
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุ ระดับจังหวัด 
ครั้งท่ี 5 / 2564 

วันพุธท่ี 29 มิถุนายน  ๒๕65 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจันทนา  ศิริโยธิพันธ์ุ  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
3. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
4. นางสุมา  เหมทัต   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
5. นางจารุรัตน์   พัฒน์ทอง  เภสัชกรชชำนาญการพิเศษ 
6. นายเกรียงศักด์ิ คำอิ่ม   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
7. นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
8. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
9. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
10. นายวิทยา   โปธาสินธ์ุ     รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
11. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร  ผอ.รพ.ทับสะแก 
12. นางฉัตรพร ถนอมนาค  แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
13. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
14. นายสายชล ศรีพนมวรรณ  แทน.สสอ.หัวหิน 
15. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
16. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
17. นายสุขุม ทัศนา   รก. สสอ.กุยบุรี 
18. นายเรวัฒน์  สุขหอม   สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
19. นายเชิดชาย สธุรรมรักษ์  สสอ.ทับสะแก 
20. นายเจริญ เจริญลักษณ์  สสอ.บางสะพาน 
21. นายนพดล คงแท่น   แทน สสอ.บางสะพานน้อย 
22. นางรัชน ี ศรีชาติ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
23. นางสาวพชรวรรณ จันทร์ทัพ  แทน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสขุภาพ 
24. นายชนะชล สุทธิพงษ์  แทน หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
25. นางสมเนตร ทองอยู ่   หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
26. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
27. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
28. นางจารุณี ศราภัยวานิช  แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
29. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
30. นางสาวศิริพร สัตถาพร  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
31. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
32. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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33. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
34.  นางสุนารี รัตนพันธ์ุ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
35.  นางพรรทิภา คำแก้ว   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
36.  นายสิทธิศักดิ์ คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
37.  นายดำรงศักดิ์ เช้ือแถว   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
38.  นางสาวภัทราภรณ์ จันทร  นักวิชาการสาธารณสุข 
39.  นางสาวยุวดี จ่าบาล   นักวิชาการเงินและบัญชี 
40.  นายภูชัยย์ ศรีเมือง   นายช่างโยธา 
41.  นางศศิวิมล บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
42.  นางสาวนธัมน สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข 
43.  นางสาวพรภิมน  ทรศัพท ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
44.  นายวรวัฒน์  แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
45. นางสาวกมลชนก เลิศอนันตป์รีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
46. นายสารินทร ์ สมมาก   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์

 

เริ่มประชมุ เวลา 13.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม  
 ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทยเ์กรียงศักด์ิ คำอิ่ม รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 

 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  

วาระที่ 2 เรือ่งรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕63  วันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
นางสาวนุจรี  ยะก๊บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ แทนหัวหนา้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด ( คปสจ. ) ครัง้ที่ 
4/2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 มีทั้งหมด 23 หน้า ได้นำข้ึนเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” แล้ว ในวันที่ 28 มิ.ย. 2565   

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ข้ีอแกไ้ข  
 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕63  วันพุธท่ี 8 มิถุนายน 2565   
 3.1 การจัดสรร/ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายสิทธิศักด์ิ คูหพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข แจ้งการจัดสรร/ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
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1) งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
ภาพรวม 149,524,824.00 41,626,178.35 40,400.00 107,858,245.65 27.84 

งบดำเนินงาน 30,756,124.00 28,274,878.35 40,400.00 2,440,845.65 91.93 
งบลงทุน 118,768,700.00 13,351,300.00 0.00 105,417,400.00 11.24 
 
 งบดำเนินงาน 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ 
ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
รายละเอียดของงบดำเนินงาน แบ่งเป็น 

งบบุคลการ (รวม) 25,966,659.00 25,308,730.00 0.00 571,280.00 97.47 
- เงินค่าตอบแทน (คตส.) 105,000.00 103,500.00 0.00 1,500.00 98.57 
- ค่าตอบแทนฉบับที่ 11/12 12,416,542.00 12,040,066.00 0.00 376,476.00 96.97 
- ค่าไม่ทำเวช 806,000.00 630,000.00 0.00 176,000.00 78.16 
- เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

18,660.00 15,000.00 0.00 3,660.00 80.39 

- เงินสมทบประกันสังคม 
ส่วนของนายจ้าง 

275,963.00 189,314.00 0.00 86,649.00 68.60 

- เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 12,276,194.00 12,263,050.00 0.00 13,144.00 99.89 
- ค่าตอบแทนชันสูตร 68,300.00 67,800.00 0.00 500.00 99.27 

งบดำเนินงานข้ันต่ำ 
- ค่าสาธารณูปโภค 627,520.00 616,136.97 0.00 11,383.03 98.19 

งบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ 
- แผนงาน/โครงการ 2,150,745.00 944,066.92 36,000.00 1,170,678.08 43.89 

งบดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน 
- แผนงาน/โครงการ 2,011,200.00 1,405,944.46 4,400.00 600,855.54 69.91 
 
 จากตาราง ภาพรวมงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน  
 149,524,824 บาท เบิกจ่าย จำนวน 41,626,178.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.84 (เป้าหมาย 
 การเบิกจ่ายภาพรวม เดือนมิถุนายน ร้อยละ 72) ซึ่งผลงานน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย เนื่องจากใน 
 ส่วนของงบลงทุนมีผลการงานการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย โดยจากได้รับจัดสรร จำนวน  
 118,768,700 บาท เบิกจ่าย 13,351,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.24 (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ 
 ลงทนุ เดือนมิถุนายน ร้อยละ 46) ในส่วนของงบดำเนินงานได้รับจัดสรร จำนวน 30,756,124 บาท  
 เบิกจ่าย 28,274,878.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.93 (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน เดือน 
 มิถุนายน ร้อยละ 79) ส่วนใหญ่เบิกจ่ายงบประมาณได้ดีในงบบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค 
 
 ความก้าวหนา้การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ รพ./สสอ. ท่ีได้รับจัดสรรจาก     

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบครีีขันธ์ รายละเอียดดังนี้ 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

ภาพรวมโรงพยาบาล 1,184,100.00 617,550.00 0.00 566,550.00 52.15 
รพ.หัวหิน ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 122,800.00 72,800.00 0.00 50,000.00 59.28 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 

รวม 164,800.00 72,800.00 0.00 92,000.00 44.17 
รพ.ปราณบุรี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 101,700.00 58,200.00 0.00 43,500.00 57.23 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 100 
รวม 102,700.00 59,200.00 0.00 43,500.00 57.64 

รพ.สามร้อย
ย
อ
ด 

ค่ารกัษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 85,800.00 51,700.00 0.00 34,100.00 60.26 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 2,500.00 0.00 
0.00 

2,500.00 0.00 

รวม 88,300.00 51,700.00 0.00 36,600.00 58.55 
รพ.กุยบุรี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 72,800.00 48,800.00 0.00 24,000.00 67.03 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 3,000.00 2,000.00 0.00 1,000.00 66.67 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 84,800.00 50,800.00 0.00 34,000.00 59.91 
รพ.
ประจวบฯ 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 323,000.00 166,000.00 0.00 157,000.00 51.39 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 19,900.00 9,000.00 0.00 10,900.00 45.23 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 360,900.00 175,000.00 0.00 185,900.00 48.49 
รพ.ทับสะแก ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 115,300.00 64,800.00 0.00 50,500.00 56.20 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 7,000.00 4,000.00 0.00 3,000.00 57.14 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

รวม 141,300.00 68,800.00 0.00 72,500.00 48.69 
รพ.บาง

ส
ะ
พ
า
น 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 152,000.00 85,965.00 0.00 66,035.00 56.56 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 11,000.00 5,985.00 0.00 5,015.00 54.41 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 9,000.00 0.00 

0.00 

9,000.00 0.00 

รวม 172,000.00 91,950.00 0.00 80,050.00 53.46 
รพ.บาง
สะพานน้อย 

ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 67,800.00 45,800.00 0.00 22,000.00 67.55 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 100 

รวม 69,300.00 47,300.00 0.00 22,000.00 68.25 

ภาพรวมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 704,000.00 406,946.96 36,000.00 261,053.04 57.80 
สสอ.หัวหิน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 48,344.99 0.00 1,655.01 96.69 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

รวม 97,000.00 48,344.99 0.00 48,655.01 49.84 
สสอ.ปราณ

บุ
ร ี

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 37,575.61 0.00 12,424.39 75.15 
พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 38,000.00 9,000.00 0.00 29,000.00 23.68 

รวม 98,000.00 49,575.61 0.00 48,424.39 50.59 
สสอ.สาม
ร้อยยอด 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 42,997.97 0.00 7,002.03 86.00 
พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 28,000.00 9,000.00 0.00 19,000.00 32.14 

รวม 88,000.00 51,997.97 0.00 36,002.03 59.09 
สสอ.กุยบุรี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 45,623.59 0.00 4,376.41 91.25 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

รวม 79,000.00 45,623.59 0.00 33,376.41 57.75 
สสอ.เมือง
ประจวบคีรีขั
นธ์ 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 100 
พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 36,000.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 

รวม 96,000.00 53,000.00 36,000.00 7,000.00 55.21 
สสอ.ทับแก ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 32,643.65 0.00 17,356.35 65.29 

พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 

รวม 79,000.00 35,643.65 0.00 43,356.35 45.12 
สสอ.บาง

ส
ะ
พ
า
น 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,907.41 0.00 92.59 99.81 
พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 47,000.00 27,000.00 

0.00 

20,000.00 57.45 

รวม 107,000.00 79,907.41 0.00 27,092.59 74.68 
สสอ.บาง
สะพานน้อย 

ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 39,853.74 0.00 10,146.26 79.71 
พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 

รวม 60,000.00 42,853.74 0.00 17,146.26 71.42 
 

จากตาราง ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานระดับอำเภอ ของโรงพยาบาล  
ได้รับจัดสรรภาพรวม จำนวน 1,184,100 บาท เบกิจ่าย 617,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.15 ใน
ส่วนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้รบัจัดสรรภาพรวม จำนวน 704,000 บาท เบกิจ่าย 
406,946.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.80 สำหรบักจิกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ PCC 
เบิกจ่ายงบประมาณได้น้อย และล่าช้า จึงขอใหห้น่วยบรกิารที่ได้รับงบประมาณ ทัง้ในส่วนของ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสงักัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เรง่รัดการ
เบิกจ่ายโดยเร็ว เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณ เข้าสู่ช่วงท้ายของไตรมาส 3 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 งบลงทุน 
 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ 
ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
รายละเอียดของงบลงทุน แบ่งเป็น 

ภาพรวม 118,768,700.00 13,351,300.00 0.00 105,417,400.00 11.24 
ครุภัณฑ์ 1,820,000.00 1,820,000.00 0.00 0.00 100 
สิ่งก่อสร้าง 116,948,700.00 11,531,300.00 0.00 105,417,400.00 9.86 
 

 2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเบิกแทนกัน/เงินอุดหนุน/งบเงินกู้/งบกลางโควิด-19 สำนักงาน 
 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเบิกแทนกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100 

 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสขุจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำร ิ 76,000.00 51,900.00 0.00 24,100.00 68.29 
 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินกู้โควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

ครุภัณฑ์ (จำนวน 20 รายการ) 31,358,600.00 3,527,700.00 0.00 27,830,900.00 11.25 
 
 

หน่วยบริการท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวรายการ ได้รับจัดสรร 

รพ.ปราณบรุ ี
- เครื่องช่วยหายใจ (799,000 บาท) 
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

2 5,937,000.00 

รพ.สามร้อยยอด 
- เครื่องช่วยหายใจเคลื่อนย้าย (449,700 บาท) 
- เครื่องช่วงหายใจ (799,000 บาท) 
- เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟื้นคืนชีพ (990,000 บาท) 
-เครือ่งติดตามการทำงานของหัวใจ (1,993,000 บาท) 

4 4,231,900.00 



7 
 

รพ.กุยบุร ี
- เครื่องช่วยหายใจเคลื่อนย้าย (449,700 บาท) 
- เครื่องช่วงหายใจ (799,000 บาท) 
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

3 6,386,700.00 

รพ.บางสะพาน 
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

1 5,138,000.00 

รพ.บางสะพานน้อย 
- เครื่องช่วยกระบวนการปัม๊และฟื้นคืนชีพ (990,000 บาท) 
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

2 6,128,000.00 

รวม 12 27,821,600.00 
 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลางโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

ภาพรวม 61,072,473.70 29,240,245.87 0.00 31,832,227.83 47.88 
ค่าตอบแทนพนักงานราชเฉพาะกิจ 3,136,445.00 1,433,664.67 0.00 1,702,780.33 45.71 
เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน
ราชเฉพาะกิจ 

48,750.00 13,650.00 0.00 35,100.00 28.00 

กองทุนเงินทดแทนพรก.เฉพาะกิจ 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 
COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 39,283,220.00 19,404,562.50 0.00 19,878,657.50 49.40 
ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ 18,601,458.70 8,388,368.70 0.00 10,213,090.00 45.10 

 
 3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

ภาพรวม 133,928,869.71 109,937,930.22 0.00 23,990,939.49 82.09 
ครุภัณฑ์ 18,179,400.00 18,179,000.00 0.00 400.00 100 
สิ่งก่อสร้าง 
-อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี ปี 64 

67,128,107.30 43,811,020.37 0.00 23,317,086.93 65.26 

ค่าตอบแทนพนักงานราชเฉพาะกิจ 938,322.56 607,500.00 0.00 330,822.56 64.74 
เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน
ราชเฉพาะกิจ 

42,285.00 18,375.00 0.00 23,910.00 43.46 

ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน 11,702,506.85 11,702,506.85 0.00 0.00 100 
COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 28,113,145.00 28,113,145.00 0.00 0.00 100 
ค่าฉีดวัคซีนฯ กลุ่มมีปัญหาสถานะ
และสิทธิ 

893,040.00 574,320.00 0.00 318,720.00 64.31 

ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ 6,932,063.00 6,932,063.00 0.00 0.00 100 
 สรุปประเด็นการจัดสรร/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (ยาเสพติด / พชอ. / PCC หน่วยบริการ) 
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 2) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิของหน่วยบริกร (งบกลางโควิด-19) 
 3) เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าฉีดวัคซีนที่คงเหลือ จำนวน 318,720 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 3.1 ติดตามความกา้วหน้าการบริหารงบประมาณงบประมาณ 
งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2563-2565) งบค่าบริการทางการแพทย์
ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
 ปี 2564  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 65 
 ยังอยู่ในข้ันตอนบรหิารสัญญา  3 รายการ 
 รพ.กุยบุร ี1 รายการ =278,037.51 
 รายการ เตียงผูป้่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พรอ้มเบาะและเสาน้ำเกลือ 
 ความก้าวหน้า สง่มอบของสิ้นเดือนก.ค.65 (สินค้าขาดสต๊อค) 
 รพ.สต.เขาลา้น อ.ทับสะแก  2 รายการ = 10,000 
 รายการ 1 โต๊ะสำนักงานเหล็ก  
 รายการที่ 2 เก้าอี ้
 ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
                     ปี 2565  ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการเบกิจ่ายเงินแล้ว  14,022,508 บาท  
 คิดเป็นร้อยละ 27.54  ตรวจรับแล้ว 6,361,225 คิดเป็นร้อยละ 12.49 ทำสญัญาแล้ว  
 10,414,176  คิดเป็นรอ้ยละ 20.45 และรายการที่ต้องเร่งรัดการกอ่หนีผู้กพัน จำนวน 37 รายการ  
 วงเงิน 20,119,534 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.51  โดยขอให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสง่เสรมิ 
 สุขภาพตำบล ดำเนินการเร่งรัดใหม้ีการก่อหนีผู้กพันและเบกิจ่ายเงิน 
 
นางจันทนา  ศิรโิยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมปี 2564 เนื่องจากครบ 
 กำหนดระยะเวลาเบกิจ่ายเงิน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
 
 งบลงทุน Non UC (งบลงทุนผูกพันข้ามปี / งบลงทุนปี 2563-2565) 
นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ แจ้งความก้าวหน้าการบริหาร 
 จัดการงบงบลงทุนผูกพันข้ามปี และงบลงทุนปี 2565 ดังนี ้

- งบลงทุนผูกพัน ปี 2563 - 2565 
รายการที่ 1  อาคารผูป้่วยใน 5 ช้ัน รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง  
วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท งบผูกพันปี 2563-2565 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน 
สัญญาเลขที่ 14/2564 ลงวันที่ 6 ต.ค.2563 เริ่ม 7 ต.ค.2563 – 18 ก.ค.2565 
ผู้รบัจ้าง บริษัท ศรสีะเกษ ทวีผลก่อสร้าง จำกัด 

  ความก้าวหน้า 
 - คกก.ตรวจรับ นัดตรวจรบั งานงวดที่ 10 วันที่ 1 ก.ค.65 (7,056,000 บาท) 
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             - ระหว่างงานก่อสร้างงานงวดที่ 11-14   
 รายการที่ 2  อาคารอบุัติเหต-ุบำบัดรกัษาและห้องประชุม รพ.หัวหิน  เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พื้นที่ใช้ 
 สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร วงเงินก่อสร้าง  188,888,888.00 บาท งบผูกพันปี 2563 

ถึง 2565 ระยะเวลา 820 วัน 17 งวดงาน สัญญาเลขที่ 321/2564  ลงวันที่ 1 มี.ค. 2564 เริ่ม 
 สัญญา 2 มี.ค.2564 - 24 ส.ค. 2566 

ความก้าวหน้า อยู่ระหว่างกอ่สร้างงวดที่ 4  

 งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบรุี เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ    9,796 ตารางเมตร   
 วงเงิน 140,270,573.07 บาท ปรับตามสญัญาแนบท้าย          
     ระยะเวลา 660 วัน 16 งวดงาน สัญญาเลขที่ 662/2564 ลว 23 ก.ย. 2564  
     เริ่ม 24 ก.ย. 2564 - 15 ก.ค. 2566 
     ผลงานการก่อสร้าง 

   - ผู้รบัจ้างปฏิบัตงิานงวดที่ 3  
      ความก้าวหน้า งานก่อสร้างอยูท่ี่ 12 % ดำเนินการมาแล้ว 271 วัน เหลือ 389 วัน 
       - งบปี 64 เหลือจำนวน 23,317,086.93 บาท 
       - งบปี 65 จำนวน 46,133,400 บาท  
 งบลงทุนปี 2565  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดยีว) 
 อาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.กุยบุรี จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 12,580,000 บาท งบปีเดียว 2565  
 ระยะเวลา 360 วัน 7 งวดงาน สัญญาเลขที่ 195/2565  ลว 14 ก.พ.2565 เริ่ม 15 ก.พ.2565  
 – 9 ก.พ.2566  ผูร้ับจ้าง หจก.อุ่นรุ่งเรอืงค้าวัสดุก่อสร้าง 
 ผลงานการก่อสร้าง 

   ผู้รบัจ้างปฏิบัติงานได้ 15 %    ขณะนีป้ฏิบัติงาน 
             - งวดที่ 1 ผลงาน อยู่ที่ 95 %  
                ดำเนินการกอ่สร้างมาแล้ว 136 วัน เหลือ 224 วัน 
                ปัจจุบันผู้รบัจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง   

 งบลงทุนปี 2565  รายการครุภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มยิ.65) 
1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (รพ.บางสะพานน้อย,รพ.สามร้อยยอด)  

 อยู่ในข้ันตอน ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
2. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลือ่นย้ายได้(รพ.กุยบุรี,รพ.สามร้อยยอด) 
อยู่ในข้ันตอน ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสญัญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า  4 

เตียง(รพ.สามร้อยยอด) 
อยู่ในข้ันตอน ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์ 

4. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดจิิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. (รพ.กุยบุรี,รพ.บางสะพาน,รพ.บางสะพาน    
น้อย, รพ.ปราณบรุี) 
อยู่ในข้ันตอน ลงนามสัญญาแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 3.3 รายงานสถานะการเงินการคลัง ของหน่วยบริการเดอืนพฤษภาคม 2565 

นางสาวพชรวรรณ  จันทร์ทัพ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งที่ประชุม 

 
ประเภทลกูหนี้ค่ารกัษา ณ เดือน พฤษภาคม 65     

 รพ.ประจวบฯ ลกูหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP    31,737,120.47 คิดเป็น 20.96 % 
 ลูกหนี้ค่ารักษา - เบกิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP 23,877,861.39 คิดเป็น 15.77 % 
 ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มปีัญหาสถานะและสทิธิ  เบกิจากส่วนกลาง IP 17,428,205.66 คิดเป็น 
  11.51 %  
 รพ.กุยบุร ีลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.  
 4,905,620.83 คิดเป็น 17.88 %  
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP -เครอืข่าย 4,234,152.97 คิดเป็น 15.43 %   
 ลกูหนี้ค่ารักษา UC – IP 3,381,630.58  คิดเป็น 12.33 % 
 รพ.ทบัสะแก ลูกหนี้ค่าบรกิารสาธารณสุขสำหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - IP จาก สปสช.  
 5,527,357.92 คิดเป็น  28.08 %    
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 2,847,523.00 คิดเป็น 14.47 % 
 ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP 2,703,314.00 คิดเป็น 13.73 % 
 รพ.บางสะพาน ลูกหนี้ค่ารักษาบุคคลที่มปีัญหาสถานะและสทิธิ- เบิกจากส่วนกลาง IP  
 55,240,484.98 คิดเป็น 24.39 %  
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช.  45,993,310.23         
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 คิดเป็น 20.31 %  
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- OP จาก สปสช.  18,116,527.75  
 คิดเป็น 8.00%   
 รพ.บางสะพานน้อย ลูกหนี้ค่ารักษา - คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากส่วนกลาง IP          
 8,554,501.75 คิดเป็น 30.15 %  
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- OP จาก สปสช.  6,506,403.00 
  คิดเป็น 22.93 %   
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP3,247,187.75 คิดเป็น 11.44 % 
 รพ.ปราณบรุี ลูกหนี้ค่าบรกิารสาธารณสุขสำหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช.  
 32,341,957.59 คิดเป็น 36.46 %  
 ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP  24,557,976.00 คิดเป็น 27.69 % 
 ลูกหนี้ค่ารักษา – คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเบิกจากสว่นกลาง IP  7,562,657.00  
 คิดเป็น 8.53 %              
 รพ.หัวหิน ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช. 
 56,827,813.50 คิดเป็น 21.86 %         
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 34,153,463.10 คิดเป็น 13.14 % 
 ลูกหนี้ค่ารักษา UC - IP 28,502,188.48 คิดเป็น 10.96 % 
 รพ.สามรอ้ยยอด ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- OP จาก สปสช. 
 14,494,981.00 คิดเป็น 40.19 %   
 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายสูง IP 8,939,273.20 คิดเป็น 24.78 % 
 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- IP จาก สปสช.  2,407,027.91  
 คิดเป็น 6.67 %   
 

 ระยะเวลาการชำระเจา้หนี้ค่ายา และค่าภัณฑ์มิใชย่า ณ เดือนพฤษภาคม 2565 การจัดทำแผน 
 บริหารจัดการหนี้  

 
  การจัดทำแผนบรหิารจัดการหนี ้
 -  ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0210.07/ว 8 ลงวันที่ 21 มิถนุายน 2565  

 -  คณะทำงานบรหิารจัดการหนีส้ิน ให้หน่วยบริการจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ เดอืนมิถุนายน –  
    กันยายน 2565 และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด พิจารณาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
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 -  หน่วยบริการทุกแห่งได้เข้าร่วมรบัฟังการช้ีแจงแผนบรหิารจัดการหนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  
    ผ่านทาง Webex    

 -  สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดส่งแผนบริหารจัดการหนี้ภายใน   
   วันจันทรท์ี่ 4 กรกฎาคม 2565  

มตท่ีิประชุม  รับทราบ  

ประธาน  แจ้งการจัดสรรแต่เงินยังไม่โอนมา รายการดงันี ้

 
 โดยเงินทีส่นับสนุนงานปฐมภูมริะดบัอำเภอ อำเภอละ 200,000 บาท ทาง รพ.จะต้องโอนให้ สสอ.  

 และยอดเงินทีเ่หลือ 3,125,000 บาท โอนให้ รพ.บางสะพาน 2,000,000  บาท รพ.บางสะพาน 
 น้อย 1,125,000 บาท เมือ่ได้รับแล้วโอนให้ สสจ.  
 

มตท่ีิประชุม  รับทราบ 

 3.4 ความกา้วหน้าการดำเนินงานตามประกาศ OKRs นพ.สสจ.ประจำ Q2 ปี 2565 
     1. หน่วยบริการมีแผน LOI(ท่ีสามารถปฏิบัติได้) รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผน LOI เพ่ิมรายได้ ลด 
 รายจ่าย สร้างนวัตกรรม  ภายในวันท่ี 20 พ.ค.2565   
นางสาวพชรวรรณ จันทร์ทัพ  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบตัิการกลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยบริการทกุแห่ง (รพ. + รพ.สต.) สง่แผนครบแล้ว  

มติท่ีประชมุ  รับทราบ  

2. Smart Hospital รพ.ทกุแห่ง - เพิม่กิจกรรมบริการ ที่ผูร้ับบริการสามารถจองคิวออนไลน์ได้  
    เป้าหมาย: เพิม่จากปี 2564 อย่างน้อย 1 กิจกรรมบริการ รวมต้องมอีย่างน้อย 3 กิจกรรมบริการ  

นำระบบ IT มาใช้ ในการเก็บค่าบริการแบบออนไลน ์
นางสาวนุจรี ยะก๊บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 รายงานผลการดำเนินงาน ดำเนินการทุก รพ.แล้ว ยกเว้น 
 รพ.ประจวบฯ  อยู่ระหว่างจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ (ผ่านการพิจารณา คกก.จัดหาคอมฯ ระดับจังหวัด 
 แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คกก.จัดหาคอมฯ ระดับเขต 
 รพ.กุยบุรี  อยูร่ะหว่างพิจารณาปรับเปลี่ยนโปรแกรมการใช้งานจาก HOSPos เป็น HOSxP  
 รพ.หัวหิน  โปรแกรมพร้อมใช้ แต่เปิดใช้งานจริง 1 แผนก ที่เหลืออยู่ระหว่างเลือกกิจกรรมบริการที่ 
 จะเปิดใช้ระบบ ต้องสอน/ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติแก่ผู้ใช้งาน 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  

 3. Post pandemic 
 3.1 เพ่ิมความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุน้ (เข็ม3) 
นายสิทธิศักด์ิ คูหพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานผลการดำเนินงาน 
 - ประชาชนทั่วไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 32.71% ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตัง้ไว้  
  - ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 28.12% ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 - ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ไดร้ับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 1 เข็ม  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 64.16% ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ประธาน ให้ช่วยกันดำเนินการให้ประชาชน เด็กและกลุ่ม 608 มาฉีดวัคซีนให้มากที่สุด 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

 3.2 SHA+ ในสถานประกอบการ 
นางสาวศิริพร  สัตถาพร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 รายงานผลการดำเนินงาน สถานประกอบการประเภท โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ผับ บาร์  
 ที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน SHA+ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหินผ่านอำเภอ 
 เดียว 82.91%ภาพรวมจังหวัดทำได้ 46.08  % 
 ตัวช้ีวัดสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตนเอง TSC2PLUS เป้าหมาย : ร้อยละ 80 
 จำนวนสถานประกอบการ ที่ผ่านการประเมิน TSC 2 Plus จังหวัดประจวบฯ อำเภอที่ผ่านเกณฑ์มี  
 อำเภอหัวหิน 140.52 % อำเภอกุยบุรี 132.56 % อำเภอสามร้อยยอด 84.06% ตามลำดับ   
 ภาพรวมจังหวัดทำได้ 64.54 % 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

 4. ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน  
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกลูพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบ 
 บริการ รายงานผลการดำเนินงาน รพ.สต./ศสม./รพ.ที่มเีขตพื้นที่รบัผิดชอบ บันทึกข้อมลูประชากร 
 ในโปรแกรม 3 หมอรูจ้ักคุณ ( เป้าหมาย: ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 50) 
 ภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 65  ที่มา: ระบบ 3 หมอรูจ้ักคุณอยู่ใน 
 ลำดับที่ 5 ของ เขตสุขภาพที่ 5 ผลงาน 74.53 % 
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 ผลการดำเนินงานจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  

อำเภออำเภอ  
ประชาประชากรกร
ท้ังหมดท้ังหมด  

ข้อมูลครอบครัข้อมูลครอบครัวว  
((ปี ปี 6644))  

ประชากรประชากร  ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ  ร้อยละร้อยละ
(%)(%)  ท่ีมี ท่ีมี 33  หมอหมอ  ติดเตียงติดเตียง  ติดบ้านติดบ้าน  ติดสังคมติดสังคม  

หัวหิน 73,793 5,313 43,357 41 709 5110 65.95% 

ปราณบุรี 46,640 11,338 22,844 57 1605 4406 73.29% 

สามร้อยยอด 40,261 1,417 38,844 50 973 5787 100.00% 

กุยบุรี 33,945 5,821 18,528 30 578 3226 71.73% 

เมือง 69,538 2,558 52,205 80 613 9905 78.75% 

ทับสะแก 39,968 8,638 18,741 69 176 3763 68.50% 

อำเภอ  
  

ประชากร
ท้ังหมด 

ข้อมูลครอบครัว 
(ปี 64) 

ประชากร ข้อมูลจำนวนผูสู้งอายุ ร้อยละ
(%) ท่ีมี ท่ีมี 33  หมอหมอ ติดเตียงติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม 

บางสะพาน 57,054 14,020 28,060 84 1782 5948 73.75% 
บางสะพาน

น้อย 
28,982 27 19,109 57 515 3423 66.03% 

รวม 390,181 49,132 241,688 468 6951 41568 74.53% 

 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 65 เวลา 01.04 น.  ที่มา: ระบบ 3 หมอรู้จกัคุณ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

วาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

 4.1 การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ รายงานสถานการณ์การ 

 การระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 มค. – 29 มิย. 65 ผู้ป่วยยืนยันสะสม  
 23,853 ราย รายใหม่ 15 ราย รักษาหาย 23,698 ราย เสียชีวิต 102 ราย การใช้เตียงรักษาผู้ป่วย  
 ใช้ไป 53 เหลือ 130 เตียง อัตราการครองเตียง 29.0 %  
 ในการรับบริการวัคซีน ปัจจุบนัมีผู้รับบริการน้อยลง 

 สรุปการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการวัคซีน เขตสุขภาพที่ 5 
 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านทางระบบ 
 ประเด็นที่ 1 สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย ทำอย่างไรให้มารับวัคซีน 
 1.เน้นการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากข้ึน เพื่อกระตุ้นประชาชนให้มารับการฉีดวัคซีน เช่น มีรถแห่กระตุ้น 
 เข้ารับการฉีดวัคซีน/วิทยุชุมชน จัดฉีดวัคซีนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ รวมถึงมาตรการเชิงรุกที่จะฉีด 
 วัคซีนในโรงเรียน 
 ประเด็นที่ 2 ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มเสี่ยงให้ได้ร้อยละ 60-70 
 1.เน้นการฉีดวัคซีนเชิงรุกที่บ้าน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ 
 2.การฉีดวัคซีนเชิงรุกใน รพ. โดยมีการคัดกรองผู้ป่วยก่อน และให้แพทย์พิจารณาการได้รับการฉีด 
 วัคซีนของกลุ่มเสี่ยง 
 ประเด็นที่ 3 การบริหารจัดการคงคลังวัคซีนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป 
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 1.เขตสุขภาพที่ 5 ไม่ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เพิ่ม แต่จะมีการบริหารจัดการวัคซีนระหว่าง 
 จังหวัด ภายในเขตสุขภาพที่ 5 โดยจังหวัดที่มีความประสงค์จะช่วยฉีดวัคซีนให้ประสานคุณโอ๋ สคร.5  
 และในกรณีจังหวัดที่ไม่สามารถ บริหารจัดการวัคซีนได้ก่อนวัคซีนหมดอายุ จึงกำหนดให้ สสจ.เป็นผู้ 
 รวบรวมวัคนที่หมดอายุและส่งวัคซีนให้กับ รพศ. ทำลายในรูปแบบขยะติดเช้ือ โดยต้องมีการจัดต้ัง 
 คณะกรรมการการทำลายขยะติดเช้ือ พร้อมทั้งดำเนินการตาม ข้อกำหนดให้ถูกต้องและขัดเจน 
 ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ 
 1.เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ยอดการฉีดเพิ่มมากขึน้ 
 2.เป้าหมายของแผนการฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัด ควรมีการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการฉีดวัคซีน 
 เพื่อให้มียอดการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น หรือกลไกที่ให้คนรอบตัว ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเชิญชวน 
 ให้มารับการฉีดวัคซีน 
 สถานการณ์ โรคฝีดาษวานร  ผู้ป่วยทั่วโลก  4,147  ราย ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย 
 สถานการณ์ โรคไข้มาลาเลยี เช้ือ PK อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอบางสะพานน้อย 2 ราย  
 รองลงมา คือ อำเภอกุยบุรี อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป้ง อำเกอปานคา และอำเภอปากท่อ พบที่ละ  
 1 ราย ผู้ป่วยเป็นเพศชาย 5 ราย เพศหญิง 2 ราย อาชีพที่พบมากที่สุด คือ เด็กนักเรียน 2 ราย และ 
 ทำสวนทำไร่ 2 ราย รองลงมา คือ หาของป่า ข้าราชการ และอาชีพอื่นๆ อาชีพละ 1 ราย กลุ่มอายุที่ 
 พบมากที่สุด คือ กลุ่มอาย >=45 ปี 3 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอาย 25-44 ปี 2 ราย กลุ่มอายุ  
 15-24 ปี 1 ราย และกลุ่มอาย 5-14 ปี 1 ราย 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นางสาวศิริพร  สัตถาพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอหารือเพิ่มเติมคำสั่ง  
 การผ่อนคลายมาตรการปอ้งกนัและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา Covid 19 ตาม 
 พื้นที่สถานการณ์ โดยเพิ่มมาตรการ Thai Stop Covid 2 Plus และ Covid Free Setting ในผู้รับและ 
 ผู้ให้บริการ 
นายเรวัฒน์  สุขหอม สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ให้ความเห็นว่า Thai Stop Covid 2 Plus และ Covid  
 Free Setting ไม่ได้เป็นมาตรการกลางของประเทศ เป็นแค่คำแนะนำให้ปฎิบัต ิไม่เห็นด้วยที่จะต้องระบุ  
 Covid Free Setting ลงในคำสั่ง 
นายสงพงษ์  พัฒนกิจไพโรจน์  เห็นด้วยว่าควรระบุลลงในคำสั่ง แต่ต้องคุยกันว่าหลักเกณฑ์จะดำเนินแค่ไหน ถ้าเข้ม 
 เกินก็ดำเนินการลำบาก ถ้าง่ายเงินก็เป็นข้อเสีย 
นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  เนือ่งด้วย ศบค. กลางได้ออกข้อกำหนดมาตรการผ่อน 
 คลายและทางแต่ละจังหวัดได้นำมาออกคำสั่งเพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อการปฎิบัติ แต่ถ้าใส่หลักเกณฑ์ไป 
 แล้วก็ต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติอาจมีการร้องเรียน ทั้งนี้แล้วแตม่ติที่ประชุม 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ เนื่องจากมีความเห็นต่างกัน ต้องคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ 
 มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าทาง สสจ.กำหนดหลักเกณฑ์นนี้ออกไปจะกระทบอย่างไร แต่ให้ความเห็นว่า 
 มาตรการผ่อนคลายที่ประกาศออกมา วัตถุประสงค์คือผ่อนคลายเพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิต   
ประธาน  เห็นด้วยกับรองจันทนา  ศิริโยธิพันธ์ุ   
นายเรวัฒน์  สุขหอม สาธารณสุขอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ขอเสนอให้ยก Thai Stop Covid 2 Plus และ  
 Covid Free Setting เป็น OKR หรือ KPI แทน 
นางสาวศิริพร  สัตถาพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งแนวทางการจดั 
 กิจกรรมเพิ่มเติมในคำสั่ง  
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ประธาน  ให้ยึดคำสั่ง ศบค.กลาง ไม่ต้องเพิ่มเติม จุดประสงค์คือผ่อนคลาย  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  

 4.2  แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี พอ.สว. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
นางจารณุี  ศราภัยวานิช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุม่งานสง่เสรมิสุขภาพฯ แจ้งแผนแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย ์
 เคลื่อนที่ พอ.สว. 
  

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่ หมายเหต ุ

23 2-ก.ค.-65 ม.8 บ้านคีรลี้อม  ต.ช้างแรก  อ.บางสะพานน้อย   

24 4-ก.ค.-65 ม.3  บ้านป่าละอู  ต.ห้วยสัตว์ใหญ ่ อ.หัวหิน   

25 8-ก.ค.-65 ม.8  บา้นป่าหมาก  ต.ศาลาลัย อ.สามรอ้ยยอด   

ลำดับ วันที่ สถานที ่ หมายเหต ุ

26 18-ก.ค.-65 ม.5 บ้านชุมชุนมะละกอ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง   

27 18-ก.ค.-65 ม.6 บา้นแพรกตะลุย ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี รพ.ปราณ   

28 20-ก.ค.-65 ม.7  บ้านรวมไทย  ต.หาดขาม  อ.กุยบรุี  เลื่อนจาก 13 กค.65 

29 22-ก.ค.-65 ม.11  บ้านเขามัน  ต.ชัยเกษม  อ.บางสะพาน   
   

 หมายเหต ุหลังจากเสรจ็จากการออกหน่วย สสจ.ปข., นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดฯ, สถานีกาชาดหัวหิน 
 เฉลิมพระเกียรติฯ จะลงพื้นทีเ่ยี่ยมผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์ของมลูนิธิ พอ.สว. จำนวน 2 คน เพื่อ 
 มอบชุดยาสามญัประจำบ้านและถุงยังชีพ ขอใหผู้้รบัผิดชอบงาน พอ.สว. รพ./สสอ. ประสานผูป้่วยใน 
 การลงเยี่ยมฯ  
 เนื่องในวันคล้ายวันประสูต ิสมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมาร ี
 กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วันที ่
 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ บ้านคีรลี้อม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จงัหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 4.3 การรบัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564  สำนักงาน 
 สาธารณสุขจังหวัดประจวบครีีขันธ ์พ.ศ. 2565 
นางรัชนี  ศรชีาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ แจ้งกำหนดการ พิธีรบัพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์  
 ช้ันสายสะพาย ประจำปี 2564 ในวันจันทรท์ี่ 4 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุมราชภักดิ์ ช้ัน 5  
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 เวลา 08.30 – 09.00 น.   - ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 – 09.30 น.  - ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการเข้ารบัพระราชทาน  
            เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย 
 เวลา 09.30 – 11.00 น.   - ประธานในพิธี มาถึงหอ้งประชุมราชภักดิ์ ช้ัน 5 
        - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายความ 
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          เคารพ พระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเด็จพระ 
          เจ้าอยู่หัว 
        - ร่วมร้องเพลง สรรเสรญิพระบารมี และเพลงสดุดีจอม 
           ราชา 

        - เจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน และขานช่ือผู้เข้ารับ 
          เครื่องราชอสิริยาภรณ์ ช้ันสายสะพายตามช้ันตรา 

        - พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ์ ช้ันสายสะพาย 
        - ประธานกล่าวให้โอวาท แสดงความยินดี 
        - บันทึกภาพร่วมกัน   
        - เสร็จพิธี 
 หมายเหตุ : การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 5.1 แผนงบลงทุน 5 ปี (2566-2570) 

นางสาวนุจรี  ยะก๊บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุม่งานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข แจ้งทีป่ระชุม 
ร่างพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัจจุบันอยู่ข้ันตอน 13                   
(คณะกรรมการฯพิจารณาร่าง พรบ.55) โดยข้อมลูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คาดว่าจะได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 
44 รายการ วงเงิน 253,813,400 บาท  การจัดทำแผนงบลงทุน ปี 2567-2570 จังหวัด 

 ประจวบคีรีขันธ์ โดยแนวทางการจัดทำแผนคำของบลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2567-2570) เพื่อบริหาร 
 งบประมาณให้มีประสทิธิภาพ คุ้มค่า เหมาะกบัระดับศักยภาพของการให้บริการของหน่วยงานและ 
 สถานการณ์  เขตสุขภาพที่ 5 ได้กำหนดแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ดังนี ้
 - เป็นไปตามนโยบายของแผนพฒันาจงัหวัด และสอดคลอ้งยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561  
 - 2580) แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยความมั่นคง 
 แห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 
 สาธารณสุข ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายสำคัญทีเ่กี่ยวข้อง 

 - เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุขทีเ่ป็นปัญหาเร่งด่วน หรอืได้รับความเสยีหายจากภัยธรรมชาติตาม 
 สภาพปัญหาของพื้นที ่
 - เป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนพฒันาเขตสขุภาพที่ 5 (แผนของ CO/PM) 
 - เป็นการลงทุนด้านสาธารณสุข เพือ่พัฒนาด้านความปลอดภัยและการสร้างขวัญกำลงัใจให้แก่บุคลากร  
 เช่น บ้านพัก ถนน เป็นต้น 
 รายการงบลงทุนในแผนคำขอ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการระดบัจงัหวัดของแตล่ะจงัหวัด  
 และต้องช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นอย่างละเอียด พรอ้มทัง้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำแผนงบลงทุนปี 2567-2570 วงเงินทั้งสิ้น 2,493 ล้านบาท โดยกลุ่ม 
 งานพัฒนายุทธศาตรส์าธารณสุขได้จัดส่งข้อมูลทาง group line  แล้ว เรียนที่ประชุมเพื่อเห็นชอบ 
 การเตรียมความพร้อมแผนงบลงทุนตามร่าง(พรบ. 2566) ให้มีการเตรียมความพร้อม ดังนี้  
 1. สิง่ก่อสร้าง   
          สถานที่ก่อสร้าง  กรณีรายการปรับปรงุซ่อมแซม ใหเ้ตรียม แบบ สถานที่ งวดงานงวดเงิน /ร่างรายช่ือ 
 คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
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      2. ครุภัณฑ์   
          สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ ์
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
 5.2 การจัดสรรคา่ตอบแทนกำลังคนดา้นสาธารณสุข ฉ.11 ปีงบประมาณ 2565 งวดท่ี 3 
นางสาวนุจรี  ยะก๊บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุม่งานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข แจ้งทีป่ระชุม
 ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติใหจ้ัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ  
 พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขตามประกาศฯ ฉบับที่ 11 และ 
 ฉบับที่ 12) งวดที่ 3 วงเงิน 3,937,357 บาท  
 กลุ่มงานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสุข ขอนำเสนอร่างการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
 งบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)                
 ตามมติคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัจงัหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 29  
 มิถุนายน 2565 ดังนี้   

1. จัดสรรให้กับโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพตำบลโดยใช้ข้อมูลแผนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลงัคน 
     ด้านสาธารณสุข(ฉบับที่ 11) ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กนัยายน 2565) 
 2. จัดสรรส่วนที่คงเหลอืทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โดยใช้ข้อมูล ดังนี้  
       2.1 ข้อมูลผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากไตรมาสที่ 1 - 3 (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565)   
         แล้วนำมาคำนวณเฉลี่ยรายเดือน และคำนวณตามสัดส่วนของงบคงเหลอืทั้งหมด 
       2.2 จัดสรรเพิ่ม - ลด ให้กับโรงพยาบาลชุมชนตามผลการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
             ตำบลในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)  เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณใหเ้ป็นไป 
         ตามมาตรการเรง่รัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จึงขอดำเนินการดังนี้  
      - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอปราณบรุี สามร้อยยอด กุยบุรี ทับสะแก                    
     บางสะพาน บางสะพานน้อย ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรวบรวมเอกสารหลกัฐานของ 
         โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลรายเดือนแล้วสง่เอกสารตั้งเบกิที่โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย   
   - โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอหัวหิน และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์                         
      ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรวบรวมเอกสารหลักฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
        ส่งมาตั้งเบิกรายเดอืนที่สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัดไมเ่กินวันที่ 10 ของเดือนกรกฎาคม และ 
     สิงหาคม สำหรบัเดือน กันยายน 2565 ส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2565   
   - โรงพยาบาลชุมชน รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รบัจัดสรร               
     ส่งมาตั้งเบิกทีส่ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565   
 เพื่อขอใหท้ี่ประชุมพจิารณา 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   
  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องจากอำเภอ 
 6.1 ขอหารือในกรณีจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา นักเทคนคิการแพทย์ในกรณีกรอบตำแหน่งยังไม ่
 สามารถปรบัได้ แตไ่ด้รับวุฒิเรียบร้อยแล้ว 

นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทบัสะแก ขอหารือในกรณีจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลา นักเทคนิค 
 การแพทย์ในกรณีกรอบตำแหนง่ยังไมส่ามารถปรบัไดแ้ต่ได้รบัวุฒิเรียบร้อยแล้ว ขอความเห็นในที ่
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 ประชุม  
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป แจ้งทีป่ระชุมเหน็ควรนำเข้าคณะกรรมการ เพื่อพจิารณา 
 ตามหลกัเกณฑ์ และรอข้อมูลและรายละเอียดจาก รพ.ทับสะแก เพื่อนำเข้าทีป่ระชุม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.2 ติดตาม การขอแพทย์ใช้ทุนมาช่วยปฏิบัติงาน รพ.สามร้อยยอด 
นางวศินี  วีระไวทยะ ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสามร้อยยอด หารือ การขอแพทย์ใช้ทุนมาช่วยปฏิบัติงาน ขณะนี้  
 รพ.สามรอ้ยยอด มีแพทย์ Intern 6 ท่าน และมีแพทย์ต่ออายุราชการ 1 ท่าน แต่ประสงค์จะลาออก 
 31 มค. 2566 ทำให้เกิดภาระงานที่เพิ่มข้ึน จึงอยากขอแพทย์ Intern จาก รพ.กุยบุรี มาช่วยงานที่  
 รพ.สามรอ้ยยอด  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.3 หารือกรณีโรงพยาบาลปราณบุรีมีแพทย์ intern ลาออก 
นายดำรงรักษ์  ชูไพรฑูรย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี หารือประชุม แพทย์ Intern 4  จำนวน  1  ท่าน 
 ลาคลอด ต้นปี 2566 แพทย์ Intern 3  จำนวน  4  ท่าน แพทย์ Intern 2  จำนวน  1  ท่าน  
 ภารกิจรองไปประชุม/อบรม ตามนโยบาย ,รับผิดชอบงานคุณภาพ , Service plan , กำหนดใหจ้ัด 
 ประชุมวิชาการแกเ่จ้าหน้าที ่เดอืนละ 1-2 ครั้ง และออกเยีย่มบ้านพรอ้มทมี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 
 Intern 3  มี Elective ทุกคน   ครั้งละ 1-2 สัปดาห์ ออกหน่วยรับเสด็จ 903 ทุกเดือน  เสดจ็ครั้งละ 
 1-2 สัปดาห ์  
ประธาน  มอบกลุ่มงานบริหารทรพัยากรบุคคล จัดประชุมหารอืแนวทาง ในประเด็นวาระที่ 6.2 และ 6.3  
 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 4 สสจ. ขอเชิญผู้อำนวยการ 
 โรงพยาบาลทุกแหง่เข้าร่วมประชุม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ สอบถามประเด็นนักศึกษาพยาบาลที่ไปบรรจุต่างจงัหวัด มีแนวทางอย่างไรในการ 
 ชดใช้ทุนตามสัญญา 
นายพงศ์พันธ์ รตันาธรรมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป แจ้งทีป่ระชุม ประเด็นนักศึกษาพยาบาลที่ไปบรรจ ุ
 ต่างจังหวัด แต่ไม่ได้ออกนอกระบบ ยังอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข ถือว่าไม่ผิดสญัญา ส่วนในเรื่องเงิน 
 ผู้บริหารต้องตกลงกัน กรณี รพ.เบกิเงินบำรงุจ่ายเงินคืน ยังไม่มีวิธีดำเนินการ ไม่มรีะเบียบรองรับ  
 
 
ปิดประชมุ   เวลา  16.20 น.     
 

                                                                                
                          (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                  (นางสาวนุจรี  ยะก๊บ) 
                      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


