 ก.ค.2564 – 18 ต.ค.2564 
    เร่งรัดให้ส่งมอบภายในเดือนกันยายน 

 

 งบลงทุน (งบเงินกู้) ปี 2564 วงเงิน 5,816 ล้านบาท  
 1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน
     81 เครื่อง   
     ความก้าวหน้า  ระหว่างลงนามสัญญา 
 2. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 14 เครื่อง  
     เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 14 เครื่อง  
     เครื่อง  Syringe Driver1 เครื่อง   
     ความก้าวหน้า  ระหว่างลงนามสัญญา  
 3. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 4 เครื่อง  
     เครือ่งให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) 5 เครื่อง 
  ความก้าวหน้า  ระหว่างลงนามสัญญา 
 4 เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 4 เครื่อง  
     ความกา้วหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 5 เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 21 เครื่อง  
     เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร 15 เครื่อง   
     เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)  27 เครื่อง ชนิดพกพา สำหรับ 
     บริการปฐมภูมิ      
  เครือ่งวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 33เครื่อง  
     ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ    
 6 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไมน่้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เครื่อง          
                         ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 7 เตยีงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน 19 เตียง  
         ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ  
 8 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 34 เครื่อง     
                         ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 9 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4  
      เตยีง 2 เครื่อง  
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                        ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 10. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน 38 เครื่อง  
       ความก้าวหน้า  บริหารสญัญารอส่งมอบ 
 11. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ      
                          ขนาดเล็กที่ติดอยู่  เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา  2 เครื่อง  
                          ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 12. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 1 เครื่อง (Hydrogen Peroxide  
    Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร  
      ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ       
 13. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
       90 กิโลวัตต์ 1 คัน 
       ความก้าวหน้า บริหารสญัญารอส่งมอบ  
 14. รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) 1 คัน  
    ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 

ประธาน  แจ้งผู้เปิดซองให้ประสานบริษัทให้ส่งมอบของก่อนกำหนดเวลา ในการตรวจรับและเบิกจ่ายให้เวลา      
5 วันทำการ เพ่ือเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น 

 

 งบเงินกู้ วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการครุภัณฑ์ 
 รายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่อยู่ในวงเงินที่หน่วยบริการสามารถดำเนินการได้ 

- เครื่องช่วยหายใจขนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง วงเงิน  
800,000 บาท ของโรงพยาบางสะพาน โดยวิธี E-bidding  
ความก้าวหน้า บริหารสัญญา รอส่งมอบ 
- รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง 

 ราคาเครื่องละ 450,000 บาท ของโรงบางสะพานและโรงพยาบาลทับสะแก  โดยวิธี E-bidding   
  ความกา้วหน้า บริหารสัญญา รอส่งมอบ 
 

 งบเงินกู้วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการก่อสร้าง  
 - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้อง 
 ผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) รพ.บางสะพานน้อย วิธีการจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง 
 ความก้าวหน้า  โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ทำหนังสือแจ้งยกเลิก ขอคืนเงิน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 

- งบค่าเสื่อม (งบผูกพันข้ามปี และงบปี 2564)  

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งที่ประชุม รายงานความก้าวหน้า 
  การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทยท์ีเ่บิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ปี 2563  ภาพรวมจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับงบประมาณ 50 กว่าล้านบาท  
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 มีรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 
1) รพ.หัวหิน (บริหารสัญญา) 

     - ครุภัณฑ์การแพทย์ วงเงิน 4,149,000 บาท (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ 
 ความดัน 10 เครื่องๆ ละ 399,000 บาท และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลฯ  
  ความก้าวหน้า ส่งมอบแล้ว (ผู้ขายขอลดค่าปรับอยู่ระหว่างเสนอ นพ.สสจ.ลงนามแล้ว) 
 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 ) เลื่อนทำสัญญาจาก มี.ค.2564  มาเป็น เม.ย.2564  

         ความก้าวหน้า ลงนามแล้ววันที่ 9 กค.2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน  ครบกำหนด 7 ก.ย.  
2564  ( รพ. ได้จัดทำหนังสือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  สสจ.ไดร้ับเรื่องแล้ว กำลังเสนอ สปสช.) 
ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 

 3) รพ.ทับสะแก (ก่อหนี้ผูกพัน) 
               - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท  (E-bidding ครั้งที ่3 วิธีคดัเลือก)  
         ความก้าวหน้า รอผู้รับจ้างลงนามในสัญญา 
      1. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขอสินเชื่อกับทางธนาคารเพ่ือใช้เป็นหลักประกันสัญญาจ้าง 
                ก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน 
         2. เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้บริษัท ไม่สามารถนำคนงานจากจังหวัด สมุทรสาคร                     

    มาทำงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ เพราะอยู่ในช่วงรฐับาลประกาศล็อคดาวน์เป็นอย่างน้อย 14 วัน  
    โดยผู้รับจ้างได้ทำหนังสือแจ้งมาที่ รพ.ทับสะแก  

                          

นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มอบคุณพงศ์พันธ์ ประสาน  
รพ.ทับสะแก ให้ทำตามแนวทางปฏิบัติในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ตามท่ีกระทรวงกำหนด  
 

 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปี 2564   
 ความคืบหน้าการบริหารงบประมาณ  
 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการก่อหนี้  ปราณบุรี รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ  
 สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ สามร้อยยอด รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ กุยบุรี รายการสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ  

ประจวบฯ รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ ทับสะแก รายการครุภัณฑ์ 3 รายการ และบางสะพาน รายการ
สิ่งกอ่สร้าง 2 รายการ ทุกรายการต้องรีบดำเนินการเนื่องจากลา่ช้ากว่ากำหนด ฝากผู้บริหารติดตาม
กำกับ  ต้องเบิกให้เสร็จสิ้นภายในปี 2565 
 

ประธาน ที่ผ่านมารายการสิ่งก่อสร้างจังหวัดเรามักล่าช้า และเป็นปัญหา เสนอว่าในการบริหารงบค่าเสื่อมในปี 
 ต่อไป ให้โรงพยาบาลใช้เพ่ือซื้อครุภัณฑ์แทนการก่อสร้าง  
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ   

 - งบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2564 (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน รายจ่ายอื่น) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการ 
 งบประมาณ รายจ่ายประจำ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  งบประมาณท่ี สสจ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้รับ 
 จัดสรร  รวมทุกรายการ  ทั้งสิ้น 181,763,840.00 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 87,646,757.89 บาท 
 คงเหลือ 94,117,082.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.08 ผลงานการเบิกจ่ายยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย   
 โดยส่วนที่เบิกจ่ายได้น้อย คือ รายการงบลงทุน  

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

 ไมท่ำเวชฯ) ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 34,564,936.00บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
 27,119,329.00 คงเหลือ 7,445,607.00บาท คิดเป็นร้อยละ 78.46 ส่วนงบประมาณ ฉ.11/12  
 คงเหลือ 4 ล้านกว่าบาท ประมาณการใช้ต่อเดือน 1 ล้านกว่าบาทต่อเดือน ส่วนนี้ยังขาดอีกประมาณ 3  
 แสนกว่าบาท  มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ติดตามเงินงบประมาณที่โอนลงให้ รพ. บางแห่งไปแล้ว 

ประธาน  มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ทำหนังสือแจ้ง รพ.ชุมชน 3 แห่ง (สามร้อยยอด/กุยบุรี/ทับสะแก) ให้ 
โอนเงินให้ รพ.สต.ในเครือข่าย ตามจำนวนเงินที่ สสจ.เคยโอนให้โรงพยาบาลใช้ไปพลางก่อนตาม 
หนังสือ 

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบจัดสรรเฉพาะ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 4,518,215.00บาท  
 เบิกจ่ายไปแล้ว 2,807,740.00บาท คงเหลือ 1,710,475.00บาท คิดเป็นร้อยละ 57.18  มีส่วน 
 ของงบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่รอใช้ จำนวน 103,105 บาท และงบระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ 
 เพ่ิงได้รับแจ้งจัดสรร  จำนวน 56,300 บาท ส่วนที่เหลือถ้ามีแผนการใช้  ให้เร่งใช้และเบิกจ่ายให้แล้ว 
 เสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564  หากไม่มีแผนใช้  ให้แจ้งคืนเงินเพ่ือบริหารจัดการต่อไป 

 -การบริหารจัดการงบประมาณ งบเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 ความคบืหน้าการเบิกจ่าย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 153,400.00บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 
 116,859.00บาท คงเหลือ 36,541.00บาท  คิดเป็นร้อยละ 76.18 

 -การบริหารจัดการงบประมาณ งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 63,750บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 
 42,500บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 คงเหลือที่ได้รับจัดสรร งวดที่ 2 จำนวน 21,250บาท ขอกันไว้ 
 ใช้ในปี 2565 ได้  

 -การบริหารจัดการงบประมาณ งบกลาง COVID-19   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 4,663,529.00บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 
 4,462,882.50บาท คงเหลอื 200,646.50บาท คิดเป็นร้อยละ 95.70  
ประธาน ให้ศึกษาระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณส่วนนี้ว่าสามารถนำมาใช้ในส่วนของ Logistic ได้หรือไม่  หาก 
 สามารถดำเนินการได้ให้นำมาใช้สำหรับส่วนนี้ 

  - การบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานขั้นต่ำ (ค่าเช่าบ้าน/เช่าทรัพย์สิน/สาธารณูฯ) 
 ความคืบหน้าการเบิกจา่ย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 1,001,849.00บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น  
 506,181.21บาท คงเหลือ 495,667.79บาท คิดเป็นร้อยละ 50.52  
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 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานยุทธศาสตร์พื้นฐาน (แผนงาน/โครงการ) 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรรงบประมาณมาทั้งสิ้น 4,706,600.00บาท  
 เบิกจ่ายได้แล้วทั้งสิ้น 3,214,798.76 บาท คงเหลือ 1,491,801.24บาท คิดเป็นร้อยละ 67.67  
 ส่วนที่เหลือจะมีการประชุมเพ่ือบริหารจัดการงบประมาณส่วนนี้ต่อไป 

 -การบริหารจัดการงบประมาณ งบเงินกู ้COVID-19   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 40,469,400บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 งบประมาณส่วนนี้  
 

 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  

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

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

หัวหิน 409,704.70 339,199.42 25,000.00 45,505.28 82.79 
ปราณบุรี 304,806.84 209,806.41 20,000.00 75,000.43 68.83 
สามร้อยยอด 329,669.26 223,501.50 17,760.00 88,407.76 67.80 
กุยบุรี 224,647.51 177,326.21 0.00 47,321.30 78.94 
เมืองประจวบฯ 399,850.19 218,648.19 174,150.00 7,052.00 54.68 
ทับสะแก 225,000.00 149,804.64 0.00 75,195.36 66.58 
บางสะพาน 304,727.46 285,624.73 0.00 19,102.73 93.73 
บางสะพานน้อย 200,000.00 195,827.58 0.00 4,172.42 97.91 

รวม 2,398,405.96 1,799,738.68 236,910.00 361,757.28 75.04 
 
  ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ โรงพยาบาล  

โรงพยาบาล 
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ (งบดำเนินงาน/จัดสรรเฉพาะ/เบิกแทนกัน/อุดหนุน) 

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
หัวหิน 312,200 232,100 0 80,100 74.34 
ปราณบุรี 229,040 147,090 0 81,950 64.22 
สามร้อยยอด 149,800 68,500 0 81,300 45.73 
กุยบุรี 224,100 120,500 0 103,600 53.77 
เมืองประจวบฯ 667,800 612,750 0 55,050 91.76 
ทับสะแก 345,300 275,300 0 70,000 79.73 
บางสะพาน 398,955 358,640 0 40,315 89.89 
บางสะพานน้อย 145,600 145,600 0 0 100 

รวม 2,472,795 1,960,480 0 512,315 79.28 
ประธาน งบประมาณส่วนของระบบสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ 45,000 บาท เสนอให้โรงพยาบาลนำมาใช้ซื้อ 
 ยาเข้าโรงพยาบาลทดแทนยาที่โรงพยาบาลสนับสนุนให้เรือนจำ  สำหรับงบพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  
 PCC  ขอให้เร่งจัดซื้อของให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 
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นางปยิาพร  อ่ิมทั่ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญขอีาวุโส หัวหน้างานการเงิน แจ้งที่ประชุม เงินแก้ไขปัญหาและเยียวยา 
 ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19  ได้รับจัดสรรมา 47 ล้าน เป็นค่าเสี่ยงภัยของเดือนเมษา - มิถุนายน  
 2564 เร่งรัดให้รีบส่งเอกสารเบิกเงินมาที่ สสจ. ภายในวันที่ 10 สค.64 ถ้าไม่ส่งหลักฐานมาจะตัดออก 
 และจะส่งเงินคืนให้กระทรวง 

ประธาน  ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการส่งหลักฐานและเบิกจ่ายเงินให้ทันเวลา  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

    3.2 สถานะการเงินการคลัง  

นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานสรุป 
 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ ในภาพของจังหวัด สูงสุดอยู่ทีร่ะดับ 1 ได้แก่ รพ.หัวหิน  
 และรพ.บางสะพานน้อย ส่วนเงินบำรุงที่ติดลบ ได้แก่ รพ.หัวหิน รพ.ประจงบฯ และ รพ.บางสะพาน  
 รายละเอียดตามตาราง ที่นำเสนอ 
 

หนว่ยบริการ 
CR QR Cash 

NWC 
NI+  Risk 

Scoring EBITDA 
เงินบำรุงคงเหลือ 

-1.5 -1 -0.8 Depleciation (หักหนี้แล้ว) 

หัวหิน,รพท. 1.8 1.55 0.71 179,002,136.73 156,971,905.20 1 219,272,665.91 -65,040,260.22 

ประจวบคีรีขันธ์,รพท. 1.57 1.46 0.9 103,901,019.17 42,227,923.49 0 53,560,220.17 -18,556,944.53 

บางสะพาน,รพช. 1.4 1.3 0.6 40,083,323.57 174,717,584.29 2 56,073,027.65 -40,173,741.60 

สามร้อยยอด,รพช. 4.87 4.71 4.19 97,048,027.10 15,897,463.15 0 19,033,371.89 80,018,383.62 

ทบัสะแก,รพช. 1.69 1.64 1.28 21,280,666.48 24,577,776.15 0 26,700,425.22 8,568,970.64 

ปราณบุร,ีรพช. 1.41 1.29 0.95 13,483,856.32 14,207,999.15 1 18,348,030.78 -1,799,500.80 

บางสะพานน้อย,รพช. 1.37 1.21 1.1 9,906,917.44 2,319,276.89 1 5,513,231.90 2,556,740.12 

กุยบุรี,รพช. 1.83 1.72 1.19 17,158,782.38 11,403,848.37 0 13,746,199.03 4,021,639.40 

 จากข้อมูลจะเห็นว่าแต่ละ โรงพยาบาลลูกหนี้สูง ขอให้ทุกโรงพยาบาลควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ  
 และให้ดูเรื่องลูกหนี้ด้วย 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝากผู้บริหารติดตามดูแลกำกับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตาม PA และ KPI ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 
       เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2564 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับ PA/KPI จากการรวบรวมข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 5   
 ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีผลงาน ณ ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมอยู่ลำดับที่ 3  
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 ของเขต ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุร ีโดยมีผลงานตามตัวชี้วัด PA 9 ตัวชี้วัด  ผ่าน 8 ตัว  (88.89 %) 
 KPI  55 ตัวชีว้ัด  ผ่าน 37 ตัวชี้วัด (67.27 %) รวม PA/KPI ทั้งหมด 64 ตัว  ผ่าน 45 (70.31 %)
 ผลงานที่วัดผลในไตรมาส 3 ทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ ์ได้แก่ 
 1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  2. คลินิกผู้สูงอาย ุ3. การควบคมุ COVID-19 ให้สงบได้ 
 ภายใน  21 – 28 วัน  4. Stroke 5. อัตราตายทารกแรกเกิด 6. Sepsis 7. Refracture Prevention 
 8. STEMI  9. มะเร็ง 10. Blinding Cataract 11. HA  และ 12. รับยาที่ร้านยา   
 ผลงานที่วัดผลในไตรมาส 4 แต่สถานการณ์ถึงไตรมาส 3 ยังไม่ผ่านเกณฑ ์ได้แก่ 
 1. TB  2. AMR  3. Refer  4. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 5. อัตราการเสียชีวิตของ 
 ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 6. การจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ และ 7. องค์กรแห่งความสุข 
 โดยรายละเอียดของผลงานตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเอกสารทีส่่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว 
ประธาน ในการทำงานต้องได้ 80% ขึ้นไป แต่ตอนนี้ทำได้ 70.30 % ถือว่ายังไม่ผ่าน  ส่วนอำเภอไหนที่ผลงาน 
 ยังไมผ่่านเกณฑ์ให้รีบดำเนินการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 5.1 นโยบายยกระดับบัตรทอง 

นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ นำเสนอ 
 นโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที ่ซ่ึงเขตท่ี 5 จะเริ่มดำเนินการดังนี้ 
 1. รับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้   เริ่ม 1 ต.ค. 64 
 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว    เริ่ม 1 ต.ค. 64 
 3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ทีพ่ร้อม  เริ่ม 1 มค.65 
 4. ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน  เริ่ม 1  มค.65 
 ประเด็นหารือ 

1. นโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกที่ ในการย้ายสิทธิ 1 ปี ย้ายได้ 4 ครั้ง แต่ต้องม ี
    หลักฐานในการพักอาศัย ณ พื้นท่ีนั้น 

         1.1 การย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันท ีไม่ต้องรอ 15 วัน   
                     - การขอ Username เข้าฐานข้อมูลของ สปสช. ของเจ้าหน้าที ่รพ.สต.  
                        ปัจจุบัน  เป็นเพียง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ ขอยกระดับพิจารณาเป็นระดับเจ้าหน้าที ่
            ทะเบียนระดับ รพ.สต. 
                        1.2 ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับมารับใบส่งตัว เนื่องจากเป็นนโยบายทางกระทรวง  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบและจะมีหนังสือแจ้งไปถึง สสอ. อีกครั้ง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 สิ่งดีๆท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ Covid 19  
นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย นำเสนอที่ประชุม เรื่องของ Covid 19  
 เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที ่ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ รพ. สสอ. และ รพ.สต. ทำให้เกิดภาพ 
 ความร่วมมือร่วมใจทำให้ผลงานออกมาดี และการร่วมงานของส่วนท้องถิ่น ที่ทำให้งานออกมาสำเร็จ 
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นางสุมา เหมทัต สาธารณสุขอำเภอหัวหิน  นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น คือ ได้เห็นความร่วมมือของทีมสอบสวนโรคใน 
 อำเภอ เกิดการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะ ทำงานเป็นทีม วางแผนในการทำงาน 
นางฉัตรพร  ถนอมนาค หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาลบางสะพาน นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น ชุมชนช่วยกันดูแลกันและ 
 กัน มีการทำงานเป็นทีม มีทักษะในการทำงาน มีความตั้งใจในการทำงาน รู้หน้าที่ของตนเอง ภายใน 
 หน่วยงาน เกิดความรักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
นายไพรฑูรย์  เสียงใหญ่  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน นำเสนอสิ่งดีๆ ที่ 
 เกิดข้ึน ได้เพ่ิมพูนสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  ระบบงานที่ทำจะเป็น 
 ระบบมากข้ึน ชุมชนมีการประสานงานและช่วยเหลือกัน ทุกคนมีน้ำใจต่อกัน ทำให้สุขใจเมื่อปฏบิัติงาน 
 ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
นายสุทธิรักษ์   บัวแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหวัหิน นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึน มีการนำ Antigen  
 test kit การตรวจโควิด-19 (COVID-19) มาใช้ก่อน เพ่ือตรวจสอบคนไข้ในการคัดกรอง เพื่อ 
 ป้องกันคนปฏิบัติงานด่านหน้า มี มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เก่ง สามารถคาดการเหตุการณ์การ 
 แพร่ระบาดที่เกิดข้ึนได้ดี และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต่างๆที่สงบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที  
 ทีโ่รงพยาบาลสนาม 
นายสุริยา  คีรีนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น 
 มีการประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งสาธารณสุข และ อปท. ทำให้เกิด รพ.สนาม   
นางสาวหรรษา  สวยพริ้ง  สาธารณสุขๆอำเภอกุยบบุรี  นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึน มีความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี 
 ในการทำงาน ผู้นำชุมชนกระตือรอืรน้ใหร้่วมมือช่วยกันออกค้นหากลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยไม่มีการปฏิเสธ 
นายวิทยา  โปธาสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุยบุรี นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นมีความร่วมมือร่วมใจ สามัคคี ตั้งใจ 
 ในการทำงาน 
นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึน แบ่งเป็น 3 มิติ  คน เงิน  ของ  

มิตคิน ทำให้คนมีทักษะในการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ และ IC สามารถแก้ปัญหาใน
การทำงานได้ดี และหน่วยงานของมหาดไทยจากไม่มีความรู้ด้าน EOC ตอนนี้สามารถมาเป็น IC ได้
หลายๆเรื่อง ทำให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น มิตเิงิน ทำให้ได้งบประมาณหลายๆ อย่าง บางชิ้นขอสนับสนุนมา
นานหลายปี ไม่เคยได้ แต่พอโควิด-19 มา กลับได้มาง่ายๆ  มิตขิอง ทำให้มีวัสดุ สิ่งของจากไม่เคยมี ก็มี 
และมีการดำเนินงานใช้ระบบ EOC เตม็รูปแบบ 

นางสาวลัดดาวรรณ  นิลสีอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี นำเสนอสิ่งดีๆ ที่
เกิดข้ึน คือ บุคลากรในทีมปฏิบัติงาน CDCU ช่วงอายุ ระว่าง 30-40 ปี ทุกคนในทีมพร้อมที่จะเรียนรู้
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน  มีการบูรณาการนำบุคลากรดา้นอ่ืนมาช่วยปฏิบัติงาน    
มีนำ้ใจในการทำงาน ทำงานเป็นทีม สามัคคี และประชาชนมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกัน การประชุม EOC ทุก
วัน ทำให้มีการพัฒนาด้านความคิด ระบบข้อมูล แก้ปัญหาได้ตรงจุด และมีการประสานงานทีดี่ 

นางสาววศินี วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น คือมีการทำงานเป็นทีม ทำงาน
เต็มความสามารถ มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  

นายสุขุม  ทัศนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอสิ่งดีๆ ที่
เกิดข้ึน เกิดการทำงานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทุกคนตั้งใจให้ประชาชนหายจาก โควิด 19 

นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น 
ด้านการสอบสวนโรคทำให้ทีม สสจ. สสอ. มีความเข้มแข็ง มีการประสานข้อมูล 

นางนภาพร  โดมทอง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม ่นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น 
IC สั่งการให้ดำเนินการจะทำตามคำสั่งตลอด 
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นางสาวศิริพร สัตถาพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่งแวดล้อม นำเสนอสิ่งดีๆ ที่
เกิดข้ึน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดี และกว้างไกลในทุกประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันโรค เกิดความรักสามัคคี
ในหน่วยงาน  

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึน ทำให้บุคลากร ในหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจทำงานเพ่ือจุดหมายเดียวเพ่ือให้
ผลงานออกมาดีที่สุด และได้เห็นศักยภาพของแต่ละบุคคลในการทำงานที่นอกเหนือจากสิ่งที่ทำอยู่
ประจำ 

นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานคุมครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข นำเสนอสิ่งดีๆ 
ที่เกิดขึ้น ในการสื่อสารกับประชาชนและหน่วยงาน ทุกเรื่องต้องผ่าน IC ก่อนเพ่ือรับรอง และเป็นใน
แนวทางเดียวกัน และได้เรียนรู้ในทุกประเด็นที่ผ่านเข้ามาและสื่อสารออกไป 

นางปิยาพร  อิมทั่ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส หัวหน้ากลุ่มการเงิน นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นคือกลุ่มงาน
การเงินจะตั้งใจทำงานถึงแม้จะไม่มีใครมองเห็น 

นางสุกัญญา เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นำเสนอสิ่ง
ดีๆ ที่เกิดขึ้นคือการทำงานเป็นทีม และทีมงานของพ้ืนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นคือ การประชุม EOC คือการประชุมที่ต้องใช้สมาธิในการฟังและสรุป ได้
ฝึกทักษะ และการประสานงานกับพ้ืนที่ให้ความร่วมมือดี 

นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอสิ่งดีๆ ที่
เกิดข้ึนคือมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆที่ประสานข้อมูล และจัดส่งสิ่งของ ทรัพยากร 

นางสมเนตร  ทองอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น
คือเห็นศักยภาพในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ความรักสามัคคีของหน่วยงาน  

นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอสิ่งดีๆ ที่เกิดข้ึนคือภูมิใจในตัวเจ้าหน้าของ สสจ. และพ้ืนที่ ทุกคนสามารถทำได้
ทุกอย่าง 

ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1 รายชือ่แพทย์ท่ีขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการฯประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอข้อมูล 
 ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ แพทย ์ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ประจำเดือน  
 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้มีผล ตั้งแต ่๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน จำนวน 7 ราย  

มติทีป่ระชุม    อนุมัติเห็นชอบ  

 7.2 การติดตาม High risk (HR) 
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ นำเสนอที่ประชุมการ

ติดตาม High risk (HR) แต่ละแห่งทำได้ดี โดยมีการติดตามโดยสาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที ่5 จะมี
การดูข้อมูล คือ ดูผู้ป่วย 1 ราย และสอบถามผู้ป่วยว่ามี High risk กี่คน และอยู่ที่ไหน เก็บตัวอย่างเชื้อ
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วันไหน เดินทางไปเก็บตัวอย่าง อย่างไร และสาธารณสุขนิเทศ อยากให้มีการเก็บตัวอย่างในชุมชน ถ้า
มาท่ี รพ.ต้องมีช่องทางให้ตรวจไมไ่ด้มาแบบไร้จุดหมาย และไม่ได้แวะตามจุดต่างๆ ระหว่างเดินทางทั้ง
ไปและกลับเพราะอาจทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อ โดยการติดตาม High risk (HR) กลุ่มงานควบคุม
โรคได้มีการเขียนโปรแกรมจะมีการกรอกข้อมูลในโปรแกรมเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลนำมาใช้รายงานผลและ
ติดตามกลุ่มเสี่ยง แต่ข้อมูลขณะนี้ยังไม่สมบูรณ์ ต้องพัฒนาอีกสักระยะถึงจะนำมาใช้งานได้ 

   
ปิดประชุม   เวลา  16.30น.     

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


