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รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด 
ครั้งที่ 8 / 2565 

วันจันทร์ที ่31 ตุลาคม  ๒๕65 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

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

1. นายวรา  เศลวัตนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
2. นายคมสัน ไชยวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
3. นางสมเนตร ทองอยู่   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
4. นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
5. นายอารักษ ์ วงศ์วรชาติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
6. นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย ์  รก. ผอ.รพ.ปราณบุรี 
7. นางสาววศินี วีระไวทยะ  รก. ผอ.รพ.สามร้อยยอด 
8. นางสาวกีรติกุล องศาลา      รก. ผอ.รพ.กุยบุรี 
9. นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร   ผอ.รพ.ทับสะแก 
10. นางฉัตรพร ถนอมนาค  แทน ผอ.รพ.บางสะพาน 
11. นายสมพงษ ์ พัฒนกิจไพโรจน์  ผอ.รพ.บางสะพานน้อย 
12. นายเจนวิท ผลิศักดิ ์   รก.สสอ.หัวหิน 
13. นายทักษ์ จันทร์ชูกลิ่น  สสอ.ปราณบุรี 
14. นายสำราญ เพ็งสวัสดิ์     สสอ.สามร้อยยอด 
15. นายสุขุม ทัศนา   สสอ.กุยบุรี 
16. นายพลสิต เวท ี   แทน สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
17. นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์  รก. สสอ.ทับสะแก 
18. นายไพฑูรย ์ เสียงใหญ่  แทน สสอ.บางสะพาน 
19. นายดำรงศักดิ ์ เชื้อแถว   รก.สสอ.บางสะพานน้อย 
20. นางเบญจวรรณ ยอดเชื้อ   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
21. นางสาวสุนิสา ลิสกุลรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
22. นางสุภจิรา วิสิทธิ์ผ่องพิบูล  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
23. นางเพ็ชรัตน์ ตั้งตระกูลพงษ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
24. นางสาวนุจร ี ยะก๊บ   แทน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
25. นางจารุณี ศราภัยวานิช  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
26. นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
27. นางสาวศิริพร  สัตถาพร   หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
28. นางนภาพร โดมทอง   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติด 
29. นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
30. นายมนตรี สุนทโรวิทย์  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
31. นางจันทิรา โกมล   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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32. นายวรวัฒน์   แตงอ่อน  เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน 
33. นางสาวนัทธมน  สมสร้าง   นักวิชาการสาธารณสุข  
34. นางสาวนุจรี ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
35. นายสิทธิศักดิ์   คูหพันธ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
36. นายสารินทร์ สมมาก   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
37. นายจีระพงษ์ คงเกิด   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
38. นางศศิวิมล บุญนาค   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
39. นางสาวนิลรุ่ง คงอาศัย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
40. นางสาวพักตร์ขวัญ มะลิวัลย์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
41. นางสุนารี รัตนพันธุ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
42. นางวรรณิศา สุวรรณศิร ิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
43. นางรัดเกล้า  เจริญพร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
44. นายพลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
45. นางสาวลัดดา น้อยจำรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
46. นายสนทยา กำลังเก้ือ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
47.นางสาวอภิษฐาภรณ์ มูลคำ  นักทรัพยากรบุคคล 
48.นางสาวจิจรลดา  จิตต์การุณย์  นักทรัพยากรบุคคล 
49.นางสาวฐิตารีย ์ หทูิพย์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

วาระก่อนการประชุม   
นายวรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำทมีผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมฯ แสดงความ 
 ยินดีและมอบช่อดอกไม้กับเจ้าหน้าที่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งและ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
 ที่สูงขึ้น 

1. นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
2. นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการ

สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
3. นายเรวัฒน์ สุขหอม ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมือง รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางสมเนตร ทองอยู่ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5. แพทย์หญิงกีรติกุล คงศารา ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ   รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลกุยบุรี 
6. นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   รักษาราชการแทน สาธารณสุข

อำเภอหัวหิน 
7. นางสาวณุกานดา จันทราภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอำเภอทับสะแก 
8. นายดำรงค์ศักดิ์ เชื้อแถว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย 
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9. นางสุภจิรา วิสิทธิ์ผ่องพิบูล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ   ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง 
หวัหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ปข. 

10. นางจารุณี ศราภัยวานิช ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง  
    หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต สสจ.ปข. 

 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 

นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลหัวหินมีการทำ intervention เกี่ยวกบัหัวใจ 
 ภายในปี 2565 โรงพยาบาลหัวหินอยู่ระหว่างดำเนินการทำ intervention  เกี่ยวกับสมองด้วย  
โดยกอ่นหน้านี้โรงพยาบาลได้การจ้างแบบ outsource ซึ่งหมดสัญญาไปประมาณต้นเดือนตุลาคม 
 2565 จึงไดม้ีการปรับการดูแลผู้ป่วยหัวใจภายในจังหวัด โดย outsource ในอนาคตเราก็ยัง 
ดำเนินการอยู่ อาจจะ 1 – 2 ปี เพราะภายในปีหน้าโรงพยาบาลหัวหินจะมี intervention กลับมาอีก  
1 ท่าน ดังนั้นในส่วนของ outsource จะค่อยๆหายไป  

 

นายพลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ ประธาน Service plan โรคหวัใจ โรงพยาบาลหัวหิน นำเสนอแผนการพัฒนาบริการ 
สุขภาพ (Service plan) สู่ความเป็นเลิศสาขาหัวใจ โดยกล่าวว่า ที่ผ่านมาเราทำ cardiac network  
โรคหัวใจ ของจังหวัดประจวบฯ มีผู้มาใช้บริการประมาณหลักหมื่นคน ซึ่งในจังหวัดประจวบฯ เป็น 
บริบทที่แตกต่างจากที่อ่ืน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีระยะทางในการส่งต่อนาน มีการกระจุกตัวของ 
เทคโนโลยีอยู่บางจุด ที่ผ่านมาจึงมีแนวทางในการสร้าง node ขึ้นมาเป็น 3 node โดยยึดหลักตาม 
สถานที่ที่มีอายุรแพทย์ เพราะท่ีผ่านมาเราให้เกียรติอายุรแพทย์ว่าเป็นทีมงานสำคัญ อันดับหนึ่งทางทีม 
หวัใจ โดยจะเรียงเป็น โรงพยาบาลบางสะพาน โรงพยาบาลประจวบฯ และโรงพยาบาลหัวหิน ซึ่งเรา 
ทำงานร่วมกัน จนกระท่ังเกิดการเปลี่ยนแปลง ในยุคของผู้บริหารท่านล่าสุด จึงมีเอกชนเข้ามา ทำให้มี  
ข้อดี ข้อเด่น และข้อด้อย แตกต่างกันไป ปัจจุบันนี้เราจะพยายามยืนด้วยกำลังของตัวเอง คือ ด้วยกำลัง 
ภาครัฐ ให้ดีที่สุด ให้มีประสิทธิภาพที่สุด ผู้รับบริการได้ผลประโยชน์และเกดิความปลอดภัยที่สุด เราจะ 
ใช้หลักแนวทางของ Six building box โดยหลักคือแบ่งออกเป็น 4 มิต ิบวก 1 ของสาธารณสุข คือ 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟ ูโดยบริบทของจังหวัดประจวบฯ  ในบทบาทของประธาน  
Service plan ได้วิเคราะหว์่า สามารถทำได้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบกับอีกหนึ่งคือ End Of Life Care 
ที ่4 ที่กำลังพัฒนาก็คือ ในเรื่องของการฟ้ืนฟหูัวใจ เนื่องจากผู้ป่วยโรคหัวใจที่เป็นโรคแล้ว ถ้าไม่ได้รับ 
การฟ้ืนฟูท่ีถกูต้อง อาจกลับมาเป็นโรคอีกรอบนึง หรือคุณภาพชีวิตลดลง หัวหินจะมีศูนย์ฟื้นฟู จึงได ้
หารือกับทมีงานเพ่ือให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เพ่ือที่จะนำออกสู่ชุมชน จะได้มีแกนหลักเดียวกัน  
โดยผู้ป่วยโรคหัวใจทีเ่ป็นโรคแล้ว ไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลชุมชนใด ก็สามารถทำฟ้ืนฟูได้เหมือนกัน เพ่ือ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตและลดโอกาสการเป็นโรคซ้ำ จากข้อมูลล่าสุดก็คอืจังหวัดประจวบฯอาจจะไม่ได้รับการ 
อนุมัติให้ยา TNK แล้ว โดยเครือข่ายมองว่า หากมียาท่ีมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าคือ RTPA จะมี 
งบประมาณตรงไหนที่จะช่วยสนับสนุนหรือไม่ โดยวันนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์หัวหิน  
และบางสะพาน ก็อาจจะช่วยให้ความเห็นตรงนี้ได้ว่าจังหวัดประจวบฯจะสามารถพัฒนาการให้ยา  
tocolytic เป็น first line ในกรณีที่ที่อยู่ไกล ส่วนในเรื่องของการทำหัตถการ cat lab โดยเราตั้งเป้าใน  
7 วัน 24 ชั่วโมง แต่ ณ ขณะนี้เป็นช่วงผสมผสานทั้งในส่วนของบริบทของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ที่มาเตมิเต็ม ในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นภาครฐั 100 % โดยท่านผู้บริหารก็ได้สนับสนุนเรื่อง 
ทีมงานและปรับค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงาน สุดท้ายในเรื่องของ 
การทำความเชื่อมโยงในบทบาทของservice plan มีมุมมองว่า ถ้าเรารักษาโรคหัวใจอย่างเดียวมันจะ 
เป็นการตั้งรับ จึงอยากจะเชื่อมโยงในเรื่องของ NCD neff neuro และ primary prevention อ่ืนๆ  
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ตอนนี้ก็ได้มบีริบทในการเชื่อมโยง เพ่ือลด หากลุ่มเสี่ยง และก็เชื่อมโยงไปยังแผนกอ่ืน ขณะนี้ทางศูนย์ 
หัวใจหัวหิน ก็ทำความเชื่อมโยงกับทาง MFM ในเรื่องของการทำโครงการในเคสโรคหัวใจที่มีความเสี่ยง 
สูงก็ทำไลน์กลุ่มร่วมกัน  

นายจิตตรัตน์ เตชวุฒิพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในกรณียา TNK เขตสุขภาพที่ 5 จะมีการ
 สนับสนุน แต่ว่าก็เป็นลักษณะในทุกจังหวัด เพราะว่าเดิมเขตสนับสนุนมา 2 จังหวัด คือ จังหวัด 

 ประจวบฯ และจังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมาจะเบิกเงินงบประมาณอยู่ในส่วนนี้ ที่เป็นเงินงบเขต  
 ประมาณ 7 ล้านบาท ในส่วนของ TNK คิดว่าจังหวัดประจวบฯ ยังคงมีความจำเป็นอยู่ และสามารถ 
 ดำเนินการได้ ปัจจุบันเรากย็ังดำเนินการอยู่ระหว่างรอ outsource โดย outsource เป็นลักษณะ  
 3 วัน  และทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะมีทีมหัวใจดู 4 วัน ก็จะครบ 7 วัน แต่ช่วงนี้ที่ยังไม่ได ้
 outsource ระหว่างนี้ก็ได้ให้ทีมหัวใจของทางโรงพยาบาลดูแลคนในจังหวัดประจวบฯ 5 วัน ในเวลา 
 ราชการ จันทร์ ถึง ศุกร์ คือมีครบทกุวัน ถ้าเกิดเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 ก็ใช้ระบบ refer ซึ่งเมื่อตอนต้นเดือนทา่นสาธารณสุขนิเทศก์ มาประชุมกับท่าน สสจ. ก็ได้ประสาน 
 จังหวัดสมุทรสาคร กับราชบุรีให้เราว่า เราเป็นในส่วนที่รับ เพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดประจวบฯ 
  ซึ่งเป็นจังหวัดที่ยาว ท้ายๆคืออำเภอบางสะพาน หรืออำเภอบางสะพานน้อยที่มีผู้ป่วย อาจจะต้อง 
 พัฒนาในส่วนของการดูแลด้วย Tocolytic drugs ก่อนไม่วาจะเป็น SK หรือ TNK เพราะฉะนั้นใน 
 ส่วนนี้ก็คงจะต้องฝากประธานหัวใจ ต้องดูในระบบ ช่วงนี้ก็คือ หากมีช่องว่างในช่วงที่มันยังไมไ่ด ้PCI  
 ไดต้ลอดเวลา ก็คงต้องดูในเรื่องของยาในจุดที่ห่างไกล 

ประธาน ประเด็นสำคัญ เรื่อง Cath lab ของหัวหิน คือการการดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ให้เกิดผลกระทบ ประเดน็หลักคือ มีคนจำนวน 66 คน ที่อยู่ในลิสต์รายชื่อ 
 โดยเราต้องดูแลบุคลคลที่อยู่ในลิสต์รายชื่อให้ปลอดภัย ไมใ่ห้เกิดปัญหา  
นายพลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ ประธาน Service plan โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน นำเรียนชี้แจงว่าในส่วนของรายชื่อ  

66 คนที่มีรายชื่ออยู่ที่เอกชนเจ้าเดิม ทางทีมงานก็ได้ประชุมกันโดยสรุปว่าเรามีรีแอคชั่นก็คือ ตอนนี้
เรามีการแจ้งนัดในผู้ป่วยที่ยังไม่เคยฉีดสี มาเข้าบรรจุวันแล้ว และในส่วนที่เคยทำไปแล้ว แล้วเอกชน
นัดทำซ้ำ ทีมงานก็เอาข้อมูลมาทบทวนซ้ำ แยกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทก็คือ ไม่ซับซ้อนก็คือเรา
สามารถทำได้เลย ส่วนซับซ้อนเราก็เชิญอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราช มาช่วย ใน case ที่ไม่
เคยฉีดสีได้บรรจุวันครบหมดแล้ว ทีมงานก็โทรติดตามอาการ แล้วก็บรรจุเข้าสู่วันที่ทำเหมาะสมกับ
รอยโรคของคนไข้แล้ว 

นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า เราเป็นจังหวัดที่ม ี
 ระยะทางยาวเพราะฉะนั้นเคสเหล่านี้ เรารอไม่ได้ และทำให้เวลาในการรอให้สั้นลงให้ได้ ปกติแล้วข้อ 
 บ่งชี้ตาม guideline เขาระบไุว้ว่าเคสไหนต้องทำ CPI และ สปสช.ปลดล็อก TNK หลักแล้ว 
นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาคุณภาพและรูปแบบ 
 บริการ แจ้งที่ประชุม ยา TNK ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถใช้ยาได้ทั้งจังหวัด  
 ในช่วง 4 เดือน  ถ้า TNK ขาดตลาด สามารถใช้ RTPA ได้ เดิม TNK รพ.หัวหิน ไม่สามารถใช้ได้  
 แต่ขณะนี้ใช้ได้แล้ว โดยหลักๆจะให้ทางอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย ก่อน  
ประธาน  ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทกุแห่งพิจารณา ถ้าจำเป็นต้องใช้อาจคำนึงถึงราคา แต่สิ่งที่สำคัญคือ 
 ประโยชน์ทีผู่้ป่วยจะได้รับ เดือนต่อๆไปอยากให้ รพ.นำเสนอแผน Service plan เพ่ือการพัฒนาให้  
 รพ.ชุมชนได้ทราบและขับเคลื่อนไปด้วยกัน 
 
มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
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วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1. ขอขอบคุณทีมงานในการจัดงานประชุมวิชาการ ที่หัวหิน 
2. แผนพัฒนาสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของทีมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด 
    ประจวบคีรีขันธ์ รองรับแนวทางการพัฒนางานของผู้ตรวจราชการ  เขตสุขภาพที่ 5 

     - เป็นแผนระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 2  
                (ปี 2566-2570) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนพัฒนาจังหวัด 
         - เป็นแผนที่หน่วยงานตั้งใจจะขับเคลื่อนจริงๆ ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ที่ กง.ยุทธ์ฯ 
                จัดทำเป็นประจำทุก 5 ปี 
          - เป็นแผนการนำองค์กรของผู้บริหาร ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะพัฒนาเรื่องใด 
               โดยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น & กระบวนการจัดทำแผนที่ดี 
          - เป็นแผนที่รวมทั้งการพัฒนางาน การจัดหาสิ่งสนับสนุน (งบลงทุน)  กำลังคน 
       หน่วยงานที่จัดทำแผน  
              - สสจ. : จัดทำแผนการพัฒนาภาพรวมจังหวัด 
              - รพท. : จัดทำแผนพัฒนาโรงพยาบาลทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผน Service Plan  
     เขต/ประเทศ 
     - ประชุมในครั้งต่อไป ผู้บริหารประชุมพิจารณาแผนร่วมกัน  ในวันที่ 15 พ.ย. 2565   
 3. ขอขอบคุณทีมงานในการจัดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติ 
 4.  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ.2566 จังหวัดประจวบีรีขันธ์   
      - รายจ่ายประจำ เร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายตั้งแต่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนงาน 
      - รายจ่ายลงทุน  
       4.1.ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ 
       4.2.เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พร้อมทำสัญญาหรือข้อตกลงทันทีที่ได้รับการจัดสรรเงิน 
        4.3. รายจ่ายลงทุนปีเดียว ตอ้งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสแรก 
       4.4. การแบ่งงวดงาน : ต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง (ปริมาณงานสอดคล้องกับงวดเงิน   
      ความสามารถในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง  การส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน) 

 4.5. การประกาศเชิญชวน : ต้องกำหนดระยะเวลาการยืนราคาของผู้เข้าเสนอราคาให้ 
         ครอบคลุม ระยะเวลาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีกำหมายกำหนด 

    4.6. เมื่อหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ : ให้เร่งลงนามในสัญญาหรอืข้อตกลงตามที่  
         ประกาศ  ผู้ชนะไว้  และบันทึก PO ในระบบ New GFMIS Thai โดยพลัน 

4.7  ให้ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญาโดยเร่งรัดติดตามงาน ก่อสร้าง 
 ให้เป็นไปตามงวดงาน 
   - หากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และมีเหตุอันเชื่อได้ว่าไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ  
     ภายในเวลา ตามสัญญา ให้พิจารณาเสนอความเห็นแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อ 
     บอกเลิกสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560  
   - หากผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ให้หน่วยงาน  
     จัดทำ หนังสือแจ้งเตือน หรือเรียกผู้รับจ้างเข้าชี้แจงถึงสาเหตุความล่าช้าฯ  หากไม่มี 
     เหตุผลอัน   สมควร หรือเหตุผลฟังไม่ขึ้น ส่งผลให้ราชการได้รับความเสียหาย ให้ 
     หน่วยงาน ใชส้ิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญา และแจ้งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้  



6 
 

   - เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงาน 
     เรียก ค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560  
   - กรณจีำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา ให้หน่วยงาน พิจารณาใช้ 
      สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  

           ฝากผู้บริหารช่วยกำกับติดตามการดำเนินงาน 
5. การทำแผน หลักๆ จะดูจากแผน 20 ปี นโยบายท่านปลัดกระทรวง และผู้ตรวจ โดยให้แผน 

                        เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 
 การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพรองรับนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุข ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข  
(นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565) 

 เป้าหมาย:  พัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง สร้างความม่ันคงทางสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น  
 ประเด็นมุ่งเน้นการพัฒนา: มี 6 ประเด็น  
 โดยให้ยึดหลักปฏิบัติ “ ท ท ท : ทำทันที ทำต่อเนื่อง ทำและพัฒนา”   
 ลักษณะแผน: เป็นแผนระยะ 3 ปี (ปี 2566–2568) มุ่งตอบประเด็นการพัฒนา 6 ด้านตามนโยบาย 
 งบประมาณท่ีใช้: เน้นเงินบำรุงของหน่วยบริการเพ่ือพัฒนา 

ระยะเวลาจัดทำแผน: ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ภายในวันที่ 10 พ.ย. 2565 
 นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ 
ไว้วางใจต่อการเข้ารับบริการกระทรวงสาธารณสุข 

2. ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัยและลดอตัราตายโรคสำคัญ 
- เพ่ิมศักยภาพ 3 หมอ ดูแลแบบใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ 
- ปรับโฉมเป็นโรงพยาบาลของประชาชน  เข้าถึงง่าย สะดวก ลดแออัดบรหิารการเงิน การคลังมี

ประสิทธิภาพ 
- เพ่ิมขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่ายไร้รอยต่อ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

3. ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล 
ใช้การแพทย์ทางไกลลดการเดินทางลดคาใช้จ่ายประชาชน พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ พัฒนา
นวัตกรรมการแพทย ์

4. ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ 
บูรณาการทุกภาคส่วน  เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน  ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

5. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ 
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย และ การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

 6. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ในการทำงานที่ดีข้ึน 
     เสริม สร้างสมรรถนะองค์กร ด้วย 4T 
     Trust  Teamwork & Talent  Technology  Targets 

     บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำงาน ที่ดีข้ึน Work Life Balance 
     - ปรับตัวได้ในภาวะวิกฤติ 
     - เรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 ส่วนของแผนภาพรวม (สสจ.) 
  1.1.ประเด็นการพัฒนาที่มุ่งเน้น  จากการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา สุขภาพ จ.ประจวบฯ   

ระยะ 5 ปี (2566-2570) ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นงานที่มุ่งเน้นของจังหวัด โดยนำข้อมูลเหล่านี้ 
มาวิเคราะห์ 

           - ประเด็นงานตามนโยบาย 6 ด้านของปลัดกระทรวง (Agenda) 
           - ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่ (Area Based) 
           - ประเด็นงานตามบทบาทหน้าที่ ที่ยังเป็นปัญหา/ ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 
   ได้ประเด็นงานที่ต้องเร่งรัดพัฒนา 12 ประเด็น 
   1. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง    - DM/HT, Stroke, STEMI 
   2. โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ    - COVID-19, วัณโรค 
   3. อุบัติเหตุ   - อุบัติเหตุทางถนน, จมน้ำตาย 
   4. สังคมผู้สูงอายุ 
   5. มารดาและทารก    - แม่ตาย/ลูกตาย    - เด็กปฐมวัยไม่ผ่านเกณฑ์สูงดีสมส่วน 
   6. โรคมะเร็ง 
   7. โรคติดเชื้อ   - ปอดบวม/ Sepsis 
   8. ฆ่าตัวตาย 
   9. ผลักดันการบริการทางแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล 
   10. ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพด้วยการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
   11. สนับสนุนการแพทย์แผนไทย ฯ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ. 
   12. องค์กรสมรรถนะสูง และความสุขของบุคลากร 
  1.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/กำลังคน)   
           - ในเบื้องตน้ สสจ.จะใช้ข้อมูลจากแผนระยะ 5 ปี ที่หน่วยงานเคยจัดส่งให้ สจจ.  แล้ว 
           - ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ตามนโยบายของปลัดกระทรวง  (ท่ีหน่วยงานจะส่งให้ สสจ.ภายใน 
 วันที่ 10 พ.ย.2565) มาเติม 
       1.3 ผู้บริหารประชุมพิจารณาแผนร่วมกัน  ในวันที่ 15 พ.ย. 2565  เวลา 13.30 น. จะมีหนังสือ 
 แจ้ง ไปอีกครั้ง 
       1.4 กง.ยุทธ์ สสจ. รวบรวมและปรับแผนทั้งหมดเป็นแผนพัฒนาสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ระยะ 5 ปี (ปี 2566 – 2570) 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
วาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/๒๕65  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม  ๒๕65 
นางสาวนุจรี ยะก๊บ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งทีป่ระชุม 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ( คปสจ. ) ครั้งที่ 8/๒๕65  
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 มีทั้งหมด 19 หน้า ได้นำขึ้นเว็ปไซต์ของ สสจ. และส่งให้คณะกรรมการฯ 
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมทางกลุ่มไลน์ “คปสจ.ประจวบฯ” ก่อนหน้าการเข้าประชุมครั้งนี้แล้ว 
จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแกไ้ข  
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที ่7/๒๕65  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม  ๒๕65   
 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นายพงศ์พันธ์ รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบรหิารทั่วไป นำเสนอที่ประชุม 
 - งบลงทนุ Non UC (งบผูกพันข้ามปี และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)  
      - การเตรียมความพร้อมดำเนินการรายการงบลงทุนปี 2566  
      - งบค่าเสื่อม 
 การบริหารจัดการรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ปี 2566 

 สิ่งก่อสร้างผกูพัน ปี 2565  2 รายการ   
  - รพ.กยุบรุี (อาคารส่งเสริมสุขภาพ) 
 อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคารคสล.2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 773  
 ตารางเมตร วงเงิน 12,880,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน 12,580,000 บาท ระยะเวลา 
 ก่อสร้าง 360 วัน 7 งวดงาน เริ่ม 15 ก.พ 65 – 9 ก.พ. 66 (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี 9,183,400)  
 ความก้าวหน้า 
 ขณะนี้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดที่ 3,4  ความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 54 % 
 ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 360 วัน ดำเนินการแล้ว 247 วัน เหลือ113 วัน 
           - รพ.ปราณบุรี (อาคารผู้ป่วยนอก) 
 อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตรม. วงเงินก่อสร้าง  

140,270,573.07  บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 660 วัน จำนวน 16 งวดงาน สัญญา 662/2564 ลง
วันที่ 23 ก.ย.64 เริ่ม 24 ก.ย. 64  สิ้นสุด 15 ก.ค. 66 
งบปี 64 =  5,266,526.93 บาท (งบถูกพับ ตามกฎหมาย) 
งบปี 65 =  46,133,400 บาท 
งบปี 66 =  32,975,000 บาท 
งบปี 67 =  25,665,000 บาท  
(งบถูกพับของบประมาณเพ่ิม 4,517,100 บาท) 
ความก้าวหน้า 
ขณะนี้ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งวดที่ 7-8 ความก้าวหน้างานก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 26.5 % 
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 660 วัน ดำเนินการแล้ว 391 วัน เหลือ 269 วัน 
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ ปี 2566  
- รพ.สามร้อยยอด (อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน) 
อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน  เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พ้ืนทีใ่ช้สอยประมาณ 9,884 ตรม.
โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว แบบ 10690 วงเงินงบประมาณ 160,678,000 บาท 
ปี 66 =  32,135,600 บาท 
ปี 67 ผูกพันงบประมาณ =  64,271,200 บาท 
ปี 68 ผูกพันงบประมาณ =   64,271,200 บาท 
วิธี E bidding : ความกา้วหน้า 
อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนด TOR และ ราคากลาง  รพ.ส่งมอบพ้ืนที่  สสจ.ขอสนับสนุน กองแบบ
ตรวจสอบจุดก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้างปีเดียว ปี 2566 จำนวน 7 รายการ 
1. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เลขท่ีแบบ 11057  3 หลัง 
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2. บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เลขที่แบบ 11058  1 หลงั 
3. อาคารสถานีอนามัย เลขท่ีแบบ 8170/2536+ 
4. ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร 
5. ปรับปรุงอาคารสสอ. 
ความกา้วหน้า 
อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนด TOR และ ราคากลาง ประชุม 1 พ.ย.65 
ครุภัณฑ์ ปี 2566 จำนวน 31 รายการ 

- ครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน 31 รายการ วิธี e-bidding ระหว่างดำเนินการ คณะกรรมการกำหนด 
TOR  

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 3.1 ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน 
 - งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
นางสาวนุจรี  ยะก๊บ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  รายงาน 
                    ความก้าวหน้าการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ดังนี้ 
                    - งบค่าเสื่อม ปี 2565  ภาพรวมจังหวัด 305 รายการ วงเงิน 50,917,442 บาท เบิกจ่ายเงนิ 
 แล้ว จำนวน  269  รายการ  วงเงิน  33,695,209 บาท ยังไม่ได้เบิกจา่ยเงิน จำนวน  36 รายการ  
 วงเงนิ  17,222,234 บาท ซึง่รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  
 ปี 2565 หน่วยงานจะต้องมีการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  ขอให้โรงพยาบาลและ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นหน่วยรับงบฯ ดำเนินการเร่งรัดให้มีการก่อหนี้   สำหรับ 
 ความก้าวหน้าการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2566 ขณะนี้ 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ระหว่างตรวจสอบแผนฯ คาดว่าจะโอนงบประมาณให้กับ 
 หน่วยบริการประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565  ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว สำหรับรายการ 
 ทีย่ังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ของรพ.สต.ทับใต้ อ.หัวหิน ซ่ึงเป็นรพ.สต.ถ่ายโอน คือ รายการ 
 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด  
 ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ วงเงนิ 854,000 บาท  
 สำหรับความกา้วหน้าการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2566  
 ขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อยู่ระหว่างตรวจสอบแผนฯ คาดว่าจะโอนงบประมาณ 
 ให้กบัหน่วยบริการ ประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565  
นายคมสัน ไชยวรรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับแนวทางในการการดำเนินงานเงิน 
 งบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวทางการดำเนินงานคือ   

1. ใช้ตามพรบ. สปสข. ใช้แนวทางระหว่าง CUP และ PCU โดยให้ CUP เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดหา 
ให้ PCU   

2. การจัดสรรงบประมาณให้  3. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการให้เป็นไปตามมติ 
คณะกรรมการคปสอ.  

ประธาน  ฝาก ผอ.รพ.หัวหิน ดำเนินการในส่วนรายการของรพ.สต.ที่มีการถ่ายโอน  และขอให้ทุกแห่งเร่งรัด 
 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เนื่องจากจะมงีบประมาณโอนเข้ามาอีกทุกปี  

มติที่ประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  4.1  การบริหารการเงินการคลัง 
        - รายงานสถานะการเงินการคลังของหน่วยบริการเดือนกันยายน 2565 
นางสาวสุนิสา  ลิสกุลรักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งท่ีประชุม 

หน่วยบริการ 
CR QR Cash 

NWC NI  Risk 
Scoring EBITDA เงินบำรุงคงเหลือ 

-1.5 -1 -0.8 

ประจวบคีรีขันธ์,รพท. 1.92 1.81 1.15 177,901,479.87 45,764,386.07 0 91,940,543.31 28,962,914.88 
กุยบุรี,รพช. 7.13 6.91 5.23 85,395,990.23 38,463,059.58 0 42,460,939.98 58,883,483.61 
ทบัสะแก,รพช. 6.73 6.5 3.53 70,968,953.94 46,534,661.46 0 42,283,887.40 31,343,854.27 

บางสะพาน,รพช. 8.34 8.04 3.05 280,713,359.90 317,151,541.27 0 350,463,585.81 78,439,948.53 

บางสะพานน้อย
,รพช. 2.86 2.7 2.24 42,889,296.65 16,924,330.10 0 22,945,898.64 28,606,561.58 
ปราณบุร,ีรพช. 9.51 9.32 5.57 174,459,804.12 121,234,962.41 0 128,806,308.88 93,684,923.52 
หัวหิน,รพท. 4.34 4.03 2.74 669,351,357.39 245,320,759.87 0 290,870,233.25 348,198,976.97 

สามร้อยยอด,รพช. 11.9 11.61 10.09 211,941,927.88 85,737,134.82 0 91,323,480.27 176,703,045.56 

     - ระยะเวลาการชำระเจ้าหนี้ 

หน่วยบริการ 
Cash  

Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑม์ิใช่
ยา) 

ถ้า cash นอ้ยกว่า 0.8 และ Payment > 180 

ถ้า cash มากกว่าหรือเท่ากับ  0.8 และ Payment 
>90 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

รพ.
ประจวบคีรีขันธ ์

1.13 

1.19 1.14 1.15 

259 246 217 204 

รพ.กุยบรีุ 2.06 5.33 5.24 5.23 220 194 212 218 

รพ.ทับสะแก 2.5 2.59 3.23 3.53 4,544 254 147 105 

รพ.บางสะพาน 1.09 
2.25 2.55 3.05 

264 125 137 137 

รพ.บางสะพาน
น้อย 

1.73 
1.84 1.86 2.24 

162 152 136 132 

รพ.ปราณบุรี 1.36 2.45 3.54 5.57 165 181 166 127 

รพ.หัวหิน 1.79 2.82 2.74 2.74 113 105 103 100 

รพ.สามร้อย
ยอด 

5.51 
6.87 7.31 10.09 

135 129 129 112 
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ที่มา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 27 ตุลาคม 2565 
 

       - ระยะเวลาเรียกเก็บเจ้าหนี้ 

 
ที่มา : กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
27 ตุลาคม 2565 
 

        - การสนับสนุนเงินให้หน่วยบริหาร (สสจ. และ สสอ.) ตามมติ CFO เขต  
         วันที่ 4 ตค.2565 และ มติ 5x5 วันที่ 7 ตค.2565   

1. การประชุมคณะทำงานบริหารด้านการเงินการคลัง (CFO)เขตสุขภาพที่ 5  
   เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565  
2. การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
    ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (5X5) เมื่อวันที่  7 ตุลาคม      
    2565 มีมติ ดังนี้ 

          - สนับสนุนให้ สสจ. ประจวบคีรีขันธ์                             จำนวน    3,000,000.00  บาท  
         - สนับสนุนให้ สสอ. ทุกแห่ง ๆ ละ 200,000 บาท* 8 แห่ง จำนวน     1,600,000.00 บาท 
           - จัดสรรตามประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                จำนวน   18,728,785.69  บาท 
                                                                                  รวม   23,328,785.69  บาท 
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หน่วยบริการ 
สนับสนุนให้ 

สสจ. 
สนับสนุนให้ 

สสอ. 
จัดสรรตาม
ประชากร 

รวม 

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 0 200,000.00 3,127,796.13 3,327,796.13 
รพ.กุยบุรี 0 200,000.00 1,534,256.65 1,734,256.65 
รพ.ทับสะแก 0 200,000.00 1,658,713.51 1,858,713.51 
รพ.บางสะพาน 1,500,000.00 200,000.00 2,837,087.55 4,537,087.55 
รพ.บางสะพานน้อย 1,500,000.00 200,000.00 1,368,283.24 3,068,283.24 
รพ.ปราณบุรี 0 200,000.00 2,155,381.26 2,355,381.26 
รพ.หัวหิน 0 200,000.00 4,331,312.04 4,531,312.04 
รพ.สามร้อยยอด 0 200,000.00 1,715,955.31 1,915,955.31 

รวม 3,000,000.00 1,600,000.00 18,728,785.69 23,328,785.69 
  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 สรุปผลการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
นางสาวนิลรุ่ง  คงอาศัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานนิติการ นำเสนอท่ีประชุมโดย 
 ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มกฎหมาย ได้จัดทีมตรวจสอบภายใน เพ่ือดำเนินการตรวจสอบหน่วยงาน 
 ในสังกัด แบง่การตรวจสอบเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้านงบการเงิน ด้านการจัดเก็บ 
 รายได้ ด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และการใช้รถราชการ โดยการสุ่มตรวจเอกสาร 
 ของเดือนกันยายน 2564 - กรกฎาคม 2565 สรุปผลการตรวจสอบในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้  
 1. ด้านการเงิน 
 1.1 ไม่นำเงินฝากคลังตามระเบียบกำหนด  เงินนอกงบประมาณท่ีฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ของ  
 รพ.ทั่วไป ส่วนทีเ่กินจาก 1,500,000 บาท และ รพ.ชุมชน ส่วนที่เกินจาก 1,000,000 บาท  
 ให้นำฝากคลัง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207/ว 63 ลงวันที่ 
 11 มกราคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับ 
 เข้าฝากคลังและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS (สสจ. และ รพ.สต. 500,000 บาท รพศ. 2,500,000  
 บาท เงินสด สสจ. 10,000 รพ.สต. 5,000/10,000 รพ. 500,000)  
 ในส่วนของเงินค้ำประกันสัญญา ให้นำฝากคลังทั้งจำนวน  และให้จัดทำทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ  
 ที่ฝากคลังไว้แต่ละประเภท 
 1.2 การรับเงินบริจาค และการใช้เงินบริจาค ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงิน 
 บริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ ตามระเบียบ ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจ  
 และไมเ่ป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หน่วยบริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ประเภทออม 
 ทรพัย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคของ .... ชื่อหน่วยบริการ  การใช้เงินบริจาคและดอกผล ประเภทระบุ 
 วัตถุประสงค์ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนที่ไม่ได้ระบุให้คณะกรรมการบริหารเงินบริจาคฯ พิจารณา 
 และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินบริจาคส่งให้หน่วยงานคลังของส่วนราชการ 
 ต้นสังกัด เพ่ือรายงานกรมบัญชีกลางต่อไป ภายใน 60 วัน 
 1.3 การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด เช่น ชุดเอกสารเบิกจ่ายบางฉบับยังไม่ได้รับการ 
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 อนุมัติจากผู้มีอำนาจ แต่มกีารจ่ายเงินออกไปก่อน แล้วตามอนุมัตติอนหลัง การเบิกค่าตอบแทน 
 เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ (ฉ.5) เบิกเกินอัตราที่กำหนด (บุคคลภายนอก มาให้บริการ 
 เป็นครั้งคราว)  จ่ายเช็ครายการซื้อจ้างพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแทนเจ้าหนี้การค้า  
 ตามระเบียบให้จ่ายให้เจ้าหนี้การค้าโดยตรง 
 1.4 การจ่ายชำระหนี้การค้า ใช้เวลาเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด (จ่ายชำระหนี้ภายใน 5 วันทำการ  
 นับจากวันที่ตรวจรับ แต่ในส่วนของหน่วยบริการบางแห่งตกลงกันไว้ที่ 2 เดือน แต่ก็ยังเกิน ไปเป็น 
 6 – 9 เดือน) 
    1.5 การจ่ายเงินให้ลูกหนี้เงินยืม และการชดใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด (1 คน ต่อ  
 1 สัญญา : ยืมไปราชการ ชดใช้ภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับจากไปราชการ ยืมจัดงาน/อบรม  
 ชดใช้ภายใน 30 วันนับจากวันที่รับเงินยืม  หากมีลูกหนี้ไม่ชดใช้เงินยืมให้การเงินดำเนินการทวง 
 ถามเป็นลายลักษณ์อักษร หากยังไม่ชดใช้ สามารถดำเนินการหักเงินเดือน ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุ 
 ในสัญญายืมเงิน) 
 1.6 การจัดเก็บหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบ (ส่วนของเงินสด นำฝากคลัง ส่วนของ 
 หลักประกันสัญญาอ่ืน เช่น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ฯลฯ เก็บในตู้นิรภัยที่มั่นคงและปลอดภัย)  
 และมีหลักประกันสัญญาครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ส่งคืนผู้ประกอบการ จึงพบว่าเจ้าหน้าที่ขาดการตรวจ 
 สภาพการใช้งานได้ของพัสดุนั้น ๆ ก่อนหมดภาระค้ำประกัน 
 1.7 การจ่ายเงินไมป่ฏิบัติตามระเบียบ/คำสั่ง (กรณีนี้เป็นการจ่ายเงินจากระบบ GFMIS ซึ่งกำหนดให้ 
 ผู้มีอำนาจอนุมัตกิารจ่ายเงินในระบบ GFMIS ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเบ็ดเสร็จในบุคคลคนเดียว) 
 1.8 การเก็บใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้ว ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ให้ส่วนราชการเก็บรักษาสาเนาบเสร็จรับ 
 เงินซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหายได้  
 และเม่ือได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้) 
 1.9 การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ข้อมูลไม่สอดคล้องกับรายงานทางบัญชี ส่งผลให้รายงานทางบัญชี 
 ขาดความน่าเชื่อถือ 
 ๒. ด้านพัสดุ 
 การจัดหาพัสดุ (ซื้อ/จ้าง) 
 ๒.1 การดำเนินการจัดหาพัสดุ บางรายการไม่ถูกต้องตามระเบียบ เอกสาร ไม่ครบถ้วน เช่น การจัดหา 
 พัสดุไม่มีการแนบเอกสารแสดงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
 ตามระเบียบข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 2.2 ซื้อ/จ้าง นอกเหนือจากแผนที่ได้รับอนุมัต ิและไม่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนแผน และไม่มี 
 การเผยแพร่แผนซื้อ/จ้าง  ตามระเบียบกำหนด 
 2.3 การรับบริจาคทรัพย์สิน ไม่ได้ดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด พบว่ามีการนำทรัพย์สินนั้นไป 
 ใช้แล้ว เช่น รถจักรยานยนต์  (กรณีรับบริจาคทรัพย์สิน ใหต้รวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง  
 และภาระติดพันในทรัพย์สินก่อน และประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค แล้วจึงออกหลักฐานการ 
 รับบริจาค) 
 ๒.4 ส่งข้อมูลเจ้าหนี้การค้า ให้งานการเงินไม่ตรงกับข้อมูลที่ส่งให้งานบัญชี (ขาดการสอบทาน  
 และข้อมูลมีหลายฉบับ) การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ 
 2.5 นำพัสดอุอกไปใช้โดยไม่มีใบเบิกพัสดุ ผู้ลงนามเบิกพัสดุ และผู้สั่งจ่าย  ไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 
  (ระเบียบกำหนด ให้จัดทำบัญชีคุมวัสดุคงคลังให้ครบทุกรายการ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุ 
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 ของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่ 
 มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วย 
 พัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
  แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยเพื่อกระทบยอด 
 คงเหลือ และยอดจ่าย กับบัญชี) 
 2.6 ข้อมูลรายงานวัสดุคงคลัง ไม่ตรงกับวัสดุในคลัง และไม่เป็นปัจจุบัน 
 2.7 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลคลาดเคลื่อนกับทรัพย์สินที่มีอยู่จริงการบำรุงรักษา  
 การตรวจสอบ 
 ๒.8 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด รายงานตรวจสอบฯ 
  มีจำนวนรายการตัวเลขหนึ่ง หนังสือขอจำหน่ายมีรายการตัวเลขอีกจำนวนหนึ่ง รายงานบัญชีอีกตัวเลข 
  ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกันเลย ตามระเบียบเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ 
 ในการตรวจสอบพัสดุ เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่าน และนับพัสดุที่คงเหลือ ณ วันสิ้น 
 งวดว่ามีตัวตนตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่ และรายงานผู้บริหาร หัวหน้า 
 หน่วยงานของรัฐ และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 วันทำการนับจากวันเริ่มดำเนินการ 
 ตรวจสอบพัสดุ หากมีชำรุด เสื้อมสภาพ ก็ดำเนินการตามกระบวนการจำหน่ายพัสดุต่อไป 
 3. ด้านงบการเงิน 
 3.1 ข้อมูลในงบการเงิน ไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนคุมต่าง ๆ  
 ๓.2 ข้อมูลบัญชีในงบทดลองระบบ GFMIS กับรายงานนอกระบบไม่ตรงกัน     
 3.3 ไม่พบการจัดทำทะเบียนคุมเงินรับฝาก 
 4. ด้านการจัดเก็บรายได ้
 4.1 ไม่พบการยืนยันยอดกองทุนต่าง ๆ ในการเรียกเก็บรายได้ ระหว่าง  ศูนย์จัดเก็บรายได้ งานการเงิน 
 และไม่พบการยืนยันยอดลูกหนี้คงเหลือของ    แต่ละกองทุนระหว่างศูนย์จัดเก็บรายได้ และงานบัญชี 
 4.2 การบันทึกลูกหนี้รายตัวไม่ครบทุกรายการ จะมีเฉพาะข้อมูลที่มีเอกสารการเรียกเก็บเท่านั้น ทำให้ 
 ไม่มีข้อมูลและไม่มีการติดตามลูกหนี้ทุกรายได้ครบถ้วน 
 4.3 การเก็บค่าบริการรายเดียวกัน มีการออกใบเสร็จคอมพิวเตอร์ในรายการที่เบิกได้ และใบเสร็จเขียน 
 มือในรายการที่เบิกไมไ่ด ้
 4.4 ข้อมูลOPD/IPD แยกหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้ข้อมูลผู้รับบริการที่มาใช้สิทธิ OPD และนอน 
 โรงพยาบาล ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเบิกซ้ำซ้อนหรือไม่  
 4.5 Flow chart การเรียกเก็บไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความชัดเจน และบางหน่วยงานไม่ได้ปฏิบัติตาม 
 ขั้นตอน และคำสั่งที่มีอยู่) 
 5. ด้านควบคุมภายใน  
 5.1 การจัดวางระบบการควบคุมภายในยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน/งาน  
 5.2 การนำระบบการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน  ถูกต้อง   ทุกกระบวนงาน 
 6. การใช้รถราชการ  เนื่องจากได้มีการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำในหัวข้อนี้มา 2-3 ปีแล้ว  
 ทำให้ความผิดพลาดทางเรื่องนี้แทบไม่มี  อาจมีบางรายการ เช่น 
    6.1 การใช้รถราชการบางฉบับ ยังไม่ได้ลงนามอนุมัติ 
    6.2 ไม่มีการจัดทำรายละเอียดประวัติการซ่อมบำรุง 
 ซึ่งการใช้รถราชการ ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการอนุมัตมิาโดยใช้ระบบ IT แทน เพ่ือให้สอดคล้องและทัน 
 ต่อเหตุการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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 โดยสรุปจากการตรวจสอบ ทำให้เห็นได้ว่า เกิดจากการที่ตัวผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย 
 ระเบยีบ ข้อบังคับต่าง ๆ และเครื่องมือการทำงานอาจจะไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

 4.3 ความคืบหน้าการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา นวมินทราชินี  
       และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายพงศ์พันธ์  รัตนาธรรมวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งที่ประชุม 
 ความคืบหน้าการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล 
 ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งมอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องการถ่ายโอนฯ  
   1. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนฯ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ในพื้นที่จังหวัด 
   2. ดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งสิทธิสำหรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของ สอน. / 
      รพ.สต.ที่มีการถ่ายโอนไปยัง อบจ. 
   3. ดำเนินการโอน หรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน สำหรับการใช้ประโยชน์ในครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
       และยานพาหนะของ สอน. /รพ.สต.ที่มีการถ่ายโอนไปยัง อบจ. 
   4. การมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ เป็นการมอบอำนาจให้เฉพาะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
      กับการถ่ายโอนฯ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 

   5. ให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มตคิณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด และให้ 
 รายงานผลการดำเนินการใดๆ ให้ปลัดกระทรวงฯ ทราบทันทีเมื่อดำเนินการเสร็จ 

 โดยข้อมูลด้านบุคลากร รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  และส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  ข้อมูลด้าน 
 การเงิน  สอน./รพ.สต. ดำเนินการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 16 แห่ง  งานการเงิน สสจ. เนินการบันทึก 
 ข้อมูลในระบบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลด้านที่ดินและส่งก่อสร้าง / 
 วัสดุครุภัณฑ์ พ้ืนที่ยังส่งข้อมูลมาไม่ครับ ไดด้ำเนินการทำหนังสือติดตามข้อมูลแล้ว 
นายคมสัน ไชยวรรณ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วางแผนการดำเนินงานถ่ายโอนไว้ไม่น่าจะเกิน  
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  
ประธาน  ฝากผู้บริหารติดตามและส่งข้อมูลด้วย 
นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ มีเงิน QOF ปี 2564 ที่ค้างจ่ายอยู่ มีมติถ่ายโอน 
  ไปแล้ว จึงไม่สามารถโอนเงินได้ จึงต้องประสานโอนเงินกลับไป สปสช. เพื่อให้ สปสข.โอนตรงไปที่  
 รพ.สต. ดังกล่าว  
 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.4 การเฝ้าระวังโรคติดต่อเดือนตุลาคม 2565  การบริหารจัดการวัคนโควิด-19 
นางจันทิรา  โกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อทั่วไป รายงานสถานการณ ์
  COVID 19 รายสัปดาห์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 24 ราย สะสม 24,735 ราย   
 จำนวนผู้เสียชีวิต สะสม 134 คน ผลการฉีดวัคซีนสะสม รวม  1,108,322 โดส  
 เข็มที่ 1  สัปดาห์นี้ 149 โดส สะสม 458,543 โดส 
 เข็มที่ 2  สัปดาห์นี้ 110 โดส สะสม 432,632 โดส 
 เข็มที่ 3  สัปดาห์นี้ 486 โดส สะสม 108,819 โดส 
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 เข็มที่ 4  สัปดาห์นี้ 501 โดส สะสม 36,328 โดส 
 กิจกรรม รวมพลัง อสม. ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย 
 ให้เร่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่มีความเสี่ยงป่วยหนัก 
 และเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ควรได้รับวัคซึนเข็มกระตุ้นอย่างน้อยร้อยละ 70 โดยเฉพาะควรฉีดถึงเข็ม 
  4 การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยป้องกันการเกิดอาการรุนแรงเมื่อรับเชื้อได้ และยังช่วยลดการเสียชีวิต 
 จดักิจกรรมการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับทุกภาคส่วนที่เร่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสู่ประชาชน 
 ประธาน: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 ผู้เข้าร่วมงาน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สสจ. อสม. หน่วยงานภาคีเครือข่ายที ่
 ร่วมให้บริการฉีดวัคชีน มาตั้งแต่ปี 2564 

 กำหนดการ   วันที่ 12-13 มกราคม 2566 
 เกณฑ์การพิจารณามอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับจังหวัด (กองตรวจราชการและกรมควบคุมโรค 
 ร่วมพิจารณา) ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคนเข็มที่ 3 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่ม 608 
 (เทียบกับผลการฉีดวัคซึนเข็มที่ 2 ณ วันที่ 31 ส.ค. 65) 
   - รางวัลจังหวัด "ดีเยี่ยม" ความครอบคลุมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  - รางวัลจังหวัด "ดีมาก" ความครอบคลุมตั้งแต่ร้อยละ 60 ถึงไม่เกนิร้อยละ 70 
  - รางวัลจังหวัด "speed up" ความครอบคลุมเพ่ิมขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงวันที่ 22 ต.9. - 31 .ค. 65 
 พิจารณาจากการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม อสม. (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาเกณฑ ์
 เป้าหมายและคัดเลือกผู้รับรางวัล) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
ประธาน   ขอให้ทุกที่ช่วยกันดูแลและป้องกนั เนื่องด้วยระยะนี้ ผู้ป่วยมีจำนวน เพ่ิมมากขึ้น 
 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
  

วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
       -   
 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องจากอำเภอ 
  

 - 
 

ระเบียบวาระที ่7 เรื่องอ่ืนๆ 
 

 - 
 
ปิดประชุม   เวลา  16.15 น.     
 

                                                                                
                          (นายวรวัฒน์  แตงอ่อน)                      (นางสาวนุจรี ยะก๊บ) 
                      เจ้าพนกังานสถิติชำนาญงาน                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                      ผู้บันทกึรายงานการประชุม         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


