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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ครั้งที่ 11 / 2564 

วันพุธที ่3 ธันวาคม  ๒๕64 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
4. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
5. นางฐิตารีย์ หูทิพย์   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
6. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
7. นายสมเกียรติ ศรีทอง    หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
8. นางสมเนตร   ทองอยู่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
9. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
10. นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
11. นางสุกัญญา เจียรวนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
12. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
13. นางสาวศิริพร สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
14. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
15. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
16. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
17. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
18. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนกังานสถิติชำนาญงาน 
19. นางสาวพรภิมน  ทรศัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
20. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
21. นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักจัดการงานทั่วไป 
22. นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
23. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
24. นายกิตติพงษ์ อังอำนวยโชค  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
25. นายวรวิทย์   แซ่ซ้ิม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
26. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
27. นางจารุณี  ศราภัยวานิช  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
ผู้เข้าประชุมผ่านระบบ ZOOM 
 

1. นายศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
2. นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
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3. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
4. นางสาววศิน ี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
5. นายวิทยา   โปธาสินธุ ์     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
6. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
7. นายเชิดชาย ชยวัฒโฑ  ผอ.รพ.บางสะพาน 
8. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
9. นายเจนวิท ผลิศักดิ์   รก.สสอ.หัวหิน 
10. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
11. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
12. นายสุขุม ทัศนา   รก. สสอ.กุยบุรี 
13. นายเรวัฒน์  สุขหอม   สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
14. นายเชิดชาย สุธรรมรักษ์  สสอ.ทับสะแก 
15. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
16. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
 ๑. นำเสนอประมวลภาพกิจกรรมสาธารณสุขร่วมใจฉีดวัคซีนใน “สัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด เร่งรัด  
          100 ล้านโดส” 

๒. แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลรัฐในสังกัด โรงพยาบาลนอกสังกัด โรงพยาบาลเอกชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณมาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย  โดยมีระยะเวลารับรอง 2 ปี ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 
2564 – 25 สิงหาคม 256๖ 

 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  ขอบคุณโรงพยาบาลและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ที่ร่วมกันฉีดวัคซีนในสัปดาห์รณรงคฉ์ีดวัคซีนของ

กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. ๒๕64 สำหรับเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการ
ประชุมครั้งนี้ มีดังนี้ 
๑. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 19 ระยะนี้มีเคสต่ำกว่า 100 ราย/วัน กลุ่มท่ียังพบ 
การติดเชื้อ ได้แก่ แรงงานต่างด้าว ลูกเรือประมง และกลุ่มคนที่ไปร่วมงานพิธีกรรมทั้งหลาย ปัจจัยที่มี
ผลต่อการแพร่ระบาดโรค ได้แก่ การเปิดประเทศ เปิดโรงเรียน/สถานศึกษา เปิดให้ดื่มสุราแต่ยังไม่เปิด
ผับ บาร์ ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ต้องขอแรงอำเภอลงไปตรวจสอบ ควบคุมกำกับหน่วยงานอื่นๆ ให้
ดำเนินการตามมาตรการ การประชุม EOC จังหวัดร่วมกับอำเภอ จะลดเหลือสัปดาห์ละครั้ง กำหนด
เป็นวันจันทร์ เริ่มจันทร์ที ่13 ธ.ค. ๒๕64  เวลา ๐9.00 น. หลังจากประชุม EOC เสร็จ ทีมจังหวัดจะ 
War room ร่วมกัน 
๒. การฉีด Vaccine ป้องกันโควิด 19 ประเด็นสำคัญทีเ่ชื่อมโยงกับข้อสั่งการของผู้ตรวจฯ เขต 
สุขภาพที่ 5 มี 2 เป้าหมายที่ต้องกำกับติดตาม คือ 1) การติดตามฉีดกลุ่ม 608 อย่างต่อเนื่อง 
(โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ซ่ึงเปอรเ์ซ็นผลงานยังน้อยมาก) และฉีดให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
90 และ ๒) เป้าหมาย 100 ล้านของ กสธ. ซึ่งทั้งสองเป้าหมายนี้ กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 
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๒๕64  ขณะนี้จังหวัดได้ทำแผนการฉีดวัคซีนส่งให้เขตแล้ว ข้อมูลอยู่ใน Line นายแพทย์วรา ปข. 
ขอให้แต่ละโรงพยาบาลดูประกอบ และขอติดตามผลงานเป็นรายสัปดาห์ โดยจะดึงข้อมูลผลงานจาก 
MOPH IC  
๓. การถ่ายโอน รพ.สต.สู่ อบจ.  ขณะนี้ผู้ขอรับโอนได้มาประเมิน อบจ.แล้ว ในส่วนของกระทรวง 
สาธารณสุข จะมีการจัดประชุมชี้แจงผ่าน ZOOM ในวันนี้  เวลา 15.00 น.  
๔. ประเด็นกำชับในช่วงวันหยุด วันสำคัญ งานเลี้ยงฉลอง วันคริสมาสต์/ปีใหม่ ให้เฝ้าระวังการเดินทาง   
การแพร่ระบาดของโควิด และนักท่องเที่ยว 
๕. การติดตามเบิกจ่าย ขอให้แต่ละหน่วยรับงบฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 
๖. ข้าราชการระดับผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดย้ายมาปฏิบัติงาน 

  1) นายคมกริช เจริญพัฒสมบัติ  รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  2) นายสินาทร โอ่เอ่ียม รับตำแหน่งปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  3) นายธีระชาติ ไทรทอง รับตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 จังหวัด 
      ประจวบคีรีขันธ์ 
  4) สัตวแพทย์นายไพลิน คณะรมย์ รับตำแหน่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  5) นางพิสมัย แก้วแจ่มใส รับตำแหน่งคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕64 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕64 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10/2564  
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564  มีทั้งหมด 20 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซตข์อง สสจ. และส่งให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564  จึงนำ
เรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุม 

 

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแกไ้ข  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/๒๕64 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕64 
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
 งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2563-2565) 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แจ้งความก้าวหน้า        
                     การบริหารจัดการงบงบลงทุนผูกพันข้ามปี ปี 2563 และงบลงทุนปี 2564 ดังนี้ 
 งบลงทุน ปี 2563  งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จำนวน 2 รายการ 

1. อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบ
ผูกพันปี 63-65 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สัญญาเลขที่ 14/2564  ลว 6 ต.ค. ๒๕63  
เริ่ม 7 ต.ค.๒๕63 – 18 ก.ค.๒๕65 ผู้รับจ้าง  หจก.ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง 

 ความก้าวหน้า   อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6 
 2. 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 ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้าย งวกที่ 7 วันที่ 3 ธ.ค.๒๕64  
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 งบลงทุน โรงพยาบาลหัวหิน  ปี 2563  งานก่อสร้าง  จำนวน  1 รายการ 
 1. อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683   
     ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 
 ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 2        

 งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
 1. อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร      
     วงเงิน 181,232,600 บาท เสร็จสิ้น กค. 2566 
     ความก้าวหน้า  อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1  

 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 อยู่ระหว่างงานงวดที่ 4 เหลือ 2 งวดงาน การก่อสร้างเป็นไปตามกำหนด 
 2. 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. 2564 - 13 ธ.ค. 2564 หจก.วิจิต บิลด ์
      ความก้าวหน้า ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.๒๕64  

 งบลงทุน (งบเงินกู้) ปี 2564 วงเงิน 5,816 ล้านบาท  
 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เครื่อง วงเงิน  
 3,900,000 บาท           
                     ความก้าวหน้า บริหารสัญญารอส่งมอบ ( รอ คกก.ตรวจรับพัสดุพิจารณาขยายเวลา ตามหนังสือ  
                     ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 )  

 งบลงทนุปี 2565  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)   
 1. อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์  รพ.กุยบุรี จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม ว.845 
      ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเสนอ ผู้มีอำนาจเห็นชอบ TOR ราคากลาง 
 2. ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาอาคารและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รพ.สต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก 
      ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ TOR ราคากลาง 

 งบลงทุนป ี2565  รายการครุภัณฑ์ 
 1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อน    
     ขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4 รพ.สต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี วิธี เจาะจง 
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเสนอผู้มอีำนาจลงนามในสัญญา 
 2. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลม 
     หายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป รพ.บางสะพาน 
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 2-12 ธ.ค.64 เสนอราคา 13 ธ.ค.64  วธิี E-bidding 

ประธาน ฝากผู้บริหารช่วยกำกับดูแล 

นายพงษพั์นธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  นำเสนอความ 
 คืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการที สสอ.หัวหิน และรพสต.ห้วยแสลงพันธุ์ ว่าขณะนี้อยู่ 
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 ในขั้นตอนที่คณะกรรมการสำรวจความเสียหายประเมิน และทาง สสจ. ได้เสนอผู้มีอำนาจสั่งการให้  
 สสอ.หัวหิน และ รพสต.ห้วยแสลงพันธุ์ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุในการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยให้ทั้งสอง 
 หน่วยงานทำหนังสือขอสนับสนุนเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบตัด 
 ขาดโดยมีวัตถุประสงค์ และเมื่อดำเนินการขอไปทางโรงพยาบาลแล้ว ขอให้โรงพยาบาลช่วยสนับสนุน 
          ด้วย และเมื่อได้สนับสนุนแล้ว ขอให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

- งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบผูกพันข้ามปี และการเตรียมความ
พร้อมการดำเนินงานในปี 2565) 

นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่า 
 เสื่อม)  
 ปี 2563   
 ข้อมูลภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 26 พ.ย. ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว 325 รายการ วงเงนิ 
 47,837,531 บาท และอยู่ระหว่างบริหารสัญญา 1 รายการ วงเงิน  2,000,000 บาท ดังนี้  

- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทันตกรรม 2,000,000 บาท รพ.ทับสะแก (E-bidding ครั้งที่ 3 วิธ ี
 คัดเลือก) สัญญาเลขที่ 637/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย.๒๕64 วงเงิน 1,998,000 บาท  5 งวดงาน 
 สิ้นสุด 14 มี.ค.๒๕65  สปสช.ขยายเวลาเก็บรักษาเงินถึง 31 พ.ค.๒๕65  
     ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3 เป็นไปตามงวดงาน 
 

 ปี 2564  
 ข้อมูลภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 26 พ.ย. ๒๕64  เบิกจ่ายแล้ว 203 รายการ วงเงิน  
 44,577,370.61 บาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 5 รายการ วงเงิน 5,897,765.97 บาท  
 อยู่ระหว่าก่อหนี้ 6 รายการ วงเงิน 1,312,437.51 บาท   

รายการที่อยู่ระหว่างก่อหนี้  
- รพ.กุยบุรี ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารผู้ป่วยรวมโรงพยาบาลกุยบุรี จำนวนเงิน 278,037.51 
สมทบ 215,962.49 รวมเงิน 494,000 บาท  

 ความก้าวหน้า ห้องน้ำอยู่ในตึกผู้ป่วยใน ซึ่งมีผู้ป่วยโควิดพักรักษาตัวอยู่ จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้  
 - รพ.สต.เขาล้าน อ.ทับสะแก ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวนเงิน 10,000.00 
 สมทบ 1,300 บาท รวมเงิน 11,300 บาท  

ความก้าวหน้า  ราคาตลาดในปัจจุบันสูงกว่าราคากลางมาก ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ จะขอ
เปลี่ยนแปลงรายการ 

 - รพ.บางสะพาน รายการปรับปรุงห้องฝากครรภ์ จำนวนเงิน 732,651.73 บาท  และเครื่องวัดความ 
 ดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวนเงิน 151,348.27 บาท 
 สมทบ 38,651.73 บาท รวมเงิน 190,000 บาท  
 ความก้าวหน้าอยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ไดภ้ายในเดือน ธ.ค. ๒๕64 

- รพ.ปราณบุรี  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู 
  จำนวนเงิน 102,400.00 บาท  และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด  
 30000 บีทยีู งบค่าเสื่อม 38,000 บาท สมทบ 2,200 วงเงินรวม  40,200 บาท  
 ความก้าวหน้า อาคารลี้ธีระ แล้วเสร็จ พ.ย. ๒๕64 อยู่ระหว่างสืบราคา 
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- รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร 
(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู  งบค่าเสื่อม 2,460,928.12 สมทบ39,071.88 
รวมเงิน 2,500,000บาท และ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง 
2,400,000 บาท  

 ความก้าวหน้า  ผู้ขายนัดส่งมอบ วันที่ 21 ธ.ค. ๒๕64 
- รพ.สต.สามร้อยยอด  อ.สามร้อยยอด  ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน  300,000 บาท   

 ความก้าวหน้า ผู้ขายนัดส่งมอบ วันที่ 25 ธ.ค. ๒๕64  
- รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง  อ.สามร้อยอด ยูนิตทำฟันสำหรับงานพ้ืนฐาน 300,000 บาท  

 ความก้าวหน้า ผู้ขายนัดส่งมอบ วันที่ 25 ธ.ค. ๒๕64  
 - รพ.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอดยูนิตทำฟัน ค่าเสื่อม 436,837.85 บาท สมทบ 23,162.15 บาท 
 รวมเงิน 460,000 บาท 25 ธ.ค. ๒๕64 
 ความก้าวหน้า ผู้ขายนัดส่งมอบ วันที่ 25 ธ.ค. ๒๕64  
 

 ปี 2565  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ทั้งสิ้น 
296 รายการ วงเงินค่าเสื่อม 50,917,442.38 บาท โดยมีแนวทางการดำเนินงานปี 2565  ดังนี้  

 1. การจัดซื้อจัดจ้าง  
     1.1  รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับ
รายการครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็น
ผู้ดำเนินการ โดยอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ที่ 10249/2564 ลงวันที่  9 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

  - สาธารณสุขอำเภอ ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) 
  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน)  
  - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด วงเงินเกิน  2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป  

      1.2 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขอให้ดำเนินการส่งรายงานแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาต่อไป 

 2. ให้หน่วยบริการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 3. การควบคุมกำกับติดตาม 

     3.1 โรงพยาบาลรายงานความก้าวหน้าในภาพรวมเครือข่ายบริการ ผ่านระบบรายงาน             
การใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) เว็บไซต์ 
www.nhso.go.th (ตัดยอดรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน)  

     3.2 โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ที่ https://shorturl.asia/ovcN5 (ตัดยอดรายงานทุกวันที่ 20 ของเดือน)  
ประธาน ฝากผู้บริหารช่วยกำกับดูแล 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ขอเปลี่ยนแปลงงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564  
 โรงพยาบาลทับสะแก ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
 ปีงบประมาณ 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จากรายการถังน้ำ 
 แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 1 ใบ วงเงิน 11,300 บาท ใช้งบค่าบริการทาง 
 การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จำนวนเงิน 10,000 บาท  และเงินบำรุงสมทบ จำนวนเงิน  
 1,300 บาท ขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นรายการโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 โต๊ะ วงเงิน 10,000 บาท  
 ใช้สำหรับบริการผู้ป่วย ทดแทนของเดิม รหัสครุภัณฑ์ 7110-007-0001/2 เหตุผลในการขอ 
 เปลี่ยนแปลงรายการ คือ ราคาถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร ในปัจจุบันสูงกว่าราคา 
 กลางมาก ไม่สามารถจัดซื้อได้ในวงเงินทีไ่ด้รับจัดสรร 
 

มติที่ประชุม ให้หน่วยบริการทบทวนวงเงินในการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะสำนักงาน จำนวน 1 โต๊ะ วงเงิน  
 10,000 บาท ทัง้นี้ หากหน่วยงานมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวให้จัดส่งคุณลักษณะ 
 เฉพาะครุภัณฑ์และเอกสารการสืบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย พร้อมทั้งแจ้งรหัสครุภัณฑ์เดิมที่ขอ 
 ทดแทน เพ่ือนำเสนอให้คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 3.2 ผลการเบิกจ่าย/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 แจ้งการบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุข 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงานภาพรวม  

งบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 
ก่อ
หนี ้

คงเหลือ 
ร้อยละ 

เป้าหมาย
เบิกจ่าย  

เบิกจ่าย (ธ.ค.64) 
งบดำเนินงาน 20,644,475.00 448,243.92 0 20,196,231.08 2.17 ร้อยละ 36 

 
- ผลการเบิกจ่าย งบด้านบุคลากร   

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ เป้าหมาย   
งบบุคลากร (ฉ.11/
พตส./คตส./ชันสตูร/
ประกันสังคมส่วน
นายจ้าง/ไม่ทำเวชฯ) 

17,673,145.00 85,000.00 0 17,588,145.00 0.48 ร้อยละ 36 

 

 

 

 
- ผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ   

ประเภทงบ ไดร้ับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

  

เป้าหมาย 
เบิกจ่าย 
(ธ.ค.64) 

งบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ 1,138,730.00 0 0 1,138,730.00 0 
ร้อยละ 

36 
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- ผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงานภารกิจพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ประเภทงบ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย 
ก่อ
หนี้ 

คงเหลือ 
ร้อยละ เป้าหมาย 
เบิกจ่าย เบิกจ่าย 

  (ธ.ค.64) 
งบดำเนินงาน
ภารกิจพ้ืนฐาน
(แผนงาน/
โครงการ) 

1,090,500.00 67,290.10 0 1,023,209.90 6.17 
ร้อยละ 

36 

  
- ผลการเบิกจ่าย งบเบิกแทนกัน 

 หน่วยงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

สสจ.ปข. 5,000 0 0 5,000 0 
 

- ผลการเบิกจ่าย งบอุดหนุน  

หน่วยงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

สสจ.ปข. 76,000 0 0 76,000 0 
 

- ผลการเบิกจ่าย งบกันไว้เบิกเหลื่อมปี  

หน่วยงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

สสจ.ปข. 28,296,445.00 28,288,270.50 0 8,174.50 99.97 
 
 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ  

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ยังไม่มีการเบิกจ่าย หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 3.3 ติดตาม OKRs เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุข (รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผน LOI ) 
       - แผน LOI  ปีงบประมาณ 2565 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นกัวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 นำเสนอรายงานการปรับประสิทธิภาพบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลทุกแห่งได้ 
 จัดทำแผนเพิ่มรายรับ-ลดรายจ่าย ส่งให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามตาราง 
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 แผน LOI  ปีงบประมาณ 2565 
  
 
 รายงานการปรับประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

 รายงานการปรับประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 
 
 
  
 สำหรับในส่วนของ รพ.สต. ได้มีการจัดทำแผนเพ่ิมรายรับ-ลดรายจ่าย เพ่ือปรับประสิทธิภาพบริหาร 
          จัดการด้านการเงินการคลัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วเช่นกัน รายละเอียดดังตาราง                                           

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นางสาวกนกวรรณ  จันทร์พรหม   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การ 
 ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 3 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
 ผู้ป่วยรายใหม่ 82 ราย นอกจังหวัด 1 ราย  

1. ผู้ป่วยยืนยันสะสม 18,453 ราย เรอืนจำ 568 ราย หลบหนีเข้าเมือง 79 ราย ติดจากต่างประเทศ 
    4 ราย  รกัษาหาย 94.8 % เสียชีวิดเพ่ิม 1 ราย ที่อำเภอบางสะพาน  รวมเสียชีวิต 115 ราย  
    อยู่ระหว่างการรักษาอาการปานกลาง 254 ราย รุนแรง 15 ราย  
2. การฉีดวัคซีนสะสมรายใหม่ 1,259 ราย เข็มที่ 1 สะสม  68.6 %  เข็มที่ 2 สะสม  61.2 %   
    เข็มที่ 3 สะสม  36 %   
3. ประเมินแนวโนม / แนวทางการดำเนินงาน 
- สถานการณภาพรวมจังหวัด ตองเฝาระวังเปนพิเศษ คือ อำเภอหัวหิน และอำเภอเมือง 

หน่วยบริการ เพ่ิมรายรับ ลดรายจ่าย 
รวมเพ่ิมรายรับ 

ลดรายจ่าย 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,481,857.58 1,878,803.65 3,360,661.23 
รพ.กุยบุรี 3,652,771.91 68,133.60 3,720,905.51 
รพ.ทับสะแก 3,853,621.15 2,912,628.76 6,766,249.91 
รพ.บางสะพาน 15,874,429.50 3,607,450.79 19,481,880.29 
รพ.บางสะพานน้อย 1,693,832.44 444,261.07 2,138,093.51 
รพ.ปราณบุรี 1,254,988.10 1,946,446.63 3,201,434.73 
รพ.หัวหิน 2,534,485.31 6,285,145.19 8,819,630.50 
รพ.สามร้อยยอด 4,821,784.81 1,043,805.57 5,865,590.38 
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- มาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการ ได้แก่ COVID FREE SETTING ทุกพ้ืนที ่และการเฝาระวังอยางตอเนื่อง
ในกลุม่ที่มาจากตางจังหวัด แรงงาน(ใน/นอกประเทศ)ที่กลับบานหรือมาทํากิจกรรมกิจการในพื้นที ่โดย
การทำ Active Surveillance ด้วย ATK ทุกพ้ืนที่อย่างตอเนื่อง  

 - พ้ืนที่เสี่ยง 11 setting จากการสอบสวนโรคเกี่ยวของกับแรงงานตางดาว บาน/ชุมชนแออัด การ 
 รวมกลุม อาชีพทําหมึก/หัวไชเทา  

- รพ.สนับสนุน ATK ใหทีม Active  Surveillance แนวคิด 20:80 อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง/ 1 
สถานที ่ๆ ละ 5-10 ตัวอยาง เนนให้ครอบคลุม 
- กระจาย ATK ใหทั่วถึง โดยการสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น 
- โรงงาน ให้จัดทําแผนเผชิญเหตุในทุกโรงงาน สรางเสริมพฤติกรรม ใหความรู “อยูกับบุคคลที่ 2 ตอง 
  สวมแมส” กรณเีกิดการระบาดในโรงงาน ต้อง BUBBLE & SEAL เปาหมายชวยผูประกอบกิจการที่ 
  พบผูติดเชื้อดําเนินกิจกรรมไดโดยไมปดกิจการ 
- ทําบัญชีผูกลุมเปราะบาง ทํากลุม Small BUBBLE ในโรงงาน 
- แรงงานตางดาว ใหมีการตรวจอยางตอเนื่องโดยนายจางสัปดาหละ 1 ครั้ง ฉีดวัคซีนแรงงานตาง 
  ดาวให้ครอบคลุม หรือคนไทยรอบชุมชนตางดาว ใหปกครองดูแลกิจกรรมการรวมกลุม จํากัดวงใน 
  ชุมชน     
- สอบสวนและทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอม ในคนอยางตอเนื่องภายใน 24 ชม. 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 สถานการณ์การการฉีดวัคซีนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแนวทางการดำเนินงานในเดือน
ธันวาคม 2564  

นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
แจ้งการบริหารการฉีดวัคซีนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหไ้ด้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ภายในเดือนธันวาคม  
2564 ดังนี้ 
เป้าหมาย 
- ประชากรภาพรวมจังหวัด 578,094 คน ต้องไดร้ับวัคซีน เข็ม 1 >70% และครบ 2 เข็ม >60% 
- ประชากรกลุ่ม 608 จำนวน 135,606 คน ต้องไดร้ับวัคซีน เข็ม 1 >90% และครบ 2 เข็ม >80% 
ผลงานการฉีด 
- ประชากรภาพรวมจงัหวัด ได้รับ เข็ม 1 จำนวน 396,419 คน (68.57%)  ได้รับครบ 2 เข็ม  
จำนวน 353,892  คน (61.22%)  
- ประชากรกลุ่ม 608  ได้รับ เข็ม 1 จำนวน 97,157  คน (71.65%) และได้รับครบ 2 เข็ม จำนวน    
89,500 คน (66.00%) 
* สรุปผลงาน ยังไม่บรรลุตามเกณฑเ์ป้าหมายทั้งสองส่วน ต้องเร่งรัดดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่ม 
608 
ปฏิทินการบริหารการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๑. วัคซีนชนิด AstraZeneca  แบ่งการฉีดเป็นรายสัปดาห์ ทั้งท่ีฉีดเป็นเข็ม 1  เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น 
ดังนี้  
    - 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64 ฉีดเป็นเข็ม 1 ให้กับผู้จองคิว “หมอประจวบพร้อม Ver.2” และฉีดเชิงรุก
กลุ่ม 608 ฉีดเป็นเข็ม 2 ให้กับคนที่ได้รับเข็ม 1 ด้วยวัคซีนชนิด Sinovac ช่วงวันที่ 8 - 9 พ.ย. 2564 
(7,829 โดส) และฉีดเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ  
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   - 6-12 ธ.ค. 2564 ฉีดเปน็เข็ม 1 ให้กับผู้จองคิว “หมอประจวบพร้อม Ver.2” และฉีดเชิงรุกกลุ่ม 
608  ฉีดเป็นเข็ม 2 ให้กับคนที่ได้รับเข็ม 1 ด้วยวัคซีนชนิด Sinovac ช่วงวันที่ 15 - 19 พ.ย. 2564 
(2,237 โดส) และฉีดเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ 
   - 13-19 ธ.ค. 2564 ฉีดเป็นเข็ม 1 ให้กับผู้จองควิ “หมอประจวบพร้อม Ver.2” และฉีดเชิงรุก
กลุ่ม 608  ฉีดเป็นเข็ม 2 ให้กับคนที่ได้รับเข็ม 1 ด้วยวัคซีนชนิด Sinovac ช่วงวันที่ 22 - 26 พ.ย. 
2564 (2,356 โดส) และฉีดเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ 
   - 20-26 ธ.ค. 2564 ฉีดเป็นเข็ม 1 ให้กับผู้จองควิ “หมอประจวบพร้อม Ver.2” และฉีดเชิงรุก
กลุ่ม 608  ฉีดเป็นเข็ม 2 ให้กับคนที่ได้รับเข็ม 1 ด้วยวัคซีนชนิด Sinovac ช่วงวันที่ 29 - 30 พ.ย. 
2564 และฉีดเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ 
2. วัคซีนชนิด Pfizer แบ่งการฉีดเป็นรายสัปดาห์ ทั้งท่ีฉีดเป็นเข็ม 1 และ เข็ม 2 ดังนี้  

     - 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64  ฉีดเป็นเข็ม 2 เด็ก รอบที่ 4 = 2,239 คน  
     - 6-12 ธ.ค. 2564 ฉีดเป็นเข็ม 2 เด็ก รอบที่ 4 ที่เหลือ + กลุ่มอ่ืน = 707 คน 

    - 13-19 ธ.ค. 2564 ฉีดเป็นเข็ม 2 ให้กับประชาชนที่ฉีดเข็ม 1 ด้วย AstraZeneca ตามสูตรการ
ฉีดใหม ่(AZ-Pf) จำนวน 4,886 คน  
    - 20-26 ธ.ค. 2564 ฉีดเป็นเข็ม 2 ให้กับประชาชนที่ฉีดเข็ม 1 ด้วย AstraZeneca ตามสูตรการ
ฉีดใหม ่(AZ-Pf) และเด็กท่ีผิดนัดฉีดเข็ม 2 ในรอบที่ผ่านมา (เก็บตก)  

 3. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวัคซีน 
    - วันที่ 27 พ.ย. – 5 ธ.ค.64 จัดมหกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ระดับอำเภอๆ ละ 1 วัน เลือกสูตรฉีดได้ 
    - วันที่ 6 - 12 ธ.ค.64 สำรวจ/ลงทะเบียน รับเข็ม 3 กรณีคนที่ฉีด Sinopharm ครบ 2 เข็ม 

    - วันที่ 13 - 19 ธ.ค.64 Check จำนวนวัคซีน AZ คงเหลือในคลังทั้งหมด (คลังกลาง + คลัง รพ. 
 แต่ละแห่ง) เรียกคืนวัคซีนนำมาปรับเกลี่ยใหม่ ตามปริมาณที่ต้องใช้ในแต่ละอำเภอ 
    - วันที่ 20 – 26 ธ.ค.64 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) กรณคีนที่ฉีด SP ครบ 2 เข็ม 

 4.  การบริหารวัคซีนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
     มติทีป่ระชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 53/2564 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2564  ณ ห้อง
ประชุมราชภักดิ์ สสจ.ปข. กำหนดให้ปรับการบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้
มากขึ้น  ดังนี้ 

1.การบริหารการฉีดวัคซนีโควิด 19 เข็ม 1 
1.1 ปรับรูปแบบการฉีดวัคซีน โดยเพิ่ม/เน้นการฉีดแบบ  เชิงรุกเข้าหาประชาชนในพ้ืนที่ 

- มอบหมายมหาดไทย (ท้องถิ่น/ท้องที่) สำรวจข้อมูลประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน, ให้ข้อมูล 
ความรู้ เรื่องวัคซีน และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรับ-ไม่รบัวัคซีน กรณีผู้ไม่ประสงค์
รับวัคซีน ให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

    - มอบหมายสาธารณสุข จัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้
รับวัคซีน (ตามข้อมูลในข้อ 1)ได้เข้ารับวัคซีน ภายในวันที่  15 ธันวาคม 2564  โดยให้กำหนดจุดฉีด
ในชุมชน/หมู่บ้าน และจัดทีมย่อยออกฉีดเชิงรุกถึงบ้าน 
    - มอบหมายมหาดไทย (ท้องถิ่น/ท้องที่) อำนวยความสะดวกให้ประชาชน  สามารถเข้ารับการ
ฉีดได้ง่ายและสะดวก ทั้งการจัดสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีน / สถานที่พักคอย และการจัด
ยานพาหนะรับ- ส่ง กรณีผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส 
      2. การบริหารการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) สำหรับประชาชนที่ฉีด วัคซีนชนิด Sinopharm 
ครบ 2 เข็ม  
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  2.1 เห็นชอบให้สามารถนำวัคซีนที่มีในคลังวัคซีนจังหวัด ที่เหลือจากการฉีดเป็น เข็ม 1 ตาม
แผนการฉีดวัคซีนของจังหวัด  มาใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับ ประชาชนได้ ตามข้อสั่งการของ
กระทรวงสาธารณสุข 
  2.2 ให้ สสจ.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น กรณีนี้ ดังนี้ 
              - สำรวจ จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีนชนิด Sinopharm ครบ 2 เข็มแล้ว ที่ตอ้งการรับ
วัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) โดยให้ ลงทะเบียนขอรับวัคซีนเข็ม 3 ผ่านทาง Website สสจ.ระหว่างวันที่ 
1 – 15 ธันวาคม 2564  
              - มอบหมาย รพ.ที่เป็นหน่วยฉีด แจ้งผู้จัดหาวัคซีน ให้แจ้งประชาชน กลุ่มเป้าหมายตามที่
หน่วยงาน/องค์กรได้จัดหาวัคซีน Sinopharm มาฉดี ให้ ให้ลงทะเบียนในช่องทางที่ สสจ.กำหนด 
              - พิจารณาผู้ลงทะเบียนฯ ที่รับวัคซีนเข็ม 2 มาแล้ว ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ให้เข้ารับวัคซีน 
เข็ม 3 โดยจัดสรรวัคซีนตามชนิดของวัคซีนที่กระทรวง  อนุญาตให้ฉีด และมีคงคลังอยู่ในช่วงเวลานั้น    
              -กำหนดแผนการฉีด หว่างวันที่ 20 – 29 ธันวาคม 2564  
        3. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดก่อนหน้านี้ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2  แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือน ธันวาคม  2564 
นางสุกัญญา  เจียรวนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ แจ้งแผน 
 แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 
 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ม.5 บ้านบึงนคร ต.บึงนคร อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ม.5 บ้านชุมนุมมะละกอ อ.เมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 หมายเหตุ หลังจากเสร็จจากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหิน 
 เฉลิมพระเกียรติฯ จะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 คน เพื่อ 
 มอบชุดยาสามัญประจำบ้านและถุงยังชีพ ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผู้ป่วยใน 
 การลงเยี่ยมฯ 
 

มตทิี่ประชุม รับทราบ  

 4.3 เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    
 แจ้งที่ประชุมเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  
 วันที่ 3-4 มีนาคม 2565  (พฤ.-ศ.) 
 - ประชุมสรุปตรวจฯ เขต 5 รอบท่ี 1 วันที่ 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 2565 
 - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  5.1 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11 และ ฉ.12) ปีงบประมาณ 2565 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

นำเสนอเรื่องค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11 และ ฉ.12) ปีงบประมาณ 2565 ให้ที ่
ประชุมพิจารณา  ดังนี้ 
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งบประมาณค่าตอบแทนกำลังคน ( ฉ 11 ) ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ   
2565 มีดังนี้ 

หน่วยงาน 
จำนวนงบประมาณท่ีได้รับแจ้งจัดสรรปีงบประมาณ 2565 

รับโอนงวด 1 แผนจัดสรรงวด 2 รวมทั้งปี 

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,275,880 1,134,701 2,410,581 
รพ.หัวหิน 1,175,007 1,920,652 3,095,659 

สสจ.(รพ.สต. + รพช.) 8,479,185 8,479,185 16,958,370 

รวม 10,930,072 11,534,538 22,464,610 
งบประมาณในส่วนของ สสจ. ใช้จัดสรรให้ รพ.สต. และ รพช.ทุกแห่งในจังหวัด โดยที่ผ่านมามีนโยบาย
การจัดสรรให้ รพ.สต.ทุกแห่ง 100% ก่อน ส่วนที่เหลือจากจัดสรรให้ รพ.สต. นำมาจัดสรรให้ รพช. 

วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนกำลัง (ฉ 11) ที่ใช้ในการจัดสรรให้ รพ.สต. & รพช.วงเงินตามแผน
จัดสรร ปี 2565  จำนวนทั้งสิ้น 16,958,370 บาท  

- แผนการใช้งบประมาณ ฉ 11 ของ รพ.สต. ทั้งหมด (100% ) จำนวน 13,547,000 บาท 
 

รพ.สต.ในอำเภอ 
แผนการใช้งบประมาณ ฉ 11 (100 %) ของ รพ.สต. 

ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งปี 
เมือง 1,311,200 1,314,600 2,625,800 
หัวหิน 805,200 805,200 1,610,400 
ปราณบุรี 710,400 710,400 1,420,800 
สามร้อยยอด 624,600 624,600 1,249,200 
กุยบุรี 786,600 786,600 1,573,200 
ทับสะแก 802,800 802,800 1,605,600 
บางสะพาน 900,000 900,000 1,800,000 
บางสะพานน้อย 831,000 831,000 1,662,000 

รวม 6,771,800 6,775,200 13,547,000 
 

มีงบประมาณเหลือหลังจากจัดสรรให้ รพ.สต.แล้ว ทั้งสิ้น 3,411,370 บาท  
ข้อเสนอเพ่ือการพิจารณา 
1. หลักเกณฑ์และวงเงินที่ใช้ในการจัดสรรงบค่าตอบแทนกำลังคน( ฉ 11 ) ให้ รพช. วงเงิน 
3,411,370 บาท 
ข้อเสนอ : จัดสรรทอนส่วนตามวงเงินที่ รพช.ใช้ เฉลี่ยต่อเดือน = 87.68 %  ของวงเงินที่ใช้ จะได้ผล
การจัดสรรตามตาราง 
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โรงพยาบาล วงเงินที่ รพช.ใช้เฉลี่ยต่อเดือน จัดสรรทอนตามส่วน (บาท) 

ปราณบุรี   555,240      486,857 
สามร้อยยอด                 680,300     596,515 
กุยบุรี                 399,500     350,298 

  ทับสะแก 567,283     497,417 
บางสะพาน 1,366,700    1,198,378 
บางสะพานน้อย 321,500      281,904 

รวม 3,890,523    3,411,370 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ คือ 

1) จัดสรรให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 100 ของค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 11) ที่บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละอำเภอควรได้รับตามสิทธิ  
2) จัดสรรส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในข้อ 1) ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยทอนส่วนตามแผนการ
จ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(ฉบับที่ 11) ปี 2565 เฉลี่ยต่อเดือน   
 
สรุปภาพรวมวงเงินงบค่าตอบแทนกำลังคน ( ฉ 11 ) ปีงบประมาณ 2565 สสจ.ประจวบคีรีขันธ์   
ที่จัดสรรให้ รพ.สต และ รพช. ทั้งปงีบประมาณ   

อำเภอ 
ประมาณการจำนวนงบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ (บาท) 

รพ.สต. รพช. ภาพรวมอำเภอ 
เมือง 2,625,800 - 2,625,800 
หัวหิน 1,610,400 - 1,610,400 
ปราณบุรี 1,420,800 486,857 1,907,660 
สามร้อยยอด 1,249,200 596,515 1,845,710 
กุยบุรี 1,573,200 350,298 1,923,500 
ทับสะแก 1,605,600 497,417 2,103,020 
บางสะพาน 1,800,000 1,198,378 2,998,380 
บางสะพานน้อย 1,662,000 281,904 1,943,900 
รวม 13,547,000 3,411,370 16,958,370 

 

ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา  
ข้อที่ 2 แนวทางการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ข้อเสนอ 
1) สสจ. กันเงินงบประมาณส่วนของ รพ.สต. ไว้ให้ รพ.สต.ใน 6 อำเภอ ได้แก รพ.สต.ในเขตอำเภอ 
ปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย ให้  สสอ. รวบรวมเอกสาร
หลักฐานของ รพ.สต.ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564  ส่งมาตั้งเบิกที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564   สำหรับ รพ.สต.ในเขตอำเภอหัวหิน และอำเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้ สสอ.รวบรวมเอกสารหลักฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเดือน                 
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ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ส่งมาตั้งเบิกที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ไม่เกินวันที่ 10 ของทุก
เดือน 
2) สสจ. จัดสรรงบประมาณส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ รพช. (ตามวงเงินที่ รพช.ได้รับในช่วสง 6 เดือนแรก  
รวมกับวงเงินงบประมาณที่เหลือของ รพ.สต.ในอำเภอนั้น  ให้ รพช. นำไปเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน
กำลงัคน (ฉ 11) ของโรงพยาบาลไปพลางก่อน โดย รพช.รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรรส่งมาตั้งเบิกที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 10 
ธันวาคม 2564 
 
แผนการจัดสรรงบค่าตอบแทนกำลังคน ( ฉ 11 ) ปีงบประมาณ 2565  รอบท่ี 1 :  วงเงิน
8,479,185 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ  
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 การสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและรายงานผล  การสำรวจฯ  
      - อำเภอทับสะแก 
นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก แจ้งผลการสำรวจประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 
 1. รพ.สต.บ้านเนินดินแดง จำนวน 165 คน ทำแบบสำรวจ 165 คน 
 เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก กลัว/กังวลต่อวัคซีน  ญาติ/ลูกไม่ให้ฉีด  ป่วยและรักษาตัวอยู่รพ. 
  อายุมาก  ยังไม่พร้อม  ร่างกายไม่แข็งแรง  รอวัคซีนซิโนฟาร์ม  
  2. รพ.สต.ห้วยยาง จำนวน 117 คน ทำแบบสำรวจ 48 คน 

เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  ไม่พบตัว ไม่มีเหตุผล  อยู่ต่างจังหวัดย้ายที่อยู่  ผู้ป่วยติดเตียง 
14  อายุไม่ถึงเกณฑ์การได้รับวัคซีน  
3. รพ.สต.หินเทิน จำนวน 211 คน ทำแบบสำรวจ 188 คน   

อำเภอ 

จำนวนเงินงบประมาณท่ีจะได้รับจัดสรรในรอบแรกเพ่ือเบิกจ่ายใน 
ไตรมาส 1-2 (ตค. 2564 – มี.ค.2565) 

รพ.สต. 
รพช. 

ภาพรวม
อำเภอ เฉพาะส่วน

ของ รพช. 
วงเงินของ รพ.สต.ที ่

รพ.นำมาใช้พลางก่อน 
รวม 

เมือง    1,311,200                      -     1,311,200 
หัวหิน      805,200                      -        805,200  
ปราณบุรี       236,800      243,671               473,600      717,271      954,071  
สามร้อยยอด       208,200      298,555               416,400      714,955      923,155  
กุยบุรี       262,200      175,324               524,400      699,724      961,924  
ทับสะแก       267,600      248,956               535,200      784,156   1,051,756  
บางสะพาน        300,000      599,786               600,000   1,199,786   1,499,786  
บางสะพานน้อย        277,000      141,093               554,000      695,093      972,093  
รวมทั้งจังหวัด      3,668,200   1,707,385           3,103,600   4,810,985   8,479,185  
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เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  กลัว/กังวลต่อวัคซีน  ติดเตียง ไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้าน  ลูก/
ญาติไม่ให้ฉีดอายุมาก  มีโรคประจำตัว  
4. รพ.สต.ทุ่งประดู่ จำนวน 77 คน ทำแบบสำรวจ 77 คน 
เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  ร่างกายไม่แข็งแรง และไม่แจ้งเหตุผล 

 5. รพ.สต.ดอนใจดี จำนวน 399 คน ทำแบบสำรวจ 399 คน 
 เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  ร่างกายไม่แข็งแรง และไม่แจ้งเหตุผล กังวลต่อการฉีด อายุมาก 
 6. รพ.สต.เขาล้าน จำนวน 180 คน ทำแบบสำรวจ 180 คน 
 เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  รอซิโนฟาร์ม และไม่แจ้งเหตุผล 
 7. รพ.สต.อ่างทอง จำนวน 234 คน ทำแบบสำรวจ 184 คน  
 เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  รอวัคซีนชนิดอ่ืน และไม่แจ้งเหตุผล ไม่ประสงค์รับ 
 8. รพ.สต.เหมืองแร่ จำนวน 554 คน ทำแบบสำรวจ 554 คน 
 เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  กังวลและไม่แจ้งเหตุผล ไม่ประสงค์รับ 
 9. รพ.สต.นาหูกวาง จำนวน 296 คน ทำแบบสำรวจ 296 คน 
 เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  รอวัคซีนชนิดอ่ืน และไม่แจ้งเหตุผล ไม่ประสงค์รับ 
 10.รพ.สต.หนองหอย จำนวน 811 คน ทำแบบสำรวจ 536 คน 
 เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน เนื่องจาก  รอวัคซีนชนิดอ่ืน และไม่แจ้งเหตุผล ไม่ประสงค์รับ 
 สรุป 
 รวม 10 รพ.สต. จำนวน 3,046 คน ทำแบบสำรวจ 2,629 คน 
 เหตุผลที่ไม่ต้องการรับวัคซีน กลวัผลข้างเคียง อายุมากแล้วไม่ได้ไปไหน และไม่มีเหตุผลอธิบาย 

ประธาน  ให้ร่วมกันหาแนวทางและวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
 

มติที่ประชุม - 
 
 

ปิดประชุม   เวลา  17.00 น.     

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


