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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 8 / 2564 

วันพุธที ่1 กันยายน  ๒๕64 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายสุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
4. นางศิริพรรณ กลีบจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
6. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
7. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
8. นายสมเกียรติ ศรีทอง    หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นางสมเนตร   ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
10. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
12. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
13. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
14. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
15. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
16. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
17. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
18. นายนิสิต บุญนาค   แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
19. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
20. นางสาวพรภิมน  ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
22. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 
23. นางปิยาพร   อ่ิมทั่ว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส 
24. นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
25. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
26. นายวรวิทย์ แซ่ซิ้ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
27. นางวรรณี อยู่เหมาะ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
28. นายชวลิต วิสิทธิ์ผ่องพิบูล  เภสัชกรชำนาญการ 
29. นางสาววริษา สวัสด ี   นักจัดการงานทั่วไป 
30. นางนิลรุ่ง คงอาศัย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
31. นางสาวดุจเดือน  คีรีศรี   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
32. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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33. นางสาวนันทพร แก้วประสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
34. นายกิตติพงษ์  อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
35. นางธีรนุช   อรรถยุติ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
36. นางสาวศุภมาศ สุขกันตะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

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 
      5. นางสุภาภรณ ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 

6. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
7. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
8. นางสุมา   เหมทัต   สสอ.หัวหนิ 
9. นางสาวลัดดาวรรณ นิลสีออ่น     แทน สสอ.ปราณบุรี 
10. นางสาวหรรษา  สวยพริง้  สสอ.กุยบุรี 
11. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
12. นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์  สสอ.ทับสะแก 
13. นายไพรทูรย์  เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
14. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
15. นายสุทธิรักษ์     บัวแก้ว   แทน ผอ. รพ. หัวหิน 

 
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 
 

นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
นางสาวหรรษา  สวยพริ้ง สาธารณสุขอำเภอกุยบุรี มอบตำแหน่งประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์  ให้กับนายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน แจ้งความครอบครุมในการรับวัคซีน กลุ่ม 608 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

 นำเสนอผลงาน การรับวัคซีน กลุ่ม 608 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป้าหมาย 404,666 ราย ผลงาน     
 183,320 ราย เข็มที่ 1 คิดเป็น 45.30 % ข้อมูลจาก moph ic วันที่ 31 สิงหาคม 2546  
 ความครอบคลุมของการไดร้ับวัคซีน COVID-19 กลุ่ม 608 เป้าหมาย 138,666 ราย ได้รับวัคซีน 
 เข็ม 1  จำนวน 68,200 ราย คิดเป็น 49.18 % 

นางสาวศิริพร  สัตถาพร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอ 
แนตวทางการเปิดกิจการ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน  (มาตรฐาน SHA+ : 
SAFETY HEALTH ADMINISTRATION PLUS ) (ม า ต ร ฐ า น  GFP : Good Factory Practice) 
เป้าหมายเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีใน
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แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ 10 ประเภท ให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุสาหกรรมท่องเที่ยว 
และสร้างวิธีชีวิตใหม่  

 SHA : Amazing Thailand Safty & Health Administration  สถานประกอบการในจังหวัดประจวบ 
เข้าร่วม 159 แห่ง  

 SHA+ : SAFETY HEALTH ADMINISTRATION PLUS สถานประกอบการในจังหวัดประจวบฯ เข้า
ร่วม จำนวน 166 แห่ง  

 สิ่งที่ได้รับ 
 1. สถานประกอบการได้รับ company vaccine e-certificate 
 2. คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร  
 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท าการประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ได้รับการ  รับรอง SHA 

Plus ในเวปไซต์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในสถานประกอบการ เหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อให้
กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือจัดทำ recommended list 

ประธาน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกนวตกรรม 6Q covid 19  (สารละลาย 0.6% 
Povidone – iodine เพ่ือฆ่าเชื้อ Covid 19 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และลดเชื่อในโพรงจมูก ในคอ 
ผู้ป่วยสีเขียว เหลือง  

 มีนาคม 2564  SaNOtize ไดทดสอบเชิ งคลินิก เพ่ื อแสดงให เห็นวา NONS ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพในการปองกันการแพรกระจายของโควิด ชวยลดอาการปวยรุนแรงไดหลังจากไดรับยาใน 
24 ชั่วโมงแรกจะชวยลดเชื้อไดถึง 95% และลดเชื้อมากกวา 99% ภายในเวลา 72 ชั่วโมง โดยมีการ
ทดสอบกับอาสาสมัครและผูป่วยในแคนาดาและอังกฤษ  

 กรกฎาคม 2564 Glenmark ไดยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการ CDSCO เพ่ือขอนําเขาวัคซีนแบบ
สเปรย ในกรณีฉุกเฉิน จากนั้น  ไดมีการทดสอลเชิงคลินิกเฟส 3 กับผ ูป่วยในอินเดีย ตัววัคซีนเป็น
แบบพนจมูก ออกแบบใหฆาเชื้อที่อยูในหลอดลมดานบน ไมใหแพรกระจายลงไปยังปอด ตัวยาหลักๆจะ
เป็น nitric oxide (NO) ที่ชวยปองกันเชื้อขนาดเล็ก อยาง SARSCoV-2 ที่เป็นตนเหตุของ COVID-19 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่7/2564 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564   
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 7/2564  

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564  มีทั้งหมด 13 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564  จึงนำ
เรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที ่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 

ปี 2563  งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จำนวน 2 รายการ 
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- อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบผูกพันปี 
63-65 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สัญญาเลขที่ 14/2564  ลว 6 ต.ค. 63  
เริ่ม 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค.65 ผู้รับจ้าง  หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 

   ความก้าวหน้า   อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4 
   - ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.บางสะพาน จำนวน 1 ระบบ วงเงินก่อสร้าง 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 อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4  
 

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 และเบิกจ่ายงานงวดที่ 2 แล้ว (ทั้งหมด 5 งวดงาน  
    180 วัน) 

           - หนังสือแจ้งค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา(รอผลการพิจารณา  
     คกก.ตรวจรับ เพื่อผู้ว่าจ้างทราบต่อไป) ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน  มีโอกาสเงินถูกพับ 
     ตามระเบียบ  

2.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ อ.ปราณบุรี(สิ้นสุดสัญญา23มี.ค.64)เกิน 
             สัญญา 99 วัน 

   ความก้าวหน้า  - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3 ( ทั้งหมด 5 งวดงาน 180 วัน)   (สิน้สุดสัญญา  
                        23 มี.ค.64) เกินสัญญา 99 วัน  (ณ 30 มิ.ย. 2564) 

            - หนังสือแจ้งคา่ปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา(รอผลการพิจารณา 
    คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อผู้ว่าจ้างทราบต่อไป) ผู้รับจ้างไม่เข้าคณะกรรมการ 
    ตรวจรับ ประชุมพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
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         

   งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
1. อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร      
    วงเงิน 181,232,600 บาท 
    ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. ลงนามเรียกทำสัญญา 

 

งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (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 

            ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3  คกก.ตรวจรับ งานงวดที่ 1-2 เมื่อ 31 ส.ค. 64  
2. อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย  
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     ประมาณ 369 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง วงเงิน 3,696,440 บาท 5 งวดงานสัญญาเลขที่  
     292/2564 เริ่มสัญญา 17 ก.พ. 2564 - 13 ธ.ค. 2564 หจก.วิจิต บิลด์ 
     ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4 
 

งบลงทุนปี 2564  รายการครุภัณฑ์ วิธีเจาะจง/คัดเลือก  นวัตกรรม จำนวน 1 รายการ 
1. รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 1 คัน 
    วงเงิน 2,430,400 บาท  
    ความก้าวหน้า เลขท่ี 516/2564  สัญญาเริ่ม 21 ก.ค.2564 – 18 ต.ค.2564  บริษัทแจ้ง  
    อาจจะส่งมอบได้กลางเดือน ก.ย. 64 

 

 งบลงทุน (งบเงินกู้) ปี 2564 วงเงิน 5,816 ล้านบาท  
 1. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน
     81 เครื่อง   
     ความก้าวหน้า  บริหารสัญญารอส่งมอบ (2 ส.ค.64 - 1 ก.ย.64) 
 2. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย 14 เครื่อง  
     เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 14 เครื่อง  
     เครื่อง  Syringe Driver1 เครื่อง   
     ความก้าวหน้า  บริหารสัญญารอส่งมอบ (2 ส.ค.64 - 1 ก.ย.64)  
 3. เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 4 เครื่อง  
     เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy) 5 เครื่อง 
  ความก้าวหน้า  บริหารสัญญารอส่งมอบ (29ก.ค.64-27 ต.ค.64) 
 4 เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 4 เครื่อง  
     ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 5 เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 21 เครื่อง  
     เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร 15 เครื่อง   
     เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)  27 เครื่อง ชนิดพกพา สำหรับ 
     บริการปฐมภูมิ      
  เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 33เครื่อง  
     ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ (20ก.ค.64-18 ต.ค.64)  
 6 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เครื่อง          
                         ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 7 เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน 19 เตียง  
         ความก้าวหน้า ส่งมอบแล้ว รอเบิกจ่าย 
 8 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 34 เครื่อง     
                         ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 9 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4  
      เตียง 2 เครื่อง  
                        ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ (9 ก.ค.64-7 ต.ค.64) 
 10. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน 38 เครื่อง  
       ความก้าวหน้า  บริหารสญัญารอส่งมอบ 
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 11. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพ      
                          ขนาดเล็กที่ติดอยู่  เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา  2 เครื่อง  
                          ความก้าวหน้า  บริหารสัญญารอส่งมอบ (9 ก.ค.64-5 ต.ค.64) 
 12. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 1 เครื่อง (Hydrogen Peroxide  
    Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร  
      ความก้าวหน้า  เบิกจ่ายแล้ว     
 13. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
       90 กิโลวัตต์ 1 คัน 
       ความก้าวหน้า ส่งมอบ 10 ก.ย. 64 
 14. รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) 1 คัน  
    ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ 
 

 งบเงินกู้ วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการครุภัณฑ์ 
 รายการครุภัณฑ์การแพทย์ที่อยู่ในวงเงินที่หน่วยบริการสามารถดำเนินการได้ 

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

 ราคาเครื่องละ 450,000 บาท ของโรงบางสะพานและโรงพยาบาลทับสะแก  โดยวิธี E-bidding   
  ความก้าวหน้า บริษทัขอขยายระยะเวลาเนื่องจากบริษัทต่างประเทศไม่สามารถส่งของได้ 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุม  
  มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 สิงหาคม2564 ได้มีการขยายเวลา ถ้าทำสัญญาก่อน กันยายน 2564 

ขยายการจา่ยเงินเงินได้ถึง ธันวาคม 2564  
ประธาน  มอบบริหารสรุปว่าเบิกจ่ายได้ร้อยละเท่าไร 
 

 งบเงินกู้วงเงิน 2,037 ล้านบาท  รายการก่อสร้าง  
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า 
 - ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรบัผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้อง 
 ผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) รพ.บางสะพานน้อย วิธีการจัดซื้อ เฉพาะเจาะจง 
 ความกา้วหน้า  คืนงบประมาณ 
ประธาน งบเงินกู้ท่ีของบประมาณไป รวมๆ 60 กว่าล้าน ให้เตรียมความพร้อม 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สอบถามกลุ่มงาน 
 ยุทธศาสตร์ ถ้ามีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ในปี 2565 แล้ว ให้ทางพ้ืนที่เตรียมความพร้อมจัดหาคณะกรรการ  
 กำหนดราคากลาง TOR วางแผน กำหนดเสปค เมื่องบประมารโอนมาแล้วจะได้ดำเนินการได้ทันที  
นางปิยาพร อ่ิมทั่ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส แจ้งที่ประชุม การส่งมอบงาน ให้เร่งการส่งเอกสารและการ 
 ตรวจรับงาน เพื่อการเบิกจ่าย  และการส่งคืนงบ ให้ส่งภายใน 15 สิงหาคม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
- งบค่าเสื่อม (งบผูกพันข้ามปี และงบปี 2564)  
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นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งที่ประชุม รายงานความก้าวหน้า 
  การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ปี 2563  ภาพรวมจังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับงบประมาณ 50 กว่าล้านบาท  
 มีรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 
 1). 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 ) เลื่อนทำสัญญาจาก มี.ค.2564  มาเป็น เม.ย.2564  

         ความก้าวหน้า สัญญาเลขที่ 492/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 วงเงิน 914,377.88 บาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน  (ภายในวันที่ 7 ก.ย. 2564)  ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยผู้รับจ้างขอขยายเวลาการก่อสร้างจากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.ย.64 
ขอขยายเพิ่มอีก 60 วัน เป็นวันที 6 พ.ย. 64 คณะกรรมการตรวจรับมีมติอนุมัติการขยายเวลาก่อสร้าง 
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอ นพ.สสจ.อนุมัติการขยายเวลาก่อสร้างดังกล่าว 
2) รพ.ทบัสะแก (ก่อหนี้ผูกพัน) 

               - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท  (E-bidding ครั้งที่ 3 วิธีคัดเลือก)  
         ความก้าวหน้า รอผู้รับจ้างลงนามในสัญญา (ผู้รับจ้างนัดทำสัญญา วันที่ 8 กันยายน 2564)     
   
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบรกิารทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
 ปี 2564   
 ความคืบหน้าการบริหารงบประมาณ  
 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในขั้นตอนการก่อหนี้   

1. อำเภอปราณบุรี รายการครุภัณฑ์ 2 รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
ขนาด 30000/40000  บทีีย ู  
ความก้าวหน้า  เนื่องจากอาคารลี้ธีระ อยู่ระหว่างการปรับปรุง ครบกำหนดเดือนกันยายน 2564 เมื่อ
ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ จะดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
2. อำเภอกุยบุรี ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารผู้ป่วยรวมโรงพยาบาลกุยบุรีห้องน้ำ  
ความก้าวหน้า อยู่ในตึกผู้ป่วยในที่ผู้ป่วยโควิดพักอยู่ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
3. อำเภอเมืองประจวบฯ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง/เครื่อง 
นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรง
สี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประต ู
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา 
4. อำเภอทับสะแก ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร 
ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างทำเอกสารขอซื้อ ขอจ้าง 
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง /เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อม
อุปกรณ์ช่วยชีวิต 2 หัวตรวจ  
ความกา้วหน้า  อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร แนบท้ายสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 
5. อำเภอบางสะพาน ปรับปรุงลานจอดรถภายในโรงพยาบาลบางสะพาน (อาคารเริงศักดิ์) 

 ความก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงรายการ 
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ทุกรายการต้องรีบดำเนินการเนื่องจากล่าช้ากว่ากำหนด ฝากผู้บริหารติดตามกำกับต้องเบิกให้เสร็จสิ้น
ภายในปี 2565 
เปลี่ยนแปลงรายการ 
รายการแผนเดิมปรับปรุงลานจอดรถภายในโรงพยาบาลบางสะพาน (อาคารเริงศักดิ์) วงเงินค่าเสื่อม 
884,000 บาท  
รายการแผนใหม่ ปรับปรุงห้องฝากครรภ์ วงเงินค่าเสื่อม 732,651.73 บาท 
เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด วงเงินค่าเสื่อม 151,348.27 
สมทบ 38,651.73 บาท 
เหตุผล  ปรับปรุงลานจอดรถ ภายในโรงพยาบาลบางสะพาน (อาคารเริงศักดิ์) จะต้องทำการรื้อถอน
อาคารผ่าตัด – คลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 อาคารที่จะทำการรื้อถอน
ดังกล่าว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยได้ 

ประธาน ที่ผ่านมารายการสิ่งก่อสร้างจังหวัดเรามักล่าช้า และเป็นปัญหา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติเห็นชอบ 
 
รายงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2565 

หน่วยบริการ
ประจำ 

โอนตรง CUP จังหวัด เขต 

วงเงินค่าเสื่อม 
65สังกัดอืน่ๆ 

ไม่น้อยกว่า70% 

 ไม่เกิน 20% ไม่เกิน 10% 
สัดส่วน รพ.สต OP50%+PP50%: รพช./รพท.

OP50% 
รพ.สต. รพ. รวม 

 รพ.หัวหิน 2,235,975.17 8,649,934.00 10,885,909.17 

10,183,488.17 5,091,744.24 
50,917,438.14 

 รพ.ปราณบุร ี 1,126,828.02 1,778,909.71 2,905,737.73 
 รพ.สามร้อยยอด 899,801.49 1,900,523.32 2,800,324.81 
 รพ.กุยบุร ี 802,654.00 1,194,626.56 1,997,280.56 
 รพ.ประจวบฯ 1,651,482.89 5,882,530.30 7,534,013.19 
 รพ.ทับสะแก 874,692.67 1,670,967.59 2,545,660.26 
 รพ.บางสะพาน 1,482,613.34 3,674,134.70 5,156,748.04 
 รพ.บางสะพานนอ้ย 716,587.51 1,099,948.40 1,816,535.91 

รวม 9,790,635.09 25,851,574.58 35,642,209.67 10,183,488.17 5,091,744.24 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 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 183,625,031บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 98,997,518.41 บาท ก่อหนี้  
 324,860 คงเหลือ 84,627,512.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.91 ผลงานการเบิกจ่ายยังคงต่ำกว่า 
 เป้าหมาย  
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.64 
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  งบบุคลากร  จำนวน 194,991 บาท 
 งบดำเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน จำนวน 1,047,700 บาท 
 งบจัดสรรเฉพาะ จำนวน 385,000 บาท 
 งบรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1,047,700.00 บาท 
  

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

 ไม่ทำเวชฯ) ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 34,614,686 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  
 30,794,832 คงเหลือ 3,819,854 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.96   

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบจัดสรรเฉพาะ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 4,653,215 บาท  
 เบิกจ่ายไปแล้ว 3,384,212 บาท ก่อหนี้ 324,110 บาท คงเหลือ 944,893 บาท คิดเป็นร้อยละ  
 72.73   
 - งบดำเนินงานยุทธศาสตร์พื้นฐาน (แผนงาน/โครงการ)  
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย ได้รับจัดสรร รวมทุกรายการงบประมาณ ทั้งสิ้น 6,004,300 เบิกจ่ายไป 
 แล้ว 3 ,336 ,721.93 บาท ก่อหนี้  750 บาท คงเหลือ 2,666,828.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 
 55.57   

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 153,400 บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 
 119,834 บาท คงเหลือ 33,566 บาท  คิดเป็นร้อยละ 78.12 

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 85,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 
 42,500 บาท คงเหลือ 42,500 บาท คิดเปน็ร้อยละ 50  

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบกลาง COVID-19   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 ความคืบหน้าการเบิกจ่าย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 54,977,103.50 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 
 ทั้งสิ้น 30,729,923.50 บาท คงเหลือ 24,247,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.90 

 - การบริหารจัดการงบประมาณ งบเงินกู้ COVID-19  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
   ความคืบหน้าการเบิกจ่าย จังหวัดได้รับจัดสรรมา จำนวน 40,469,400บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 
  ทั้งสิ้น 4,064,000 บาท คงเหลือ 36,405,400บาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 
 

 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  

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

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

หัวหิน 409,704.70 393,719.42 0 15,985.28 96.1 

ปราณบรุ ี 304,806.84 239,806.41 0 65,000.43 78.67 
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สามร้อยยอด 329,669.26 261,261.50 0 68,407.76 79.25 

กุยบุร ี 224,659.31 212,659.31 0 12,000.00 94.66 

เมืองประจวบฯ 399,838.39 399,739.59 0 98.8 99.98 

ทับสะแก 245,000.00 217,029.06 0 27,970.94 88.58 

บางสะพาน 304,727.46 303,824.73 0 902.73 99.7 

บางสะพานน้อย 200,000.00 195,827.58 0 4,172.42 97.91 

รวม 2,418,405.96 2,223,867.60 0 194,538.36 91.96 
 
  ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ โรงพยาบาล   

โรงพยาบาล 
สรุปภาพรวมทุกแหล่งงบฯ (งบดำเนินงาน/จัดสรรเฉพาะ/เบิกแทนกัน/อุดหนนุ) 

จัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 

หัวหิน 312,100 246,180 0 65,920 78.88 

ปราณบรุ ี 445,588 229,040 0 216,548 51.4 

สามร้อยยอด 250,817 138,500 0 112,317 55.22 

กุยบุร ี 224,100 224,100 0 0 100 

ประจวบฯ 832,750 702,735 0 130,015 84.39 

ทับสะแก 374,168 245,300 0 128,868 65.56 

บางสะพาน 398,640 398,640 0 0 100 

บางสะพานน้อย 145,600 145,600 0 0 100 

รวม 2,983,763 2,330,095 0 653,668 78.09 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

    3.2 สถานะการเงินการคลัง  

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

หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC 
NI+  Risk 

Scoring 
EBITDA 

เงินบำรุงคงเหลือ 
-1.5 -1 -0.8 Depleciation (หักหนี้แล้ว) 

หัวหิน,รพท. 2.2 1.92 0.79 256,274,575.07 231,474,750.02 1 303,256,389.87 -45,178,965.43 

ประจวบคีรีขันธ์,รพท. 1.59 1.47 0.92 109,737,776.41 50,564,933.15 0 65,897,945.08 -14,428,992.42 
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บางสะพาน,รพช. 1.45 1.33 0.55 45,861,215.49 176,707,019.64 2 60,837,712.51 -45,813,338.37 

สามร้อยยอด,รพช. 4.8 4.62 4.24 96,631,564.82 14,707,036.00 0 18,590,048.80 82,268,627.20 

ทับสะแก,รพช. 1.76 1.7 1.3 20,573,618.48 23,773,322.52 0 26,613,515.92 7,998,841.36 
ปราณบุร,ีรพช. 1.43 1.31 0.87 14,451,537.46 14,535,597.58 1 19,500,509.72 -4,431,189.34 

บางสะพานน้อย
,รพช. 

1.31 1.15 1.01 8,363,358.93 69,932.73 1 4,255,265.16 216,128.14 

กุยบุรี,รพช. 1.8 1.69 1.12 16,783,052.57 10,647,450.69 0 13,432,912.86 2,500,472.00 

 จากข้อมูลจะเห็นว่าแต่ละ โรงพยาบาลลูกหนี้สูง ขอให้ทุกโรงพยาบาลควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ  
 และให้ดูเรื่องลูกหนี้ด้วย 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝากผู้บริหารติดตามดูแลกำกับเร่งรัดการ 

 เบิกจ่ายงบประมาณ 

มติที่ประชุม   รบัทราบ 
 

วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 4.1 สรุปผลการดำเนินงานกา้วท้าใจ 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 แจ้งกิจกรรมดำเนินการ 
     -  Kick off กิจกรรม ประจวบก้าวท้าใจ พร้อมกันทุกอำเภอ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  

- มีการแข่งขันระดับอำเภอ โดยเชิญชวนประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Line Application                                        
โครงการก้าวท้าใจ Season 3 ของกระทรวงสาธารณสุข  และร่วมบันทึกผลการออกกำลังกาย ใน
รูปแบบของระยะทาง และ การใช้พลังงาน ระยะเวลา 7 เดือน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 
2564     

    การแข่งขันระดับอำเภอแบ่งเป็น 3 ประเภท 
          1. การสะสมยอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด   
          2. การสะสมระยะทาง(กิโลเมตร) ได้มากท่ีสุด 
          3. การสะสมพลังงาน (แคลอรี่) ได้มากท่ีสุด 
    รางวัลการแข่งขัน    
         1. โล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้ง 3 ประเภท 
          2. เสื้อประจวบฯก้าวท้าใจ และ กระเป๋าคาดเอวประจวบฯ ก้าวท้าใจ 
   สำหรับอำเภอท่ีชนะเลิศแต่ละประเภท จำนวน 100 ชุด 
 ผลการดำเนินงาน 
 ผลการแข่งขันอำเภอ ที่มีการสะสมยอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากท่ีสุด   
 - ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ยอดผู้ลงทะเบียนสะสม 5,210 คน 
 ผลการแข่งขันอำเภอ ที่มีการสะสมระยะทาง เดิน – วิ่ง (กิโลเมตร) ได้มากท่ีสุด 
 - ได้แก่ อำเภอบางสะพาน ระยะทางออกกำลังกายสะสม 27,641.50 กิโลเมตร 
 ผลการแข่งขันอำเภอ ที่มีการสะสมพลังงาน (แคลอรี่) ได้มากท่ีสุด 
 - ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ออกกำลังกายพลังงานสะสม 2,136,633 แคลอรี่ 
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 โดยจะมีการมอบโล่ พร้อมเสื้อและกระเป๋าคาดเอว โครงการ “ประจวบ ก้าวท้าใจ” ในการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สิ้นเดือน กันยายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 4.2 รายงานผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนพระราชทาน (มูลนิธิ พอ.สว.) 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 นำเสนอผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนพระราชทาน (มูลนิธิ พอ.สว.) 
  

หน่วยฉีด 

จำนวน
วัคซีนที่
ได้รับ
จัดสรร 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีน (คน) 

ร้อยละ
การใช้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอาย/ุ
ผู้ป่วยตดิ
เตียง(ฉีด
เชิงรุกที่
บ้าน) 

พระ/
นักบวช 

ที่ไม่
สามารถ
เข้าถึง

ระบบนัด
ของวัคซีน 

รวม
(คน)  

 

รพ.หัวหิน  524 0 0 9 15 500 524 100  

รพ.ปราณบุรี 173 48 7 49 24 44 172 99.42  

รพ.สามร้อย
ยอด 368 32 19 68 10 239 368 100 

 

รพ.กุยบุรี 330 28 180 31 9 26 274 83.03  

รพ.ประจวบฯ 513 43 12 74 8 376 513 100  

รพ.ทับสะแก 437 106 50 0 36 184 376 86.04  

รพ.บางสะพาน 437 34 0 43 11 348 436 99.77  

รพ.บางสะพาน
น้อย 418 56 18 66 0 278 418 100 

 

รวม 3,200 374 286 340 113 1,995 3,081 96.28  

ประธาน ในการออกปฎิบัติงานต้องแต่งกายชุด พอ.สว. 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 การจัดสรรงบบริหารจัดการ สสอ. งวดที่ 3/2564 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 นำเสนอท่ีประชุม การจัดสรรงบบริหารจัดการ สสอ. งวดที่ 3/2564  

 สสอ. จัดสรร งวดที่ 3 
หัวหิน 40,000 
ปราณบรุ ี 40,000 
สามร้อยยอด 30,000 
กุยบุร ี 30,000 
เมืองฯ 40,000 
ทับสะแก 30,000 
บางสะพาน 50,000 
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บางสะพานน้อย 30,000 
รวม 290,000 

 เพ่ือใช้สำหรับค่าบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าเดินทางไปราชการ 
 โดยเบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จพร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 ผลการประเมิน TPS ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 
นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานผลการ 
 ดำเนินงาน 
  

เกณฑ์ประสิทธภิาพ     เกณฑ ์ ประจวบ หัวหิน กุยบุร ี บพน. ทับสะแก ปราณ
บุร ี

สามร้อย
ยอด 

บาง
สะพาน 

รวม 15 9 13 13 9 13 11 11 11.5 

1.ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process 
Indicators) 

10 6 9 8 6 8 7 7 7.5 

  1.1 การบริหารแผนทางการเงิน
เปรียบเทยีบผล การดำเนินงานผลต่าง บวก
หรือลบไม่เกิน 5%   

2 1 1 2 1 2 1 0 2 

  1.2 การบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีนและ
หนีส้ิน หมุนเวยีน (4 คะแนน) 

3 1 3 2 1 2 2 2 1.5 

  1.3 การบริหารจัดการ 5 4 5 4 4 4 4 5 4 

2. ตัวชี้วัดผลลัพท์การดำเนินงาน 5 3 4 5 3 5 4 4 4 

  2.1 ความสามารถในการทำกำไร 3 1 3 3 1 3 2 2 3 

  2.2 การวดัสภาพคล่องทางการเงิน 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

 ที่ผานเกณฑ์ จะมี รพ.หัวหิน  รพ.กุยบุรี  รพ.ทับสะแก 
ประธาน ที่ผานมา รพ.กุยบุรี และ รพ.ทับสะแก ได้รับรางวัล แห่งละ 500,000 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 แนวทางการจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของหน่วย 
                         บริการ บริหารระดับเขตสุขภาพ/ระดับจังหวัด/ระดับหน่วยบริการ ประจำปี 2565 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอ แนวทางการจัดทำแผนงบ 
 ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของหน่วยบริการ บริหารระดับเขตสุขภาพ/ระดับ 
 จังหวัด/ระดับหน่วยบริการ ประจำปี 2565 เพ่ือชดเชยค่าเสื่อมของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ใน 
 บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามประกาศกระทรวง 
 สาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของ 
 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่าย 
 อ่ืน พ.ศ. 2559 
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 กรอบแนวทางการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 65 เฉพาะ รพช. /รพ.สต. 
 1. การจัดสรรระดับเขต ไม่เกินร้อยละ 10 /ระดับจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 20 

    1.1 สร้างนวตกรรมในการบริการทางการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา Service plan และหรือ 
           แผนพัฒนานวตกรรมหรือความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์/สาธารณสุข   

                        1.2 พัฒนาบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยบริการและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย เช่น   
                              กายภาพบำบัด, ศูนยค์ัดกรอง (Health Check Point), ทันตกรรม, แพทย์แผนไทย 
           ในโรงพยาบาล  เป็นต้น 
      1.3 พัฒนาระบบ  Smart Hos./Smart Health Center 
        ทุกรายการต้องมีความพร้อมด้านสถานที่ติดตั้ง พ้ืนที่ปรับปรุงซ่อมแซม  
        หากเป็นรายการสิ่งก่อสร้างต้องมีเอกสารประมาณราคา ปร.4 ปร.5  จัดส่งภายในวันพุธที่  
           8 กันยายน 2564 
 กรอบแนวทางการจัดทำแผนงบค่าเสื่อมฯ ปี 2565  
 2. การจัดสรรระดับหน่วยบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
      - คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) เป็นผู้พิจารณาแผนการจัดหาฯ ตาม 
    สัดส่วน 
 - เน้นรายการครุภัณฑ์มากกว่าสิ่งก่อสร้าง 
   รพ.สต.(OP 50% + PP 50%)  :  รพ.(OP 50%+PP 50%+IP 100%) 
 - บันทึกแผนจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โปรแกรมงบค่าเสื่อมฯ www.nhso.go.th.พร้อมทั้งส่งแผนฯ  
 มายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดส่งภายในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564  
 สปสช.เป็นผู้กำหนดเวลา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 การบริหารการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
นางสุมา  เหมทัต  สาธารณสุขอำเภอหัวหิน  นำเสนอที่ประชุม การบริหารการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
 ติดบ้านติดเตียง แผนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เชิงรุกเดือน กันยายน 2564  กลุ่ม 608 และ 
 ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ฯลฯ 508 ลงทะเบียน 1,400-1,500 คน สถานที่ฉีด ณ วัดหนองพลับ 
 ต.หนองพลับ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน ประมาณ 400 คน             
 - กลุ่มชาติพันธ์  หมู่ที่ 2, 3, 6  ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ 
 - สถานที่ฉีด ณ หอประชุมโรงเรียนอานันท์  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่  
นางสาวลัดดาวรรณ  นิลสีอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอปราณบุรี นำเสนอ 
 การบริหารการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ได้รับจัดสรรวัคซีนจำนวน 150  
 โดส แบ่งฉีด 2 วัน 7 รพสต. รูปแบบการจัดทีมฉีด ประกอบด้วยรถ Emergency พร้อมด้วย  พยาบาล  
 EMT  พยาบาล วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทีมพยาบาลจาก รพสต.อสม. ทีมจากเทศบาล/อบต. 
นางสาววศินี วีระไวทยะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด นำเสนอการบริหารการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ 
 และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บริการฉีดเชิงรุก 348 ราย โดยนำวัคซีนไปฉีดที่บ้านผู้ป่วย 
อำเภอบางสะพาน แนวทางบริหารจัดการวัคซีนเชิงรุกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและมีปัญหาด้านการเดินทาง  
 อำเภอบางสะพาน แผนดำเนินการที่ปฏิบัติเมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 ได้ผลงานฉีดผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
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 และผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดินทาง จำนวน 274 ราย โดบแบงเป็น 4 ทีม ในการดำเนินงาน  
 ข้อเสนอแนะและแผนดำเนินงานต่อไป  
 1. เปิดจุดบริการวัคซีนย่อยที่ รพ.สต. 
 2. จัดทำระบบส่งต่อฉุกเฉินและระบบให้คำปรึกษา 
 3. รถโมบายเคลื่อนที่บริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต่อเนื่อง 
 4. ทำคำสั่งออกปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเชิงรุก 
 5. ประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกหลาน ของเป้าหมาย 608 ให้มีความเข้าใจและมารับบริการเพ่ิมมากขึ้น 
อำเภอบางสะพานน้อย วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อำเภอบางสะพานน้อย ผู้พิการ ติดบ้าน ติดเตียง ที่ได้รับวัคซีน  
 Sinovac เข็ม 1 โดยการเดินทางไปฉีดที่วัดละหาน 6 ราย และออกดำเนินการเชิงลุก 63 ราย รวม 
 69 ราย 
ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินงาน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

 7.1 รายช่ือแพทย์ท่ีขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการฯประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นำเสนอข้อมูล 
 ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ ประจำเดือน  
 สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้มผีล ตั้งแต ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน จำนวน 8 ราย  

 ขอยกเลิกเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการฯ  
 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ให้มีผลตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน จำนวน 1 ราย 

มติที่ประชุม    อนุมัตเิห็นชอบ  

    
ปิดประชุม   เวลา  14.15 น.     

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


