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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 

คร้ังที่ 7 / 2565 
วันจันทรท่ี์ 29 สิงหาคม  ๒๕65 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
……………………………………………………………. 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ 
3. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
4. นายวัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์  แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
5. นางชมชัด อู่เงิน   แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
6. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์   รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
7. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
8. นายเมธ ี สิตาลรัศมี     แทน ผอ.รพ.กุยบุรี 
9. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
10. นางฉัตรพร ถนอมนาค  แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
11. นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
12. นายเจนวิท ผลิศักดิ ์   รก.สสอ.หวัหิน 
13. นายทักษ์ จันทร์ชูกล่ิน  สสอ.ปราณบุรี 
14. นายสำราญ เพ็งสวัสด์ิ     สสอ.สามร้อยยอด 
15. นายสุขุม ทัศนา   สสอ.กุยบุรี 
16. นายพลสิต เวที   แทน สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
17. นางเรณู  พิมพ์สอ   แทน สสอ.ทับสะแก 
18. นายไพฑูรย์ เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
19. นายสมวงศ์ ประพันธ์วงศ์  สสอ.บางสะพานน้อย 
20. นางเบญจวรรณ ยอดเช้ือ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
21. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
22. นายสมเกียรติ   ศรีทอง   หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23. นางเพ็ชรัตน์ ต้ังตระกูลพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24. นางสาวเรณู เมืองเกล้ียง  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25. นายฉลาด คงลา   แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
26. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
27. นายโกญจนาท สุทธิสำแดง  แทน หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
28. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
29. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
30. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
31. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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32. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
33. นางสาวภัทราภรณ์ จันทร   นักวิชาการสาธารณสุข 
34. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
35. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
36. นายสิทธิศักดิ์   คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
37. นายสารินทร์ สมมาก   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
38. นางสาวพรภิมน ทรศัพท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
39. นายจีระพงษ ์ คงเกิด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
40. นางวิชุดา ทอดสนิท  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน 
41. นางสาวศุภมาศ สุขกันตะ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
42. นางสาวกนกวรรณ จันทร์พรม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
43. นายสัญชัย โอสถสถาน  ผู้ประสานงานกองทุนโลกด้านมาลาเรีย 
44. นางศศิวิมล บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
45. นางสาวกมลชนก เลิศอนันต์ปรีชา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
46. นายภูชิตย์    ศรีเมือง   นายช่างโยธา 

 

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทีมผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมฯ แสดงความยินดีกับ  
          นายสุขุม  ทัศนา ในโอกาสรับตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอกุยบุรี  และแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการ 
          ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน ท่ีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ SMART LAB AWARD ประจำปี 
          งบประมาณ พ.ศ. 2565  ประเภทโรงพยาบาลชุมชน  เขตสุขภาพท่ี 5 
 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธาน ประธานแจ้งขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีร่วมแรงร่วมใจในการรับเสด็จในหลวงรัชการท่ี 10 และ พระราชินี  
                     ในวันท่ี  20 สิงหาคม 2565  และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมาตรวจ 
                     เย่ียมโรงพยาบาลปราณบุร ี

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/๒๕65  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้ง 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ( คปสจ. ) ครั้งท่ี 6/๒๕65  
วันจันทร์ท่ี 8 สิงหาคม 2565 มีท้ังหมด 27 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” ก่อนหน้าการเข้าประชุมครั้งนี้แล้ว 
จึงนำเรียนท่ีประชุมเพื่อให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
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วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 6/๒๕65  วันจันทรท่ี์ 8 สิงหาคม 2565   
 3.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565  
นายสิทธิศักด์ิ คูหพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข แจ้งความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ข้อมูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 
 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี คืนงบประมาณ 
ส่วนกลาง 

คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ภาพรวม 158,502,505.00 76,754,031.62 1,450,952.84 153,401.00 80,144,119.54 48.47 
งบดำเนินงาน 39,733,805.00 37,530,731.62 1,450,952.84 153,401.00 598,719.54 94.82 
งบลงทุน 118,768,700.00 39,223,300.00 0.00 0.00 79,545,400.00 33.02 

 

 1.1 งบดำเนินงาน 

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี 
คืนบประมาณ 

ส่วนกลาง 
คงเหลือ 

ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

งบดำเนินงานด้านบุคลากร 
- เงินค่าตอบแทน (คตส.) 105,000.00 103,500.00 0.00 0.00 1,500.00 98.57 
- ค่าตอบแทนฉบบัที่ 11/12 16,353,899.00 15,647,966.00 703,376.00 0.00 2,557.00 95.68 
- ค่าไม่ทำเวช 956,000.00 790,000.00 36,000.00 130,000.00 0.00 95.64 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 18,660.00 15,000.00 0.00 3,660.00 0.00 100 
- เงินสมทบประกันสังคม 
ส่วนของนายจ้าง 

275,963.00 225,847.00 30,445.00 19,671.00 0.00 88.12 

- เงินเพิ่มพิเศษ (พตส.) 16,085,923.00 16,085,224.98 0.00 0.00 698.02 100 
- ค่าตอบแทนชันสูตร 81,300.00 67,800.00 0.00 0.00 13,500.00 83.39 

รวม 33,876,745.00 32,935,337.98 769,821.00 153,331.00 18,255.02 97.66 
งบดำเนินงานขั้นต่ำ 

- ค่าสาธารณูปโภค 955,090.00 954,770.80 0.00 0.00 319.20 99.97 
งบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ 

- แผนงาน/โครงการ 
2,359,760.00 1,689,448.92 177,827.00 70.00 

492,414.0
8 

71.60 

งบดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน 
- แผนงาน/โครงการ 2,542,210.00 1,951,173.92 503,304.84 0.00 87,731.24 71.15 

 
 จากภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมด จำนวน 
158,502,505 บาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 76,754,031.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.48  ผลการเบิกจ่ายน้อยกว่า
เกณฑ์เป้าหมายท่ีกำหนด (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม เดือนสิงหาคม ร้อยละ 86) ส่วนท่ีเบิกจ่ายได้น้อย เป็นส่วน
ของงบลงทุน จากจำนวนได้รับจัดสรร 118,768,700 บาท สามารถเบิกจ่ายได้เพียง 39,223,300.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 33.02 (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน เดือนสิงหาคม ร้อยละ 68) ขณะท่ีส่วนของงบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร 
จำนวน 39,733,805.00 บาท เบิกจ่ายได้ 37,530,731.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.82 (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบ
ดำเนินงาน เดือนสิงหาคม ร้อยละ 91) ส่วนของงบดำเนินงานท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ดี เป็นส่วนของงบด้านบุคลากร, ค่า
สาธารณูปโภค และงบดำเนินงานจัดสรรเฉพาะ/งบดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน  
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 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงานระดับอำเภอ (รพ./สสอ.) ส่วนที่ได้รับจัดสรร 
          จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายละเอียดดังนี้ 

หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ภาพรวมโรงพยาบาล 1,184,100.00 1,062,167.00 52,100.00 69,833.00 89.70 
รพ.หัวหิน ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 122,800.00 122,800.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 5,000.00 2,100.00 0.00 2,900.00 42.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 0.00 

รวม 164,800.00 72,800.00 52,100.00 39,900.00 44.17 
รพ.ปราณบุรี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 101,700.00 101,562.00 0.00 138.00 99.86 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 100 
รวม 102,700.00 102,562.00 0.00 138.00 99.87 

รพ.สามร้อยยอด ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 85,800.00 85,700.00 0.00 100.00 99.88 
ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 

รวม 88,300.00 85,700.00 0.00 2,600.00 97.06 
รพ.กุยบุรี ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 72,800.00 72,800.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 84,800.00 84,800.00 0.00 0.00 100 
รพ.ประจวบฯ ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 323,000.00 323,000.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 

รวม 360,900.00 342,900.00 0.00 18,000.00 95.01 
รพ.ทับสะแก ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 115,300.00 115,300.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 141,300.00 141,300.00 0.00 0.00 100 
รพ.บางสะพาน ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 152,000.00 151,925.00 0.00 75.00 99.95 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 11,000.00 10,880.00 0.00 120.00 98.91 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 172,000.00 162,805.00 0.00 9,195.00 94.65 
รพ.บางสะพานน้อย ค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติด 67,800.00 67,800.00 0.00 0.00 100 

ติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 100 
รวม 69,300.00 69,300.00 0.00 0.00 100 

ภาพรวมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 704,000.00 577,511.98 35,052.00 91,436.02 82.03 
สสอ.หัวหิน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,852.16 0.00 147.84 99.70 

พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 37,000.00 18,000.00 0.00 19,000.00 48.65 

รวม 97,000.00 67,852.16 0.00 29,147.84 69.95 
สสอ.ปราณบุรี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,999.53 0.00 0.47 100 

พชอ. 10,000.00 3,000.00 0.00 7,000.00 30.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 38,000.00 9,000.00 0.00 29,000.00 23.68 

รวม 
 

98,000.00 56,947.53 5,052.00 36,000.47 58.11 

สสอ.สามร้อยยอด ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,997.97 0.00 2.03 100 
พชอ. 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 88,000.00 77,997.97 0.00 10,002.03 88.63 
สสอ.กุยบุรี ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,289.07 0.00 710.93 98.58 

พชอ. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100 
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หน่วยเบิก ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 100 
รวม 79,000.00 59,289.07 19,000.00 710.93 75.05 

สสอ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

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

รวม 96,000.00 89,000.00 0.00 7,000.00 92.71 
สสอ.ทับแก ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,964.41 0.00 35.59 99.93 

พชอ. 10,000.00 6,000.00 0.00 4,000.00 60.00 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 79,000.00 63,964.41 11,000.00 4,035.59 80.97 
สสอ.บางสะพาน ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,907.41 0.00 92.59 99.81 

พชอ. 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 100 
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูม ิ 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 100 

รวม 107,000.00 106,907.41 0.00 92.59 99.91 
สสอ.บางสะพานน้อย ค่าบริหารจัดการ สสอ. 50,000.00 49,593.43 0.00 406.57 99.19 

พชอ. 10,000.00 5,960.00 0.00 4,040.00 59.60 
รวม 60,000.00 55,553.43 0.00 4,446.57 92.59 

 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานระดับอำเภอ ส่วนของโรงพยาบาล ได้รับจัดสรร     
          ภาพรวม จำนวน 1,184,100 บาท เบิกจ่ายได้ 1,062,167 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.70 ส่วนของ  
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ได้รับจัดสรรภาพรวม จำนวน 704,000 บาท เบิกจ่ายได้ 577,511.98  
         บาท คิดเป็นร้อยละ 82.03 สำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ PCC ยังคงเบิกจ่ายได้ 
         น้อยและล่าช้า จึงขอให้หน่วยบริการท่ีได้รับงบประมาณ ท้ังในส่วนของโรงพยาบาลและโรงพยาบาล 
         ส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว เนื่องจากการ 
         เบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่ช่วงท้ายของไตรมาส 4 แล้ว 
 

 1.2 งบลงทุน 
 ส่วนของครุภัณฑ์ สามารถเบิกจ่ายได้ 100% คงเหลือส่ิงก่อสร้างท่ีเบิกจ่ายได้ 31.98% เพิ่มขึ้นจาก

เดือนท่ีแล้ว 16.09%  

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบกิจ่าย ก่อหน้ี คงเหลือ 
ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

รายละเอียดของงบลงทุน แบ่งเป็น 
ภาพรวม 118,768,700.00 39,223,300.00 0.00 79,545,400.00 33.02 

ครุภัณฑ์ 1,820,000.00 1,820,000.00 0.00 0.00 100 
สิ่งก่อสร้าง 116,948,700.00 37,403,300.00 0.00 79,545,400.00 31.98 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 2) ผลการเบิกจ่ายงบเบิกแทนกัน/เงินอุดหนุน/งบเงินกู้/งบกลางโควิด-19  
 - งบเบิกแทนกัน  

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 100 
โครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอ ู 199,980.00 0.00 199,980.00 0.00 0.00 
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 - งบเงินอุดหนุน  

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

โครงการหนอนพยาธิในพระราชดำริ 76,000.00 67,600.00 8,400.00 8,400.00 88.95 
 
 - งบเงินกู้โควิด-19 (งบลงทุนด้านครุภัณฑ์)  

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหนี ้ คืนงบประมาณ 
ส่วนกลาง 

คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ครุภัณฑ์ ( 20 รายการ) 31,358,600.00 6,525,100.00 3,971,000.00 310,500.00 20,552,000.00 20.81 
  มี 4 โรงพยาบาล รวม 5 รายการ ท่ียังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 

หน่วยบริการท่ียังไมไ่ด้รับครุภัณฑ์ จำนวนรายการ ได้รับจัดสรร 
รพ.ปราณบุร ี
- เครื่อง X-ray เคลื่อนที่ (5,138,000 บาท) 

1 5,138,000 

รพ.สามร้อยยอด 
-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (1,993,000 บาท) 

1 1,993,000 

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

1 5,138,000 

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

1 5,138,000 

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

1 5,138,000 

รวม 5 22,545,000 

 
- งบกลางโควิด-19 (งบดำเนินงาน)   

ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี ส่งคืนงบประมาณ 
ส่วนกลาง 

คงเหลือ ร้อยละ 
เบิกกจ่าย 

ค่าตอบแทนพนักงานราชเฉพาะกิจ 3,136,445.00 2,610,149.67 0.00 526,295.33 0.00 100 
เงินสมทบประกันสังคมพนักงาน
ราชเฉพาะกิจ 

48,750.00 20,835.00 6,000.00 21,915.00 0.00 100 

กองทุนเงินทดแทนพรก.เฉพาะกิจ 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 100 
COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 39,283,000.00 39,283,000.00 0.00 0.00 0.00 100 
ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ 36,428,797.20 36,428,797.20 0.00 0.00 0.00 100 

ภาพรวม 78,899,592.20 78,342,781.87 6,000.00 550,810.33 0.00 100 
 สามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วน 100% 
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 3) ผลการเบิกจ่ายงบกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ประเภทงบประมาณ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ก่อหน้ี ส่งคืนงบประมาณ 

ส่วนกลาง 
คงเหลือ ร้อยละ 

เบิกกจ่าย 
ภาพรวม 134,200,912.28 118,075,352.79 0.00 282,132.56 15,843,426.93 88.17 

ครุภัณฑ์ 18,179,400.00 18,179,000.00 0.00 - 400.00 100 
สิ่งก่อสร้าง 
- อาคารผู้ป่วยนอก  
รพ.ปราณบุรี ปี 64 

67,128,107.30 51,285,080.37 0.00 - 15,843,026.93 76.40 

ค่าตอบแทนพนักงานราช 
เฉพาะกิจ 

938,322.56 679,500.00 0.00 258,822.56 0.00 100 

เงินสมทบประกันสังคม 
พนักงานราชเฉพาะกิจ 

42,285.00 18,975.00 0.00 23,310.00 0.00 100 

ค่าตอบแทนฉีดวัคซีน 11,974,789.42 11,974,789.42 0.00 - 0.00 100 
COVID-19 (ค่าเสี่ยงภัย) 28,113,145.00 28,113,145.00 0.00 - 0.00 100 
ค่าฉีดวัคซีนฯ กลุ่มมี
ปัญหาสถานะและสิทธิ 

892,800.00 892,800.00 0.00 - 0.00 100 

ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิ 6,932,063.00 6,932,063.00 0.00 - 0.00 100 
 
 สรุปประเด็นการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ขอให้ทุกหน่วยรับงบประมาณท่ียังมีงบประมาณคงเหลือ เร่งรัดดำเนินการและส่งเอกสารหลักฐาน 
  การเบิกจ่ายใหง้านการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี  
  15 กันยายน 2565 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน 
 - งบลงทุนผูกพันข้ามปี และงบลงทุนปี 2565 
นายคมสัน  ไชยวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   แจ้งความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนผูกพันข้ามปี และงบ 
                    ลงทุนปี 2565 ดังนี้ 

1) งบลงทุนผูกพัน ปี 2563 - 2565 
รายการท่ี 1  อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน รพ.บางสะพาน จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 84,000,000 บาท 
เป็นงบผูกพันปี 2563-2565 ระยะเวลา 650 วัน 14 งวดงาน สัญญาเลขท่ี 14/2564 ลงวันท่ี 6 
ต.ค.2563  เริ่ม 7 ต.ค.2563 – 18 ก.ค.2565  ผู้รับจ้าง บริษัท ศรีสะเกษ ทวีผลก่อสร้าง จำกัด 

  ความก้าวหน้า 
 - หมดสัญญาจ้าง แจ้งค่าปรับกับผู้รับจ้าง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แก้ไขแนบท้ายสัญญา ค่าปรับ 
            ร้อยละ 0 

- อยูร่ะหว่างงานก่อสร้างงวดท่ี 13-14 (2 งวดสุดท้าย) คาดว่าจะส่งงานท้ัง 2 งวด ส้ินเดือนสิงหาคม 
2565 

 รายการท่ี 2  อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม รพ.หัวหิน  เป็นอาคาร คสล.6 ช้ัน พื้นท่ีใช้ 
 สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร วงเงินก่อสร้าง  188,888,888.00 บาท งบผูกพันปี 2563 
 ถึง 2565 ระยะเวลา 820 วัน 17 งวดงาน สัญญาเลขท่ี 321/2564  ลงวันท่ี 1 มี.ค. 2564 เริ่ม 
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 สัญญา 2 มี.ค.2564 - 24 ส.ค. 2566 
ความก้าวหน้า  
- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดท่ี 7   

 - ความก้าวหน้าของงานคิดเป็น 19.16 % ก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา 10.08% ช้ากว่า 92 วัน 

 2) งบลงทุนปี 2564  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) 
 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปราณบุรี เป็นอาคาร คสล.5 ช้ัน พื้นท่ีใช้สอยประมาณ    9,796 ตารางเมตร   
 วงเงิน 140,270,573.07 บาท ปรับตามสัญญาแนบท้าย ระยะเวลา 660 วัน 16 งวดงาน สัญญา 
                     เลขท่ี 662/2564 ลว 23 ก.ย. 2564 เริ่ม 24 ก.ย. 2564 - 15 ก.ค. 2566 
 ความก้าวหน้า 

- ความก้าวหน้างานก่อสร้าง โดยภาพรวมประมาณ 15 % (ณ 19 ส.ค.65) 
- ผู้รับจ้างส่งงานงวดท่ี 4 แล้ว รอคณะกรรมการตรวจรับ 
- อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดท่ี 5 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง 18 %   ดำเนินการมาแล้ว 330 วัน เหลือ
ระยะเวลา 330 วัน 

  3) งบลงทุนปี 2565  รายการสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) 
 อาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.กุยบุรี จำนวน 1 หลัง วงเงินก่อสร้าง 12,580,000 บาท งบปีเดียว 2565  
 ระยะเวลา 360 วัน 7 งวดงาน สัญญาเลขท่ี 195/2565  ลว 14 ก.พ.2565 เริ่ม 15 ก.พ.2565  
 ถึง 9 ก.พ. 2566  ผู้รับจ้าง หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวสัดุก่อสร้าง 
 ความก้าวหน้า 

   - ความก้าวหน้างานก่อสร้าง โดยภาพรวมประมาณ 20 % (ณ 19 ส.ค.65) 
                - ผู้รับจ้างส่งงานงวดท่ี 1-2  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย 
                  - ขณะนี้ปฏิบัติงาน งวดท่ี 3 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง 40 %  ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว 186 วัน  

เหลือ 174 วัน ปัจจุบันผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง 

 4) งบเงินกู้รอบ 2 ปี 2565  รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 สค.65) 
 - รายการท่ี 1 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์  
            ไม่น้อยกว่า  4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสามร้อยยอด 

   ความก้าวหน้า อยู่ในขั้นตอนรอส่งมอบในวันท่ี 29 ก.ย.2565 
- รายการท่ี 2 เครื่องเอกซเรย์เคล่ือนท่ีดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 4 เครื่อง ของ รพ.กุยบุรี, 
รพ.บางสะพาน, รพ.บางสะพานน้อย และรพ.ปราณบุรี  แห่งละ 1 เครื่อง  
  ความก้าวหน้า อยู่ในขั้นตอนรอส่งมอบในวันท่ี 29 ก.ย.2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน 
 - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  รายงาน 
                    ความก้าวหน้าการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ข้อมูล ณ 2 ส.ค.65  
                    ดังนี้ 
                    - งบค่าเส่ือม ปี 2564 ภาพรวมจังหวัด ได้รับจัดสรร 215 รายการ วงเงิน 51,787,574.09 บาท  
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                    เบิกจ่ายแล้วทุกรายการ ขอให้ผู้รับผิดชอบงานงบค่าเส่ือมของหน่วยรับงบประมาณจัดทำบันทึกขอ 
                    อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเสนอ ผอ.รพ.และปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมงบค่าเส่ือม nhso.go.th 
                    - งบค่าเส่ือม ปี 2565  ภาพรวมจังหวัด 300 รายการ วงเงิน 50,917,442.38 บาท เบิกจ่ายเงิน 
 แล้ว 24,873,140.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.84  ตรวจรับแล้ว 3,644,768.13  บาท คิดเป็น 
 ร้อยละ 7.16 ทำสัญญาแล้ว 5,648,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.09  มีรายการท่ีต้องเร่งรัดการ 
 ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 34 รายการ วงเงิน 16,751,533.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.90 ขอให้ 
 โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ีเป็นหน่วยรับงบฯ ดำเนินการเร่งรัดให้มีการก่อหนี้ 
 ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว 

ประธาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้รับงบประมาณในปี 2566 อีก ขอให้เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3 รายงานสถานะการเงินการคลัง ของหน่วยบริการเดือนสิงหาคม 2565 

นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานสถานะ 
                    การเงินการคลังของหน่วยบริการ ณ เดือนกรกฎาคม 2565 

หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC NI 
 Risk 

Scoring 
EBITDA เงินบำรุงคงเหลือ 

-1.5 -1 -0.8 
ประจวบคีรีขันธ์ 2.08 1.97 1.21 226,891,909.19 88,385,230.43 0 124,176,519.44 39,218,197.69 
กุยบุรี,รพช. 7.18 7.01 5.39 91,302,987.50 39,000,347.45 0 41,843,370.51 64,876,805.57 
ทับสะแก,รพช. 5.11 4.95 3.47 65,198,925.94 42,382,129.03 0 36,715,898.51 39,261,807.51 
บางสะพาน,รพช. 7.59 7.29 2.99 293,256,154.98 249,105,116.54 0 277,168,312.23 88,750,687.81 
บางสะพานน้อย
,รพช. 3.19 3.06 2.42 54,804,789.76 29,692,899.32 0 34,506,579.58 35,521,381.25 
ปราณบุรี,รพช. 6.87 6.71 4.21 183,050,600.03 131,165,272.27 0 136,614,818.31 100,089,547.41 

หัวหิน,รพท. 4.73 4.38 3.11 669,420,598.08 230,174,431.39 0 281,138,477.80 378,224,166.10 
สามร้อยยอด
,รพช. 8.93 8.72 7.54 213,991,631.50 80,374,956.31 0 84,503,086.53 176,353,901.83 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 การจัดทำแผนและผลการชำระเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2565 

นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานสถานะ 
การจัดทำแผนและผลการชำระเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ 26 สิงหาคม 

          2565 
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ประธาน  ให้แต่ละโรงพยาบาลวางแผนการชำระหนี้ โดยให้ดูว่าแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเท่าไร มีเงินคงเหลือเท่าไร  
          โดยหลักการให้เหลือไว้ 3 เท่า นอกเหนือนั้นให้นำไปชำระหนี้  โดยเฉพาะหนี้ค่ายา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  3.5 การตามจ่ายผู้ป่วยนอกภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานสรุปการ 
    ตามจ่ายผู้ป่วยนอกภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (PKS) ปีงบประมาณ 2565 ( ตุลาคม 2564 ถึง 
                    มิถุนายน 2565) ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ี ด่วนท่ีสุด ปข.0032/ 
 ว 4444  ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 เรื่องแจ้งแนวทางการเรียกเก็บและตามจ่ายค่าบริการสาธารณสุข 

 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (PKS และค่าตรวจพิเศษ_รัฐ) สาระสำคัญของ 
          หนังสือฉบับนี้ คือ ให้หน่วยบริการจัดทำข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขฯ ระหว่างหน่วยบริการ 
          ภายใน 1 เดือน และให้ตามจ่ายให้เสร็จส้ินภายในรอบ 3 เดือน  ซึ่งผลการตามจ่ายช่วงตุลาคม 2564  
          ถึงมิถุนายน 2565 มีดังนี้ 
 

หน่วยบริการ รับเงิน ตามจ่าย รวมคงเหลือ 
รพ.ประจวบฯ 2,349,760.63  99,469.50  2,250,291.13  

รพ.กุยบุรี 926.00  2,138,426.93  - 2,137,500.93  

รพ.ทับสะแก 1,477,744.00  2,358,755.01  - 881,011.01  

รพ.บางสะพาน 1,142,873.50  2,449,842.85  - 1,306,969.35  

รพ.บางสะพานน้อย 6,025.50  251,552.75  - 245,527.25  

รพ.ปราณบุร ี 50,617.00  950,485.92  - 899,868.92  

รพ.หัวหิน 3,186,212.81  131,884.25  3,054,328.56  

รพ.สามร้อยยอด 1,350,448.00  979,822.67  370,625.33  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.6 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประกาศ OKRs นพ.สสจ.ประจำ Q2 ปี 2565 
     1) หน่วยบริการมีแผน LOI ที่สามารถปฏิบัติได้ : เป้าหมาย รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง มีแผน LOI  
              ที่สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายได้จริง  

นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รายงานผล 
                    การดำเนินงานการจัดทำแผน LOI และผลการดำเนินงานตามแผน  LOI ของหน่วยบริการ (รพ./รพ.สต.)  
                    ทุกแห่ง ดังนี้ 

หน่วยบริการ 
เพิ่มรายได้สุทธิ ลดรายจ่ายสุทธ ิ รวมเพ่ิมรายรับ 

ลดรายจ่าย แผน 10 เดือน ผล 10 เดือน ผลต่าง แผน 10 เดือน ผล 10 เดือน ผลต่าง 

รพประจวบคีรีขันธ์ 13,583,694.44 12,189,414.75 -1,394,279.69 14,091,027.40 16,392,647.94 -2,301,620.54 -3,695,900.23 

รพ.กุยบุรี 29,846,250.00 38,390,173.60 8,543,923.60 475,833.33 574,942.90 -99,109.57 8,444,814.03 

รพ.ทับสะแก 58,820,960.50 60,444,046.39 1,623,085.89 34,459,587.53 30,436,574.98 4,023,012.55 5,646,098.44 

รพ.บางสะพาน 144,318,666.28 256,210,925.02 111,892,258.74 27,055,880.93 37,498,374.95    -10,442,494.02 101,449,764.72 

รพ.บางสะพานน้อย 15,526,797.29 43,836,683.56 28,309,886.27 9,269,933.74 10,860,169.34 -1,590,235.60 26,719,650.67 

รพ.ปราณบุรี 24,333,333.33 102,222,719.50 77,889,386.17 7,333,333.33 2,936,312.63 4,397,020.70 82,286,406.87 

รพ.หัวหิน 160,000,000.00 135,187,041.69 -24,812,958.31 52,916,666.67 49,971,421.86 2,945,244.81 -21,867,713.50 

รพ.สามร้อยยอด 43,041,666.67 64,330,219.40 21,288,552.73 11,300,000.00 12,899,583.80 -1,599,583.80 19,688,968.93 

ประธาน จัดทำแผน LOI ของหน่วยบริการ (รพ./รพ.สต.) ในปีต่อไป  รายการท่ีเลือกมาทำแผน ควรเป็นรายการ 
 ท่ีมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อองค์กรจริงๆ เพื่อสะท้อนความเป็นจริง  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

2) Smart Hospital : เป้าหมาย รพ.ทุกแห่งเพิม่กิจกรรมบริการ ที่ผู้รับบริการสามารถจองคิว 
ออนไลน์ได้ เพิ่มจากปี 2564 อย่างน้อย 1 กิจกรรมบริการ ภาพรวมต้องมีอย่างน้อย 3 กิจกรรม 
บริการ และมีการนำระบบ IT มาใช้ ในการเก็บค่าบริการแบบออนไลน ์

นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย Smart Hospital ของโรงพยาบาลต่างๆ  โดยในส่วนของการ 
 เก็บค่าบริการแบบออนไลน์ พบว่า มีการดำเนินการครบทุก รพ.แล้ว สำหรับการจัดระบบบริการท่ีผู้ป่วย 
 สามารถจองคิวออนไลน์ได้ พบว่า มี 5 โรงพยาบาลท่ีสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์ โดย 3  
 โรงพยาบาลท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย มีดังนี้  

1) รพ.ประจวบฯ  อยู่ระหว่างจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาระบบ ขณะนี้ 
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาคอมฯ ระดับจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดหาคอมฯ ระดับเขต 
2) รพ.กุยบุรี  อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับเปล่ียนโปรแกรมการใช้งานจาก HOSPos เป็น HOSxP  
3) รพ.หัวหิน  โปรแกรมพร้อมใช้ แต่เปิดใช้งานจริง 1 แผนก ท่ีเหลืออยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมท่ี 
ปฏิบัติงานในกิจกรรมบริการท่ีจะเปิดใช้ระบบ ต้องสอน/ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติแก่ผู้ใช้งาน 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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 3) Post pandemic 
 3.1 เพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม3) 
นางสาวเรณู เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์วัดผลงานท่ีมุ่งหวังตามประกาศ OKRs 
 - ประชาชนท่ัวไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 33.27 % ยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
  - ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 28.48 % ยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 - ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 1 เข็ม  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 ผลงาน ภาพรวมจังหวัดทำได้ 64.21% ยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 3.2 SHA+ ในสถานประกอบการ 
นายโกญจนาท  สุทธิสำแดง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 รายงานผลการดำเนินงานจำนวนสถานประกอบการท่ีผ่าน SHA, SHA Plus+, SHA+ แยกรายอำเภอ  
 ข้อมูล ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 

 อำเภอ SHA  SHA Plus+ SHA + 
หัวหิน 772 350 520 
ปราณบุรี 69 25 35 
สามร้อยยอด 32 7 19 
กุยบุรี 13 2 11 
เมือง 67 11 35 
ทับสะแก 14 4 21 
บางสะพาน 26 9 23 
บางสะพานน้อย 10 2 10 

 สถานประกอบการประเภท โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ผับ บาร์ ท่ีได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ 
                    มาตรฐาน SHA+ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
      

อำเภอ เป้าหมาย สปก.ท่ีได้รับการประเมิน 
หัวหิน 623 622 
ปราณบุร ี 288 56 
สามร้อยยอด 98 21 
กุยบุรี 59 15 
เมือง 313 51 
ทับสะแก 90 32 
บางสะพาน 89 41 
บางสะพานน้อย 35 14 

รวม 1,595 852 
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 ร้อยละสถานประกอบการ ท่ีประเมินตนเองผ่านแพลต์ฟอร์ม TSC 2 Plus (เป้าหมายจากกรมอนามัย)  
 ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวหิน อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอ 
 กุยบุรี  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

 4) ประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน  
นางเพ็ชรัตน์  ต้ังตระกูลพงศ ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ 
 บริการ รายงานผลการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลประชากรในโปรแกรม 3 หมอรู้จักคุณ ของ รพ.สต./ 
 ศสม./ PCU รพ.ท่ีมีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ( เป้าหมาย: ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 50) ผลงานภาพรวม 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในลำดับท่ี 4 ของเขตสุขภาพท่ี 5 ผลงาน 81.98%  ข้อมูล ณ วันท่ี 26  
 สิงหาคม 2565  จากโปรแกรม 3 หมอรู้จักคุณ 

อำเภอ 
ประชากร
ทั้งหมด 

ข้อมูลครอบครัว (ปี 
64) 

ประชากร 
ที่มี 3 หมอ 

ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ 
ร้อยละ(%) 

ติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม 

หัวหิน 73,793 5,313 43,417 41 710 5,136 66.04 % 

ปราณบุร ี 46,518 11,338 34,635 75 2,105 5,291 98.83 % 

สามร้อยยอด 40,261 1,417 38,844 50 974 5,814 100.00 % 

กุยบุรี 33,884 5,821 19,193 31 600 3,358 73.82 % 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 69,530 2,558 52,617 82 623 10,123 79.35 % 

ทับสะแก 39,761 8,638 22,991 72 226 5,090 79.55 % 

บางสะพาน 56,572 14,020 34,082 88 1,948 6,597 85.03 % 

บางสะพานน้อย 27,806 27 19,109 57 517 3,467 68.82 % 

รวม 387,938 49,132 268,906 496 7,703 44,876 81.98 % 
ข้อมูล ณ  วันที่ 26 สิงหาคม 2565  ที่มา: ระบบ 3 หมอรู้จักคุณ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

วาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

 4.1 การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/ โรคฝีดาษวานร 

นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อท่ัวไป รายงานสถานการณ์ 
 โรคฝีดาษวานรท่ัวโลกตั้งแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยยืนยัน 42,362 ราย เพิ่มขึ้น 6,452  
 ราย และผู้เสียชีวิต 13 ราย เท่าเดิม จาก 93 ประเทศ โดย 10 ประเทศท่ีพบผู้ป่วยมากสุด ได้แก่  
 แคนาดา 1,168 ราย, อังกฤษ 3,081 ราย, สเปน 6,091 ราย, เยอรมัน 3266 ราย, เบลเยียม  
 624 ราย, สวิตเซอร์แลนด์ 399 ราย, ฝรั่งเศส 2,889 ราย, เนเธอร์แลนด์ 1,087 ราย, อิตาลี 689  
 ราย และโปรตุเกส 1,022 ราย  
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 สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยินยันฝีดาษวานรแล้ว 7 ราย ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต  
 ผู้ป่วยส่วนใหญ่รับบริการในสถานพยาบาลเอกชน  แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะ 
 จังหวัดท่องเท่ียว/จังหวัดท่ีมีชุมชนชาวต่างชาติจากประเทสแถบยุโรปและอาฟริกา รวมทั้งจังหวัดท่ีมี 
 สถานบันเทิงรองรับนักท่องเท่ียวด่างชาติจำนวนมาก ข้อเสนอแนะ เร่งจัดให้มีระบบตรวจคัดกรอง และ 
 การรายงานโรคฝีตาษวานรในสถานพยาบาลท้ังรัฐและเอกชนทุกแห่ง รวมทั้งคลินิกโรคติดต่อทางเพศ  
 สัมพันธ์ทุกแห่ง ตามแนวทางฯ และเร่งประสานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ 
 - ให้ความรู้กับผู้ให้บริการทางเพศ และกลุ่มเส่ียงในการป้องกันใมค สำหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการติด 
 เนื้อและแพร่เช้ือได้มาก 

 - เน้น "MKP : Monkeypox" M : Sef Monitoring มีอาการไข้ และมีผ่ืนตุ๋มตามมา รีบพบแพทย์ 
 เพื่อตรวจรักษา 

 - K : Keep distance เว้นให้ห่างจากผู้ป่วย ไม่สัมผัสทำกิจกรรมใกล้ชิตโดยตรงกับผู้ป่วย 
 - P : Protect yourself ไม่ไปร่วมมีกิจกรรมเส่ียงต่าง ๆ เข่น unsafe sex party 
 

 ผู้ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง 
 ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า หรือหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จัก 
 เพื่อลดความเส่ียงจากในการติดเช้ือฝีดาษวานร 

 หากมีอาการป่วยสงสัย สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจหาเช้ือได้ทันที สอบถาม 
 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 

 ปรับวิธีการรายงานกรณีพบผู้ติดเช้ือสงสัยฝีดาษวานร 
 1. เมื่อมีผู้ป่วยสงสัย เข้ารับการตรวจวินิจฉัยท่ีสถานพยาบาล ขอให้มีการตรวจร่างกายเบื้องตัน พร้อม 
 ท้ังชักประวัติ โดยใช้แบบฟอร์ม Monkeypox1 หากพบว่ามีอาการและประวัติเข้าได้ตามนิยามผู้ป่วย 
 สงสัย สามารถดำเนินการเก็บตัวอย่าง พร้อมท้ังแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อประชานเอเขท่ี 
 หนังลือนำส่ง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสำนักป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 
 2.หลังจากท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้รับแจ้งจากสถานพยาบาล ให้มีการตราจสอบเหตุการณ์  
 ทากเข้าได้ตามนิยาม ขอให้มีการรวบรวม ประวัติ ได้แบบฟอร์ม Monkey pox 1 รูปถ่ายรอยโรค ส่งไป 
 ยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12  

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 ตรวจสอบข้อมูล หากผู้ปว่ยมีอาการและประวัติเส่ียงเข้ากันได้ 
 ตามนิยามผู้ป่วยสงสัย สามารถพิจารณาออกเลขท่ีหนังสือนำส่งตัวอย่างสำหรับการส่งตรวจทาง 
 ห้องปฏิบัติการ ดูแห่งท่ีใกล้ท่ีสุดเป็นหลัก พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลลงในฐาน Event-base โดยเลือก 
 ช่อง” 5. หน่วยงานท่ีรับแจ้ง” เป็น “ไม่เข้าเกณฑ์” เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายการตรวจ 
 ทางห้องปฏิบัติการ 
 4. หากห้องปฏิบัติการท่ีส่งตรวจด้วอย่างให้ผล"พบเช้ือ" ดำเนินการส่งตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการเดิม  
 หรือพิจารณาเก็บตัวอย่างใหม่ข้ึนกับคุณภาพของตัวอย่าง ส่งไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข  
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านช่องทางของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยืนยัน 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 การขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 
นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งท่ีประชุม 
 ถึงการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ตามหนังสือ สปสช.ท่ี 6.70/  
 ว.4841 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2565  ข้อ ๒. กำหนดระยะเวลาส่งข้อมูลขอรับคำใช้จ่ายการให้บริการ 
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 ก่อน 4 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นการขอรับคำใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับการให้บริการโรคโควิด  
 19 และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง สำหรับก่อนวันท่ีกรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นการใช้งบประมาณจากเงินกู้ 
 ตามพระราชกำหนดเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น  
 เพื่อให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้เรง่รัดการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือ 
 การขอแก้ไข/อทุธรณ์ข้อมลูขอรับค่าใช้จ่ายโรคโควิด 19 ใหแ้ล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ๒๕6๕  
 กรณีส่งข้อมลูหลังจากระยะเวลาท่ีกำหนดถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์จะขอรับค่าใช้จ่ายจาก สปสช. 
 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ท่ีหน่วยบริการเบิก 
 จากกองทุนต่างๆ ขอให้จัดทำเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากกองทุนต่างๆ จ่ายจากเงิน พรก. 
 เงินกู้ สดง. กำลังลงตรวจสอบ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 4.3 โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน ว่ิง ปั่นป้องกันอัมพาต คร้ังที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ 
นางสุมา เหมทัต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  แจ้งรายละเอียดโครงการแสงนำใจไทยท้ังชาติ เดิน  
 วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
 ดำเนินการในแต่ละวัตถุประสงค์  ดังนี้  

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่ีทรงเป็น 
ด่ังแสงนำใจและแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ กิจกรรม : จัดนิทรรศการพระราช
กรณียกิจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 21-30 ต.ค.2565 
2. เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนท้ังประเทศ 
เป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต กิจกรรม : จัดทำส่ือรูปแบบ Info Graphic, จัดเสวนา, จัดบอร์ด
ให้ความรู้ ฯลฯ เพื่อให้ความรู้ วิธีการป้องกัน การเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชน ระหว่างวันท่ี 21-30 
ต.ค.2565 

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกาย ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ให้มีสุขภาพดี
ห่างไกลโรค กิจกรรม: จัดงานเดิน วิ่ง ปั่น ในวันอาทิตย์ท่ี 30 ตุลาคม 2565  

 มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมในโครงการแสงนำใจ ไทยท้ังชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งท่ี 8 
 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. รพ./ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันและการเข้าถึงการ 
รักษา ระหว่างวันท่ี 21-29 ต.ค.2565  รายงานผลการดำเนินงานด้วยรูปถ่ายกิจกรรม และการ 
ประเมินความรู้ผ่าน LimeSurvey 

2. รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ในวันท่ี 30 ต.ค.65  ณ บริเวณงานเดิน วิ่ง 
รายงานผลการดำเนินงานด้วยรูปถ่ายกิจกรรม และการ ประเมินความรู้ผ่าน LimeSurvey 

3. รพ. และ สสอ. ทุกอำเภอ จัดหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมและซื้อชุด เดิน วิ่ง ถึงวันพุธที่ 31 ส.ค.65 อำเภอ
ละ 100 คน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนสมัคร online  เว็ป Thairun หรือ onsite ได้ท่ี 
สสอ. และ รพ. ทุกแห่งและส่งใบสมัครพร้อมเงินให้ กง.ครม. สสจ.ปข. ภายใน วันพุธ 31 ส.ค.
2565 เพื่อคีย์เข้า เว็ป Thairun ต่อไป 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.4 ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกำหนดจัด 
 ระหว่างวนัท่ี 26 – 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน  ขณะนี้ได้ประชุมคณะทำงานเพื่อ 
 เตรียมความพร้อมการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว สรุปความคืบหน้าได้ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 200 คน แบ่งเป็นผู้บริหารใน สสจ./รพ./สสอ.  จำนวน 22 คน และ 
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานระดับจังหวัด/อำเภอ/รพ.สต. รวม 178 คน ประกอบด้วย PM งานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังส่วนท่ีกำลังจะเกษียณอายุราชการ และส่วนท่ียัง
ปฏิบัติงานปกติ  
2. กำหนดการประชุม 2 วัน 

- วันแรก (วันท่ี 26 ก.ย. 2565) : ช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิด ต่อด้วยการบรรยายพิเศษของนายแพทย์  
 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการบรรยาย เรื่อง การสนทนาแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ  
 ( Motivational Interviewing: MI ) เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยนายแพทยเ์ทอดศักดิ์ เดชคง 

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต  
ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นท่ี ต่อด้วยกิจกรรม
องค์กรแห่งความสุข "สร้างคุณค่า เชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตการทำงาน ประจำปี 
2665 ช่วงเวลา 19.00-21.30 น.  ส่ิงท่ีต้องการสนับสนุนจากพื้นท่ี 1) ชุดการแสดง 2 ชุด โซนเหนือ 
1 ชุด โซนใต้ 1 ชุด  2) ค่าท่ีพัก สำหรับผู้กำลังจะเกษียณอายุราชการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจกรรม
องค์กรแห่งความสุขฯ  และ 3) ค่าอาหารเย็น สำหรับครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้กำลังจะเกษียณอายุฯ ท่ี
มาร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข "สร้างคุณค่า เชิดชูเกียรติ แก่บุคลากร เพื่อเพิ่ม
คุณค่าชีวิตการทำงาน” ซึ่งไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการได้   

   - วันท่ีสอง (วันท่ี 27 ก.ย. 2565) ช่วงเช้า เป็นพิธีมอบโล่รางวัลหรือประกาศนียบัตรแก่บุคลากร 
 หรือทีมงานท่ีมีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ รวมถึงผลงานท่ีนำเสนอในเวทีวิชาการฯ เมื่อวันท่ี 26 ก.ย.  
 2565  ต่อด้วยกิจกรรมสานเสวนา เรื่อง “ฉากทัศน์ มุมมองงานด้านสาธารณสุขท่ีอยากได้ อยากเป็น  
 อยากเห็น” โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ, ราชการส่วน 
 ท้องถิ่น, ผู้ประกอบการ Wellness Tourism และตัวแทนภาคประชาชน ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอ  
 “สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565” และ  
 “ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข”  
 โดยรองนาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 
-  สสจ.จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดไปท่ีหน่วยงาน 
-  ทุกหน่วยงานลงทะเบียนผ่าน Google Form ภายในวันท่ี  9 กันยายน 2565 กรณีพักค้าง ให้แจ้ง

ความประสงค์พักค้าง เพื่อผู้จัดฯ จะได้ประสานกันห้องพักไว้ให้  แต่การจองท่ีพัก  ขอให้ผู้เข้าพัก
จองตรงกับโรงแรม 

- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ มีการคัดกรองโควิด 19 โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ & 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สร้างคุณค่า เชิดชูเกียรติ แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิตการทำงาน” ... 
แสดงผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ช่ัวโมง ท่ีจุดลงทะเบียน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
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 4.5 การบริหารจัดการ Long Acting Antibody : LAAB จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
นายวัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการนายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรม สำนักงาน 
 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งเรื่องการบริหารจัดการ Long Acting Antibody (LAAB)  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า ขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำร่างคำส่ัง 
 สำนักงานฯ เรื่อง แต่งต้ังแพทย์ผู้ดูแลการใช้ Long Acting Antibody (LAAB) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ขึ้น เพื่อทำหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีการนำเสนอแนวทางการใช้ Long Acting Antibody : 
LAAB ของประเทศไทยในท่ีประชุม  ท้ังส่วนของลักษณะยา  ข้อบ่งใช้ยา/กลุ่มเป้าหมาย  ข้อควรระวังใน
การใช้ยา และการเก็บรักษายา รายละเอียดอยู่ใน QR Code เอกสารประกอบการประชุม ฯ  

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
       5.1 การพิจารณาจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2566 
         - จัดสรรไม่เกินร้อยละ 10 บริหารระดับเขต  
         - จัดสรรไม่เกินร้อยละ 20 บริหารระดับจังหวัด  
นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
   นำเสนอข้อมูลให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
   ปี 2566 ส่วนท่ีเป็นการบริหารระดับจังหวัด ไม่เกินร้อยละ 20 วงเงิน 10,092,524.88 และส่วนท่ี 
   เป็นการบริหารระดับเขต ไม่เกินร้อยละ 10 วงเงิน 5,046,262.44 บาท ซึ่งตามประกาศกระทรวง 
   สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของ 
   ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น  
   พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2559 กำหนดว่างบค่าเส่ือม เป็นงบท่ีใช้สำหรับ 
   รายการส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์ข้อท่ี 23 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เพื่อชดเชย 
   ค่าเส่ือมของส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริม 
   สุขภาพและป้องกันโรค ให้จ่ายตามรายการต่อไปนี้  (1) รายการของส่ิงก่อสร้างชดเชยส่ิงท่ีมีอยู่แล้วเพื่อ 
   ใช้ในการบริการน  (2) รายการของครุภัณฑ์ท่ีชดเชยและซ่อมบำรุงส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว ฯ  
   กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบค่าเส่ือม ปี 2566 วงเงินรวมทั้งส้ิน 50,462,624.10 บาทมีดังนี้  

- บริหารระดับหน่วยบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 วงเงิน 35,323,837.10 บาท หน่วยรับจัดสรร 
เป็นได้ท้ัง รพท.,รพช.,รพ.สต. ผู้พิจารณาแผน คือ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ 
(คปสอ.)  
- บริหารระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 วงเงิน 10,092,524.88 บาท หน่วยรับจัดสรร คือ  
หน่วยบริการระดับ รพช. และ รพ.สต. ผู้พิจารณาแผนคือ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข 
ระดับจังหวัด (คปสจ.)  
- บริหารระดับเขต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 วงเงนิ 5,046,262.44 บาท หน่วยรับจัดสรร คือ รพช. 
รพ.สต. ผู้พิจารณาแผน คือ คกก.เขตสุขภาพ  (คปสข.) 
โดยผู้มีอำนาจอนุมัติแผนท้ัง 3 ระดับ คือ สปสช.เขต ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้รับแผนคำ
ของบค่าเส่ือมส่วนท่ีจัดสรรระดับจังหวัดและระดับเขตจากหน่วยบริการเรียบร้อยแล้ว มีรายการคำขอ
ของหน่วยบริการระดับ รพ. จำนวน 17 รายการ วงเงิน 7,392,300 บาท และรายการคำขอของ
หน่วยบริการระดับ รพ.สต. จำนวน 93 รายการ วงเงิน 13,327,494.84 บาท เกินจากวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรร จำนวน 5,581,007.52 บาท ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
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1. ขอพิจารณาเฉพาะรายการท่ีอยู่ในเงื่อนไขงบค่าเส่ือมเท่านั้น รายการท่ีไม่เข้าเกณฑ์ขอตัดออก 
2. ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้พิจารณารายการตามวงเงินท่ีได้รับจัดสรร และแจ้งเวียน

หน่วยบริการก่อนส่งรายการให้เขตสุขภาพ 
3. ให้หน่วยงานบันทึกรายการท่ีผ่านการพิจารณา ภายในวันท่ี 2 กันยายน 2565 
4. ให้หน่วยงานพิมพ์แบบรายการท่ีบันทึกลงในโปรแกรมงบค่าบริการทางการแพทย์ทุกระดับการ

จัดสรร (70%,20%,10%) พร้อมลงนามกำกับในเอกสาร จัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองจากอำเภอ 
  

 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 

 7.1 เงินเพิ่มพเิศษ 
นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป นำเสนอรายช่ือ 
 แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ท่ีปฎิบัติงานในหน่วยบริการ  

- ท่ีขอรับเงินเพิ่มพิเศษ มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 จำนวน 3 ราย 
1) นางสาวปิยวรรณ ทองศรีนุช  นายแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลบางสะพาน 
2) นางสาวธิษตยา ช่ืนอยู่ เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
3) นางสาวจีราภา พรเงิน เภสัชกร  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

- ท่ีขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2565 จำนวน 2 ราย  
1) นางสาววิรากานต์  คงเนียม  เภสัชกร  โรงพยาบาลหัวหิน 
2) นางสาวรมย์ธีรา  คำรณฤทธิศร  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลหัวหิน 

- ท่ีขอรับเงินเพิ่มพิเศษ มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 จำนวน 24 ราย รายละเอียดตาม power 
point ท่ีนำเสนอในท่ีประชุม 

- ท่ีขอยกเลิกรับเงินเพิ่มพิเศษ มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 จำนวน 2 ราย 
1) นายภคพงษ์  ปุริสา  นายแพทย์ปฏิบัติการ    โรงพยาบาลทับสะแก 
2) นายยิ่งยศ  รัตนจรัสโรจน์  นายแพทย์ปฏิบัติการ  โรงพยาบาลหัวหิน   

   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 7.2 แจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร ICS 100 ( โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency  
 Management, PHEM) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System, ICS) และ 
 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC ) 

นางสาวเรณู  เมืองเกลี้ยง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  

 แจ้งเล่ือนการจัดอบรมหลักสูตร “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์  
 และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน” ระดับจังหวัด จากวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 เป็นวันท่ี 20  
 กันยายน 2565  เนื่องจากวิทยากรท่ีได้ประสานไว้ (นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
 ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเป็นวิทยากรให้ 
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 ได้ จึงได้เปล่ียนวิทยากรเป็น นายแพทย์เจษฎา ธนกิจเจริญกุล รองผู้อำนวยการสำนักควบคุมโรคและ 
          ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แทน สำหรับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และสถานท่ีในการอบรม  
 ยังคงเดิม 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 7.3 แนวทางปฏิบัติกรณีแพทย์ไปปฏิบัติงานและรับค่าตอบแทนนอกเวลาที่โรงพยาบาลอื่น 
นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก  ขอหารือท่ีประชุม กรณีแพทย์ไปปฏิบัติงานและรับ 
 ค่าตอบแทนนอกเวลาท่ีโรงพยาบาลอื่น สามารถขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวได้ 
 หรือไม่  
นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์ ได้ตอบข้อซักถามกรณีดังกล่าวว่า การไปปฏิบัติงานและรับค่าตอบแทนนอกเวลาท่ี 
 โรงพยาบาลอื่น ไม่นับว่าเป็นการทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เพราะถือว่าอยู่ในระบบราชการเดียวกัน 
นายมนตรี  สุนทโรวิทย์  นิติกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ทางออกเพื่อให้ถูกระเบียบ  
 ต้องแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ออกคำส่ังให้แพทย์ท่านนั้นไปปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลท่ีรับ 
 ค่าตอบแทนล่วงเวลา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุม   เวลา  17.00 น.   
 
   

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


