
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมนิผล คร ัง้ที ่11 / 2564 

วนัศกุรท์ี ่3 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.00 น. 

ณ หอ้งประชมุคหูาคฤหาสน ์ชัน้ 4 ส านักงาน
สาธารณสขุประจวบครีขีนัธ ์

โดยระบบ Teleconference (Zoom)



สาธารณสขุรว่มใจฉีดวคัซนี 
“สปัดาหร์ณรงคฉ์ีดวคัซนีโควดิ 

เรง่รัด 100 ลา้นโดส” 

โดย.....กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์

ระเบยีบวาระกอ่นการประชุม



ประมวลภาพกจิกรรมรณรงคก์ารฉีดวัคซนีโควดิ-19
ระหวา่งวันที ่27 พย.-5 ธค.2564 อ.หวัหนิ

ศนูยก์ารคา้บลพูอรต์ ช ัน้ 2



ประมวลภาพกจิกรรมรณรงคก์ารฉีดวัคซนีโควดิ-19
ระหวา่งวันที ่27 พย.-5 ธค.2564 อ.ปราณบรุี



ประมวลภาพกจิกรรมรณรงคก์ารฉีดวัคซนีโควดิ-19
ระหวา่งวันที ่27 พย.-5 ธค.2564 อ.สามรอ้ยยอด



ประมวลภาพกจิกรรมรณรงคก์ารฉีดวัคซนีโควดิ-19
ระหวา่งวันที ่27 พย.-5 ธค.2564 อ.เมอืงฯ

ยมิเนเซีย่ม สนามกฬีากลางจงัหวดั



ประมวลภาพกจิกรรมรณรงคก์ารฉีดวัคซนีโควดิ-19
ระหวา่งวันที ่27 พย.-5 ธค.2564 อ.ทับสะแก



ประมวลภาพกจิกรรมรณรงคก์ารฉีดวัคซนีโควดิ-19
ระหวา่งวันที ่27 พย.-5 ธค.2564 อ.บางสะพาน



ประมวลภาพกจิกรรมรณรงคก์ารฉีดวัคซนีโควดิ-19
ระหวา่งวันที ่27 พย.-5 ธค.2564 อ.บางสะพานนอ้ย



สถานการณก์ารฉดีวคัซนี เข็ม 1 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
เฉพาะวัคซนี ที ่สสจ.ประจวบครีขีนัธ ์ไดรั้บจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสขุ 

วนัเดอืนปี
ทีฉ่ดีวคัซนี

เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 รวม

27 พย.64 833 627 15 1,475

28 พย.64 32 746 5 783

29 พย.64 1,300 2,996 100 4,396

30 พย.64 1,719 126 64 1,909

1 ธค.64 861 3,256 6 4,123

2 ธค.64 370 875 9 1,254

รวม 5,115 8,626 199 13,940

เฉลีย่วนัละ ~ 2,323 โดส

สถานการณ์การฉดี รวมทกุเข็ม & ทกุชนดิวคัซนี
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ระเบยีบวาระกอ่นการประชุม

ประกาศเกยีรตคิณุ รพ. และ รพ.สต.
ทีพั่ฒนาอนามัยสิง่แวดลอ้มไดต้าม
เกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital 

โดย.....กลุม่งานอนามยัส ิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั



.........

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

....ขอแสดงความยินดี....
กับโรงพยาบาลรัฐในสังกัด โรงพยาบาลนอกสังกัด โรงพยาบาลเอกชน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ในการรับใบประกาศเกียรติคุณมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 

(โดยมีระยะเวลารับรอง 26 สิงหาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2565)



ระเบยีบวาระที ่1

เรือ่งประธานแจง้
ทีป่ระชมุทราบ

โดย.....นายแพทย ์สสจ.ปข.



ขอบคณุ รพ. สสอ. รว่มฉีดสปัดาหก์ารฉีดของกระทรวงสาธารณสขุ วนัที ่27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

สถานการณ์ COVID ต า่กวา่ 100/วนั

กลุม่ทีย่ังพบ แรงงานตา่งดา้ว

เรอืประมง
งานพธิกีรรมทัง้หลาย

สิง่ทีม่ผีลตอ่การพบ case เปิดประเทศ

เปิดโรงเรยีน,สถานศกึษา

เปิดใหด้ืม่สรุา

(แตย่ังไมเ่ปิดผับ บาร ์Kara)

ไดก้ ากบัหน่วยงานอืน่ๆ ชว่ยเหลอื ควบคมุ ชว่ย EOC จังหวดั

ลดเหลอืวนัจันทร์
(เริม่ 13 ธ.ค. 64 9.00 น.)

War room ของ สสจ.



Vaccine ส าคญัเชือ่มโยง ขอ้สัง่การ ผูต้รวจ

จังหวดั + สสจ. ม ี2 เป้าหมายทีต่อ้งก ากบัตดิตาม
1. 608 ตอ่เนือ่ง ฉีด มากกวา่เทา่กบัรอ้ยละ 90
2. 2. เป้าหมาย 100 ลา้นของ กสธ.
จังหวดัประจวบฯแจง้แผนไปแลว้ ขอใหแ้ตล่ะรพ.ดปูระกอบ และขอตดิตามเป็นรายสปัดาห์

ก าหนด 
31 ธ.ค. 64

แผนการฉีดวัคซนีกลุม่เสีย่งอยูใ่น 
LINE นายแพทย.์วรา ปข.

การถา่ยโอน รพ.สต. อบจ.
ผูข้อรับโอนไดม้าประเมนิ

กสธ. ประชมุชีแ้จงผา่น ZOOM เวลา 15.00 น.

ก าชบั วนัหยดุ
วนัส าคญั
งานเลีย้งฉลอง
ครสิมาสต ์ปีใหม่

- การเดนิทาง
- COVID
- นักทอ่งเทีย่ว

การตดิตามเบกิจา่ย



ขา้ราชการยา้ยมาปฏบิตังิาน

1. นายคมกรชิ เจรญิพัฒสมบตั ิ– รองผูว้า่
2. นายสนิาทร โอเ่อีย่ม – ปลัดจังหวดั ปข.
3. นายธรีะชาต ิไทรทอง - ผอ.ศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขต 4ปข.
4. สตัวแพทยน์ายไพลนิ คณะรมย-์หวัหนา้ดา่นกกักนัสตัว ์ปข.
5.นางพสิมยั แกว้แจม่ใส – คลงัจังหวดั ปข.



ระเบยีบวาระที ่2

เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
ครัง้ที ่10/2564

วนัพธุที ่3 พฤศจกิายน 2564

โดย.....กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์



รายงานการประชมุคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมนิผล (กวป.) ครัง้ที ่10/2564 

วันพธุที ่3 พฤศจกิายน 2564 มทีัง้หมด 20 หนา้ 
ไดน้ าขึน้เว็ปไซตข์อง สสจ. และสง่ให ้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ทางกลุม่ไลน ์

“คปสจ.ประจวบฯ” แลว้ เมือ่วันที ่2 ธ.ค.2564
จงึน าเรยีนทีป่ระชมุเพือ่ใหก้ารรับรอง

รายงานการประชมุ



ระเบยีบวาระที ่3

เร ือ่งสบืเนือ่งจากการประชุม

โดย.....รองคมสนั ไชยวรรณ์

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิาร
งบประมาณ

- งบลงทนุ Non UC (งบผกูพันขา้มปี 
และการเตรยีมความพรอ้มการด าเนนิงาน
ในปี 2565)



งบลงทนุผกูพันขา้มปี
งบลงทนุ ปี 2563-65  

โดย….รองคมสนั ไชยวรรณ์



ปี 2563 งานกอ่สรา้ง (งบผกูพนั) จ านวน  2 รายการ

1. อาคารผูป่้วยใน 5 ช ัน้ รพ.บางสะพาน จ านวน 1 หลงั วงเงนิกอ่สรา้ง 84,000,000 บาท 
งบผกูพันปี 63-65 ระยะเวลา 650 วนั 14 งวดงาน สญัญาเลขที ่14/2564 ลว 6 ต.ค. 63
เริม่ 7 ต.ค.63 – 18 ก.ค.65 ผูรั้บจา้ง  หจก.ศรสีะเกษ ทวผีลกอ่สรา้ง

- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่6

2. ระบบบ าบดัน า้เสยี รพ.บางสะพาน จ านวน 1 ระบบ วงเงนิกอ่สรา้ง 14,650,000 บาท 
งบผกูพัน ปี 63-65 ระยะเวลา 450 วนั 7 งวดงาน สญัญาเลขที ่564/2563 ลว 25 ก.ย.63
เริม่ 26 ก.ย.63-19 ธ.ค.64 ผูรั้บจา้ง หจก.ศรทีนัดร การโยธา

- ผูรั้บจา้งจะสง่งานงวดสดุทา้ย(งวดที ่7 ) 3 ธ.ค.64

งบลงทนุ โรงพยาบาลหวัหนิ ปี 2563 งานกอ่สรา้ง  จ านวน  1 รายการ 

อาคารอบุตัเิหต-ุบ าบดัรกัษาและหอ้งประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชัน้ 
พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 9,683 ตารางเมตร   จ านวน 1 หลัง

- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่2



งบลงทนุปี 2564



ปี 2564 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบผกูพัน)

1. อาคารผูป่้วยนอก รพ.ปราณบรุ ีเป็นอาคาร คสล.5 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
9,796 ตารางเมตร  วงเงนิ 181,232,600 บาท
- อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้งงานงวดที ่1

ปี 2564 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบปีเดยีว)

1. อาคารโรงซกัฟอก จา่ยกลาง รพ.ทบัสะแก เป็นอาคาร คสล. 2 ชัน้ พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 
450 ตารางเมตร วงเงนิ 10,136,100 บาท ระยะเวลา 320 วนั 6 งวดงาน 
สญัญาเลขที ่338/2564 ลว 17 ม.ีค.64 เริม่ 18 ม.ีค.64-31 ม.ค.65
- อยูร่ะหวา่ง งานงวดที ่4

2. อาคารสถานอีนามยั รพ.สต.บา้นบางเบดิ อ.บางสะพานนอ้ย เป็นอาคาร คสล.2 ชัน้ 
พืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 369 ตารางเมตร  จ านวน 1 หลงั วงเงนิ 3,696,440 บาท 5 งวดงาน
สญัญาเลขที ่292/2564 เริม่สญัญา 17 ก.พ. 64 - 13 ธ.ค. 64 หจก.วจิติ บลิด์
- ผูรั้บจา้งจะสง่งานงวดสดุทา้ย(งวดที ่5) วนัที ่9 ธ.ค.64 



งบลงทนุ(งบเงนิกู)้



งบเงนิกูว้งเงนิ 5,816 ลา้นบาท  รายการครภุณัฑ ์ปีงบประมาณ 2564

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
วงเงนิ

งบประมาณ 
วธิกีาร
จัดซือ้

หมายเหต ุ

1
เครือ่งเอกซเรยเ์คลือ่นทีข่นาดไมน่อ้ยกวา่ 300 mA.
ขับเคลือ่นดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า (20ก.ค.64 – 18 ต.ค.64)

3 เครือ่ง 3,900,000 E-bidding

บรหิารสญัญารอสง่มอบ
(รอ คกก.ตรวจรับพัสดพุจิารณา
ขยายเวลา ตามหนังสอื ดว่น
ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 423 ลง
วนัท่ี 10 กนัยายน 2563 )



งบลงทนุปี 2565



ปี 2565 รายการสิง่กอ่สรา้ง (งบปีเดยีว)

1. อาคารสง่เสรมิสขุภาพและอเนกประสงค ์ รพ.กยุบรุ ีจัดจา้งโดยวธิคีดัเลอืก ตาม ว.845
- อยูร่ะหวา่งเสนอ ผูม้อี านาจเห็นชอบ TOR ราคากลาง

2. ปรับปรงุ ซอ่มแซมหลงัคาอาคารและระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง รพ.สต.นาหกูวาง อ.ทบัสะแก
- อยูร่ะหวา่งเสนอ ผูม้อี านาจเห็นชอบ TOR ราคากลาง

ปี 2565 รายการครภุณัฑ์

1. เครือ่งตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มระบบประมวลผล ขนาดกระดาษบนัทกึแบบกระดาษความรอ้น ขนาดไม่
นอ้ยกวา่เอ 4รพ.สต.ปากน ้าปราณ อ.ปราณบรุ ีวธิ ีเจาะจง
อยูร่ะหวา่งเสนอผูม้อี านาจลงนามในสญัญา

2. เครือ่งดมยาสลบพรอ้มเครือ่งชว่ยหายใจและเครือ่งตรวจวดัคารบ์อนไดออกไซดแ์ละยาดมสลบในลมหายใจ
ออก ส าหรับการผา่ตดัทัว่ไป รพ.บางสะพาน  วธิ ีE-bidding
อยูร่ะหวา่ง ประกาศเชญิชวน  2 -12 ธ.ค. 64  เสนอราคา 13 ธ.ค.64



ระเบยีบวาระที ่3

เร ือ่งสบืเนือ่งจากการประชุม

โดย.....รองจันทนา ศริโิยธพัินธุ์

3.1 ตดิตามความกา้วหนา้การบรหิาร
งบประมาณ

- งบคา่เสือ่ม (งบผกูพันขา้มปี และการ
เตรยีมความพรอ้มการด าเนนิงานในปี 2564)



งบคา่บรกิารทางการแพทย์
ทีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ 

ขอ้มลู ณ วนัที ่26 พ.ย. 64 

โดย....รองจันทนา  ศริโิยธพิันธุ์



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2563  ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 1 พ.ย. 64 
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เบกิจา่ยแลว้ 

บรหิารสญัญา 

กอ่หนี ้

อ าเภอ
บรหิารสญัญา เบกิจา่ยเงนิแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ

หวัหนิ 59 10,900,952 59 10,900,952 

ปราณบรุี 23 4,736,341 23 4,736,371

สามรอ้ยยอด 12 4,853,215 12 4,853,215 

กยุบรุี 26 3,052,166 26 3,052,166 

เมอืงประจวบ 86 9,684,212 86 9,684,212 

ทับสะแก 1 2,000,000 60 4,269,235 61 6,269,235 

บางสะพาน 15 6,394,053 15 6,394,053 

บางสะพานนอ้ย 45 5,417,197 45 5,417,197 

รวม 1 2,000,000 325 47,837,531 326 50,522,450 

เบกิจา่ยภายใน
30 ก.ย. 64



อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญา 

อ าเภอทบัสะแก 

ปรับปรงุซอ่มแซมหอ้งทันตกรรม 2,000,000.- (E-bidding ครัง้ที ่3 วธิคีัดเลอืก) 
สญัญาเลขที ่637/2564 ลงวันที ่15 ก.ย.64 วงเงนิ 1,998,000 บาท  5 งวดงาน สิน้สดุ 14 ม.ีค.65
อยูร่ะหวา่งกอ่สรา้ง งวดที ่3 เป็นไปตามงวดงาน

สปสช.ขยายเวลาเก็บรักษาเงนิ
ถงึ 31 พ.ค.65 



รายงานความกา้วหนา้การด าเนนิงานงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ย
ในลกัษณะงบลงทนุ ปี 2564 ภาพรวมจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ขอ้มลู ณ 1 พ.ย. 64 
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หัวหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี ประจวบครีขีนัธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย

เบกิจา่ยแลว้ 

บรหิารสญัญา 

กอ่หนี ้

เบกิจา่ยภายใน 
30 ก.ย.65

อ าเภอ
อยูร่ะหวา่งกอ่หนี้ บรหิารสญัญา เบกิจา่ยแลว้ รวม

รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ รายการ วงเงนิ 

หวัหนิ - - - - 16 11,625,452.31 16 11,625,452.31 

ปราณบรุี 2 140,400.00 - - 31 4,157,209.34 33 4,297,609.34 

สามรอ้ยยอด - - 3 1,036,837.85 16 3,829,669.94 19 4,866,507.79 

กยุบรุี 1 278,037.51 - - 16 2,675,915.23 17 2,953,952.74 

ประจวบครีขีันธ์ - - 2 4,860,928.12 17 3,179,000.00 19 8,039,928.12 

ทับสะแก 1 10,000.00 - - 56 5,826,096.08 57 5,836,096.08 

บางสะพาน 2 884,000.00 - - 26 10,223,375.50 28 11,107,375.50 

บางสะพานนอ้ย - - - - 25 3,060,652.21 25 3,060,652.21 

รวม 6 1,312,437.51 5.00 5,897,765.97 203 44,577,370.61 214 51,787,574.09 



อยูร่ะหวา่งกอ่หนี้

หนว่ยบรกิาร รายการ
งบคา่เสือ่ม

UC
สมทบเงนิ
บ ารงุ

รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.กยุบรุี ปรับปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ 
อาคารผูป่้วยรวม
โรงพยาบาลกยุบรุี

278,037.51 215,962.49 494,000.00
หอ้งน ้าอยูใ่นตกึผูป่้วยใน ซึง่มี
ผูป่้วยโควดิพักอยู ่จงึยังไมส่ามารถ
ด าเนนิการได ้

รพ.สต.เขาลา้น 
อ.ทับสะแก

ถังน ้า แบบสเตนเลส 
ขนาดความจ ุ1,500 ลติร 10,000.00 1,300.00 11,300.00

ราคาตลาดในปัจจบุนัสงูกวา่ราคา
กลางมาก ท าใหไ้มส่ามารถจัดซือ้
ได ้ขอเปลีย่นแปลงรายการ

รพ.บางสะพาน ปรับปรงุหอ้งฝากครรภ์ 732,651.73 0 732,651.73

อยูร่ะหวา่งจัดท าใบสัง่ซือ้สัง่จา้ง 
คาดวา่จะกอ่หนีภ้ายในเดอืนธ.ค.64

เครือ่งวัดความดนัโลหติ
ชนดิอตัโนมัตพิรอ้มวัด
ความอิม่ตวัของออกซเิจน
ในเลอืด

151,348.27 38,651.73 190,000.00

รพ.ปราณบรุี เครือ่งปรับอากาศแบบ
แยกสว่น แบบตัง้พืน้หรอื
แบบแขวน ขนาด 40,000 
บทียีู

102,400.00 0 102,400.00
อาคารลีธ้รีะด าเนนิการแลว้เสร็จ 
พ.ย. 64 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งสบื
ราคาเครือ่งปรับอากาศแบบ

แยกสว่น ตัง้พืน้หรอืแบบ
แขวน ขนาด 30000 บทียีู

38,000.00 2,200.00 40,200.00



บรหิารสญัญา

หน่วยบรกิาร รายการ งบคา่เสือ่มUC สมทบเงนิบ ารงุ รวมเงนิ ความกา้วหนา้

รพ.ประจวบ
ครีขีนัธ์

เครือ่งนึง่ฆา่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ยไอน ้า
ระบบอตัโนมัตขินาดไมน่อ้ยกวา่
850 ลติร(Pre-Post Vac) หอ้งนึง่
ทรงสีเ่หลีย่ม ชนดิ 1 ประตู

2,460,928.12 39,071.88 2,500,000
ผูข้ายนัดสง่มอบ

21ธ.ค.64

เครือ่งชว่ยหายใจชนดิควบคมุดว้ย
ปรมิาตรและความดนั ขนาดกลาง

2,400,000 - 2,400,000

รพ.สต.สามรอ้ยยอด 
อ.สามรอ้ยยอด 

ยนูติท าฟันส าหรับงานพืน้ฐาน 300,000 - 300,000

ผูข้ายนัดสง่มอบ
25 ธ.ค.64 

รพ.สต.บา้นหนอง
หญา้ปลอ้ง 
อ.สามรอ้ยอด

ยนูติท าฟันส าหรับงานพืน้ฐาน 300,000 - 300,000

รพ.สามรอ้ยยอด
อ.สามรอ้ยยอด

ยนูติท าฟัน 436,837.85 23,162.15 460,000.00



ขออนุมัตเิปลีย่นแปลง
รายการงบคา่เสือ่ม ปี 2564 



รพ.สต.เขาลา้น อ าเภอทบัสะแก
ระดบัหนว่ยบรกิาร 

รายการแผนเดมิ 

รายการแผนใหม ่

เหตผุล

ผอ.สปสช. อนุมัติ

เนือ่งจากรายการถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจ1ุ,500 ลติร ราคา
ตลาดในปจัจบุนัสงูกวา่ราคากลางมาก ท าใหไ้มส่ามารถจดัซือ้ได ้

ถงัน า้ แบบสแตนเลส ขนาดความจะ1,500 ลติร  วงเงนิ 11,300 บาท 
(คา่เสือ่ม 10,000 สมทบ 1,300)

โตะ๊ส านกังาน   วงเงนิคา่เสือ่ม 10,000 บาท
(ใชส้ าหรบับรกิารผูป่้วย รหสัครภุณัฑเ์ดมิ 7110-007-0001/2)



เครอืขา่ย 10-วงเงนิระดับเขต 20-วงเงนิระดับจังหวดั 70-วงเงนิหน่วยบรกิารสป.สธ. รวม
รายการ วงเงนิ UC รายการ วงเงนิ UC รายการ วงเงนิ UC รายการ วงเงนิ UC

หวัหนิ 16 1,796,600.00 9 10,885,909.17 25 12,682,509.17 

ปราณบรุี 3 1,456,000.00 9 849,000.00 47 2,905,737.73 59 5,210,737.73 

สามรอ้ยยอด 2 768,744.24 7 1,073,568.13 11 2,800,324.81 20 4,642,637.18 

กยุบรุี 2 638,000.00 15 2,370,500.00 8 1,997,280.56 25 5,005,780.56 

เมอืงฯ 11 224,000.00 14 7,534,013.19 25 7,758,013.19 

ทับสะแก 5 1,646,000.00 7 1,076,000.00 46 2,545,660.26 58 5,267,660.26 

บางสะพาน 1 520,000.00 11 1,705,120.34 37 5,156,748.04 49 7,381,868.38 

บางสะพานนอ้ย 2 63,000.00 8 1,088,700.00 25 1,816,535.91 35 2,968,235.91 

รวม 15 5,091,744.24 84 10,183,488.47 197 35,642,209.67 296 50,917,442.38 

งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลักษณงบลงทนุ ปี 2565 



ครภุณัฑ ์+ ปรบัปรงุ/ซอ่มแซม

ของรพ.  รพ.ด าเนนิการ  /ของรพ.สต.  รพ.สต. ด าเนนิการ  

แนวทางการด าเนนิงาน ปี 2565 

อ านาจส ัง่ซือ้จา้ง ตามค าสัง่จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์ ที ่10249/2564 ลงวันที ่9 ตลุาคม 2564
สาธารณสขุอ าเภอ ไมเ่กนิ     200,000 บาท
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมชน ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท     
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท ัว่ไป  ไมเ่กนิ 2,000,000 บาท 
นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั  เกนิ 2,000,000 ขึน้ไป

กอ่หนีภ้ายในไตรมาส 2 (31 มนีาคม 2565 ) 

การจดัซือ้จดัจา้ง 

การควบคมุก ากบัตดิตาม

รายงานความกา้วหนา้ www.nhso.go.th ตดัยอด 25 ของเดอืน

ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ขอใหส้ง่รายงานแผนการจดัหาระบบคอมพวิเตอรฯ์ 
ภายในวนัที ่20 ธนัวาคม 2564 เพือ่เสนอคกก.พจิารณาตอ่ไป 



ระเบยีบวาระที ่3

เร ือ่งสบืเนือ่งจากการประชุม

โดย.....รองจันทนา ศริโิยธพัินธุ์

3.2 ผลการเบกิจา่ย/การจัดสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร (ฉ.11/พตส./

คตส./ชนัสตูร/ประกันสงัคมสว่นนายจา้ง/ไมท่ าเวชฯ)
17,673,145.00 85,000.00 0.00 17,588,145.00 0.48

งบด าเนนิงานข ัน้ต า่ (สาธารณูปโภค) 477,560.00 267,752.82 0.00 209,807.18 56.07

งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ 1,138,730.00 0.00 0.00 1,138,730.00 0.00

งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

1,090,500.00 67,290.10 0.00 1,023,209.90 6.17

งบเบกิแทนกนั 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

งบอดุหนุน 76,000.00 0.00 0.00 76,000.00 0.00

รวม 20,644,475.00 448,243.92 0.00 20,196,231.08 2.17

งบประมาณ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย 
(ธ.ค.64)

งบด าเนนิงาน 20,644,475.00 448,243.92 0.00 20,196,231.08 2.17 รอ้ยละ 36

ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ คา่ใชจ้า่ยดา้นบคุลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

คตส. 34,500.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00

ฉ.11/12 8,479,185.00 0.00 0.00 8,479,185.00 0.00

ไมท่ าเวช 499,800.00 85,000.00 0.00 414,800.00 17.01
เงนิสมทบกองทนุประกันทดแทน 18,660.00 0.00 0.00 18,660.00 0.00

ประกนัสงัคมสว่นนายจา้ง 183,540.00 28,201.00 0.00 155,339.00 15.37

พตส. 8,586,700.00 0.00 0.00 8,586,700.00 0.00

ชนัสตูรพลกิศพ 54,300.00 0.00 0.00 54,300.00 0.00

รวม 17,673,145.00 85,000.00 0.00 17,588,145.00 0.48

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(ธ.ค.64)

งบบคุลากร (ฉ.11/พตส./คตส.

/ชนัสตูร/ประกนัสงัคมสว่นนายจา้ง/
ไมท่ าเวชฯ)

17,673,145.00 85,000.00 0.00 17,588,145.00 0.48 รอ้ยละ 36

ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ยาเสพตดิ 672,200.00 0.00 0.00 672,200.00 0.00

พชอ. 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00

ระบบสขุภาพปฐมภมู ิ(PCC) 247,000.00 0.00 0.00 247,000.00 0.00
ป้องกนั/แกไ้ขปัญหาความรนุแรงในเด็กและ
สตร ี(โครงการศนูยพ์ึง่ได)้

63,900.00 0.00 0.00 63,900.00 0.00

สนับสนุน คกก.โรคตดิตอ่ จังหวดั 14,990.00 0.00 0.00 14,990.00 0.00

บรหิารจัดการขยะและสิง่แวดลอ้ม 75,990.00 0.00 0.00 75,990.00 0.00

ตอ่ตา้นทจุรติ 10,300.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00
ระบบสขุภาพผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า
(โครงการราชทัณฑปั์นสขุ)

7,650.00 0.00 0.00 7,650.00 0.00

ระบบสขุภาพตา่งดา้ว 22,700.00 0.00 0.00 22,700.00 0.00
รวม 1,138,730.00 0.00 0.00 1,138,730.00 0.00

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(ธ.ค.64)

งบด าเนนิงานจดัสรรเฉพาะ 1,138,730.00 0.00 0.00 1,138,730.00 0.00 รอ้ยละ 36

ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

รายการ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

พัฒนากลุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั (2796) 86,200.00 0.00 0.00 86,200.00 0.00
สรา้งเสรมิสขุภาพกลุม่วยัเรยีน (5-14ปี) (2797) 55,600.00 0.00 0.00 55,600.00 0.00
พัฒนากลุม่วยัรุน่ (2798) 65,300.00 0.00 0.00 65,300.00 0.00
พัฒนากลุม่วยัท างาน (2798) 69,200.00 0.00 0.00 69,200.00 0.00
พัฒนากลุม่วยัผูส้งูอาย ุ(2800) 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00
พัฒนาระบบบรกิารปฐมภมู ิ(DHB) (2801) 422,100.00 0.00 0.00 422,100.00 0.00
เฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรค/ภัยสขุภาพ (2824) 151,400.00 67,290.10 0.00 84,109.90 44.45
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ (2825) 119,700.00 0.00 0.00 119,700.00 0.00
สรา้งเสรมิความเสมอภาคดา้นสขุภาพเพือ่รองรับสงัคม
ผูส้งูอาย ุ(2826) 73,000.00 0.00 0.00 73,000.00 0.00

รวม 1,090,500.00 67,290.10 0.00 1,023,209.90 6.17

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

เป้าหมาย
เบกิจา่ย
(ธ.ค.64)

งบด าเนนิงานภารกจิพืน้ฐาน
(แผนงาน/โครงการ)

1,090,500.00 67,290.10 0.00 1,023,209.90 6.17
รอ้ยละ 

36

ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบเบกิแทนกนั ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 5,000 0 0 5,000 0

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี 5,000 0 0 5,000 0

รวม 5,000 0 0 5,000 0

ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบอดุหนนุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 76,000 0 0 76,000 0

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

โครงการหนอนพยาธใินพระราชด าริ 76,000 0 0 76,000 0

รวม 76,000 0 0 76,000 0

ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564



การบรหิารจดัการงบประมาณ งบกนัไวเ้บกิเหลือ่มปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

หนว่ยงาน ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

สสจ.ปข. 28,296,445.00 28,288,270.50 0.00 8,174.50 99.97

ประเภทงบ ไดร้บัจดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หมายเหตุ

คา่เสีย่งภัยโควดิ-19 17,721,862.00 17,721,187.50 0.00 674.50 100 -สง่คนื งปม.

คา่ตอบแทนฉีดวัคซนี 4,947,500.00 4,940,000.00 0.00 7,500.00 99.85 -สง่คนื งปม.

คา่รักษาผูป่้วยไรส้ทิธ ิ
(รพ.ปราณบรุ ี= 930,272 บาท)
(รพ.สามรอ้ยยอด = 3,522,261 บาท)
(รพ.ทับสะแก = 91,850 บาท)
(รพ.บางสะพานนอ้ย = 1,008,620 บาท)

5,627,083.00 5,627,083.00 0.00 0.00 100

รวม 28,296,445.00 28,288270.50 0.00 8,174.50 99.97

ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564

งบกลางโควดิ



สสอ.
สรปุภาพรวมทกุแหลง่งบฯ (งบด าเนนิงาน/จดัสรรเฉพาะ/เบกิแทนกนั/อดุหนุน)

จดัสรร เบกิจา่ย กอ่หนี้ คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

ปราณบรุี 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

สามรอ้ยยอด 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

กยุบรุี 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

เมอืงประจวบฯ 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

ทับสะแก 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

บางสะพาน 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

บางสะพานนอ้ย 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00
รวม 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ
ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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หวัหนิ ปราณบรุี สามรอ้ยยอด กยุบรุี เมอืงประจวบฯ ทบัสะแก บางสะพาน บางสะพานนอ้ย รวม



สสอ.
คา่บรหิารจดัการ สสอ. พชอ.

จัดสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

จัดสรร PO/เบกิจา่ย คงเหลอื
รอ้ยละ
เบกิจา่ย

หวัหนิ 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

ปราณบรุี 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

สามรอ้ยยอด 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

กยุบรุี 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

เมอืงประจวบฯ 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

ทับสะแก 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

บางสะพาน 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

บางสะพานนอ้ย 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 3,000 0.00 3,000 0.00

รวม 176,000.00 0.00 176,000.00 0.00 24,000 0.00 24,000 0.00

หนว่ยรบังบประมาณ : ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ

รายงานความกา้วหนา้การเบกิจา่ยงบประมาณ 
แยกตามรายการทีไ่ดร้บัจดัสรร ผลการเบกิจา่ย @ 30 พฤศจกิายน 2564

หมายเหต ุ: หนงัสอืแจง้จดัสรรงบประมาณอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ



ระเบยีบวาระที ่3

เร ือ่งสบืเนือ่งจากการประชุม

โดย.....รองจันทนา ศริโิยธพัินธุ์

3.3 ตดิตาม OKRs เพือ่ขบัเคลือ่น
การพัฒนางานสาธารณสขุ (รพ./
รพ.สต.ทกุแหง่ มแีผน LOI ) 



รายงานการปรบัประสทิธภิาพบรหิารจดัการ
ดา้นการเงนิการคลงั ของโรงพยาบาล

ปีงบประมาณ 2565

Letter of Intent : LOI



แผน LOI  ปีงบประมาณ 2565

หนว่ยบรกิาร เพิม่รายรบั ลดรายจา่ย
รวมเพิม่รายรบั
ลดรายจา่ย

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 1,481,857.58 1,878,803.65 3,360,661.23

รพ.กยุบรุี 3,652,771.91 68,133.60 3,720,905.51

รพ.ทบัสะแก 3,853,621.15 2,912,628.76 6,766,249.91

รพ.บางสะพาน 15,874,429.50 3,607,450.79 19,481,880.29

รพ.บางสะพานนอ้ย 1,693,832.44 444,261.07 2,138,093.51

รพ.ปราณบรุี 1,254,988.10 1,946,446.63 3,201,434.73

รพ.หวัหนิ 2,534,485.31 6,285,145.19 8,819,630.50

รพ.สามรอ้ยยอด 4,821,784.81 1,043,805.57 5,865,590.38



Letter of Intent : LOI

ปีงบประมาณ 2565

รายงานการปรบัประสทิธภิาพบรหิารจดัการ

ดา้นการเงนิการคลงั ของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล



แผน LOI ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2565

สาธารณสขุอ าเภอ

เพิม่รายรบั ลดรายจา่ย

รวมรายรบั
ลดรายจา่ย

ผลการ
ด าเนนิงาน 
ปี 2564

แผนปี 2565
ผลตา่ง 

ปี 64 ปี 65

ผลการ
ด าเนนิงาน 
ปี 2564

แผนปี 2565
ผลตา่ง 

ปี 64 ปี 65

1. สสอ.หวัหนิ 11,041,576.76 11,822,659.81 781,083.05 11,330,754.19 9,950,585.20 1,380,168.99 2,161,252.04

2. สสอ.ปราณบรุี 7,675,328.80 8,752,900.00 1,077,571.20 7,282,726.51 6,439,913.00 842,813.51 1,920,384.71

3. สสอ.สามรอ้ยยอด 15,380,972.05 16,984,569.65 1,603,597.60 14,538,650.21 14,136,270.52 402,379.69 2,005,977.29

4. สสอ.กยุบรุี 7,626,607.28 7,999,798.01 373,190.73 7,056,889.38 6,121,845.96 935,043.42 1,308,234.15

5. สสอ.เมอืง 13,975,333.04 15,255,031.51 1,279,698.47 12,565,235.79 11,462,263.28 1,102,972.51 2,382,670.98

6. สสอ.ทับสะแก 8,092,125.67 9,287,638.47 1,195,512.80 7,657,268.70 7,054,705.29 602,563.41 1,798,076.21

7. สสอ.บางสะพาน 13,886,742.31 15,087,095.41 1,200,353.10 12,152,804.36 12,449,620.56 -296,816.20 903,536.90

8. สสอ.บางสะพานนอ้ย 6,096,977.56 6,596,174.63 499,197.07 5,320,460.10 5,010,210.46 310,249.64 809,446.71



ระเบยีบวาระที ่4

เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

โดย.....SAT สสจ. ปข.

4.1 สถานการณ์การระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา

2019 



ระเบยีบวาระที ่4

เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

4.2 สถานการณก์ารระบาดของฉีด
วคัซนีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์และ
แนวทางการด าเนนิงานในเดอืน

ธนัวาคม 2564

โดย.....กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์



แผนฉดี 
เดอืน ธ.ค. 64
เข็ม 2: จ านวน
ลอ้ตาม เข็ม 1

สถานการณ์การบรหิารจดัการ ดา้นวคัซนี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
เดอืน พฤศจกิายน 2564

เดอืน พฤศจกิายน ธนัวาคม

เป้าหมาย
Vaccine

เป้าหมายรบัวคัซนีครบตามเกณฑ์
- ปชก.ท ัง้จงัหวดั: เข็ม 1 >70%, ครบ 2 เข็ม >60%
- กลุม่ 608: เข็ม 1 >90%, ครบ 2 เข็ม >80%

- ปชก.ท ัง้จงัหวดั: ครบ 2 เข็ม >70% 

- กลุม่ 608: ครบ 2 เข็ม >90%

100% ของกลุม่ 608 =135,606

100% ของ ปชก.ท ัง้หมด = 578,094

ผลงาน/
ปรมิาณ

Vaccine
ทีต่อ้งหาเพิม่

90% กลุม่ 608 = 122,045
80% กลุม่ 608 =  108,484

70% ปชก. = 404,665
60% ปชก. = 348,856

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พ.ย.64

ผลงานการฉดี: ปชก.ท ัง้หมด
- เข็ม 1 = 396,419 (68.57%)
- ครบ 2 เข็ม = 353,892 (61.22%)
- เข็ม 3        =   20,581 (  3.56%)

ผลงานการฉดี: กลุม่ 608  
- เข็ม 1 =   97,157 (71.65%)
- ครบ 2 เข็ม  =   89,500 (66.00%)

- ขาด เข็ม 1 = 24,888 โดส (90%)

จากฐานทะเบยีนราษฎรข์องมหาดไทย ณ ม.ีค.64
รวมประชากรแฝงจาก สนง.สถติแิหง่ชาติ

- ขาด เข็ม 1 =  8,246 โดส (70%)
เดอืน พ.ย. – ตน้เดอืน ธ.ค.64 มวีคัซนีใหฉ้ีดแลว้

เข็ม 1 (โดส) เข็ม 2 (โดส)

- SV       =   2,706
- AZ       = 59,837 

- Pf เด็ก =    1,726
- AZ      = 5,264 

เหลอืใหบ้รหิาร เข็ม 3 + เข็ม 2 จาก ตจว.
+ 1 เข็มหลังตดิเชือ้

ไดรั้บ AZ เพิม่มาอกี 1,260 ขวด (15,120 โดส)

- ขาด เข็ม 2 = 50,773 โดส (70%)



27 พ.ย. – 5 ธ.ค.64

- ฉดีเข็ม 1 เชงิรกุ + ผูจ้องควิ
“หมอประจวบพรอ้ม Ver.2”

- ฉดีเข็ม 2 ของ SV1 ชว่งวนัที่
8-9 พ.ย.64 (7,829 โดส)

- ฉดีเข็มกระตุน้หลังตดิเชือ้

2

6 - 12 ธ.ค.64

- ส ารวจ/ลงทะเบยีน รับเข็ม 3
กรณีคนทีฉ่ดี Sinopharm ครบ 2 เข็ม

20 – 26 ธ.ค.64

ปฏทินิการบรหิารการฉดีวคัซนีโควดิ 19 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

43

13 - 19 ธ.ค.64

1

- ฉดีวคัซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3)
กรณีคนทีฉ่ดี SP ครบ 2 เข็ม

- จัดมหกรรมรณรงคฉ์ีดวัคซนี
ระดบัอ าเภอๆ ละ 1 วัน
* เลอืกสตูรฉดีได้ *

- ฉดีเข็ม 1 เชงิรกุ + ผูจ้องควิ
“หมอประจวบพรอ้ม Ver.2”

- ฉดีเข็ม 2 ของ SV1 ชว่งวนัที่
15-19 พ.ย.64 (2,237 โดส)

- ฉดีเข็มกระตุน้หลังตดิเชือ้

- ฉดีเข็ม 1 เชงิรกุ + ผูจ้องควิ
“หมอประจวบพรอ้ม Ver.2”

- ฉดีเข็ม 2 ของ SV1 ชว่งวนัที่
22-26 พ.ย.64 ( 2,356 โดส)

- ฉดีเข็มกระตุน้หลังตดิเชือ้

- ฉดีเข็ม 1 เชงิรกุ + ผูจ้องควิ
“หมอประจวบพรอ้ม Ver.2”

- ฉดีเข็ม 2 ของ SV1 ชว่งวนัที่
29-30 พ.ย.64 ( ??? โดส)

- ฉดีเข็มกระตุน้หลังตดิเชือ้

SV + AZ  

AZ + Pf

Pf + Pf

AZ + AZ  

2015

ภายใต ้    
จ านวน & ชนดิ 
วคัซนีทีม่คีงเหลอื
อยูใ่นคลัง รพ.

เข็ม 2 เด็ก รอบที ่4 = 2,239 คน เข็ม 2 เด็ก รอบที ่4 ทีเ่หลอื + 
กลุม่อืน่ = 707 คน

เข็ม 2 ของ AZ1 สตูรใหม ่= 4,886 - เข็ม 2 ของ AZ1 สตูรใหม ่= ???
- เข็ม 2 เด็ก รอบเก็บตก = ???

Pfizer เข็ม 2

- Check จ านวนวัคซนี AZ คงเหลอื
ในคลังทัง้หมด (คลังกลาง + คลัง
รพ.แตล่ะแหง่)

- เรยีกคนืวัคซนี น ามาปรับเกลีย่ใหม่
ตามปรมิาณทีต่อ้งใชใ้นแตล่ะอ าเภอ

AstraZeneca

1 29



การบรหิารการฉีดวคัซนีใหเ้ขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด

รายการ มตทิีป่ระชุม

1. ปรับรปูแบบการฉีดวคัซนี
โดยเพิม่/เนน้การฉีดแบบ
เชงิรกุเขา้หาประชาชนใน
พืน้ที ่

1.1 มอบหมายมหาดไทย (ทอ้งถิน่/ทอ้งที)่ ส ารวจขอ้มลูประชาชนทีย่ังไมไ่ดรั้บ
วคัซนี, ใหข้อ้มลู ความรู ้เรือ่งวคัซนี และมาตรการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การรับ-ไมรั่บวคัซนี กรณีผูไ้มป่ระสงครั์บวคัซนี ใหบ้นัทกึขอ้มลูไวเ้ป็นหลกัฐาน

1.2 มอบหมายสาธารณสขุ จัดบรกิารฉีดวคัซนีเชงิรกุในรปูแบบตา่งๆ เพือ่ให ้
ประชาชนทีย่ังไมไ่ดรั้บวคัซนี (ตามขอ้มลูในขอ้ 1)ไดเ้ขา้รับวคัซนี ภายในวนัที่
15 ธนัวาคม 2564

- ก าหนดจดุฉีดในชมุชน/หมูบ่า้น
- จัดทมียอ่ยออกฉีดเชงิรกุถงึบา้น

1.3 มอบหมายมหาดไทย (ทอ้งถิน่/ทอ้งที)่ อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน
สามารถเขา้รับการฉีดไดง้า่ยและสะดวก
- จัดสถานทีส่ าหรับใหบ้รกิารฉีดวคัซนี / สถานทีพ่ักคอย
- จัดยานพาหนะรับ- สง่ กรณีผูส้งูอาย/ุผูด้อ้ยโอกาส

การบรหิารการฉีดวัคซนีโควดิ 19 เข็ม 1
1

มตทิึป่ระชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัด ครัง้ที ่53/2564 เมือ่วันที ่30 พ.ย.2564  ณ หอ้งประชมุราชภักดิ์ สสจ.ปข.



มตทิึป่ระชมุคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวัด ครัง้ที ่53/2564 เมือ่วันที ่30 พ.ย.2564  ณ หอ้งประชมุราชภักดิ์ สสจ.ปข.

รายการ มตทิีป่ระชุม

2.1 การบรหิารการฉีดวคัซนี
เข็มกระตุน้ (เข็ม 3)
ส าหรับประชาชนทีฉ่ีด
วคัซนีชนดิ Sinopharm
ครบ 2 เข็ม

1. เห็นชอบใหส้ามารถน าวคัซนีทีม่ใีนคลงัวคัซนีจังหวดั ทีเ่หลอืจากการฉีดเป็น
เข็ม 1 ตามแผนการฉีดวคัซนีของจังหวดั  มาใชเ้ป็นวคัซนีเข็มกระตุน้ใหก้บั
ประชาชนได ้ตามขอ้สัง่การของกระทรวงสาธารณสขุ

2. ให ้สสจ.ด าเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉีดวคัซนีเข็มกระตุน้ กรณีนี ้ดงันี้
1) ส ารวจ จ านวนประชาชนทีไ่ดรั้บวคัซนีชนดิ Sinopharm ครบ 2 เข็มแลว้

ทีต่อ้งการรับวคัซนีเข็มกระตุน้ (เข็ม 3) โดยให ้ลงทะเบยีนขอรับวัคซนี
เข็ม 3 ผา่นทาง Website สสจ.ระหวา่งวนัที ่1 – 15 ธนัวาคม 2564

2) มอบหมาย รพ.ทีเ่ป็นหน่วยฉีด แจง้ผูจั้ดหาวคัซนี ใหแ้จง้ประชาชน
กลุม่เป้าหมายตามทีห่น่วยงาน/องคก์รไดจั้ดหาวคัซนี Sinopharm มาฉีด
ให ้ใหล้งทะเบยีนในชอ่งทางที ่สสจ.ก าหนด

3) พจิารณาผูล้งทะเบยีนฯ ทีรั่บวคัซนีเข็ม 2 มาแลว้ ตัง้แต ่4 เดอืนขึน้ไป
ใหเ้ขา้รับวคัซนี เข็ม 3 โดยจัดสรรวคัซนีตามชนดิของวคัซนีทีก่ระทรวง
อนุญาตใหฉ้ีด และมคีงคลงัอยูใ่นชว่งเวลานัน้   

4) ก าหนดแผนการฉีด หวา่งวนัที ่20 – 29 ธนัวาคม 2564

2.2 การฉีดวคัซนีเข็มกระตุน้อืน่ๆ - ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนดกอ่นหนา้นี้

การบรหิารการฉีดวคัซนีใหเ้ขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด

2 การบรหิารการฉีดวัคซนีเข็มกระตุน้



ค าแนะน าการฉีดวัคซนีโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสขุ (2 ธันวาคม 2564)

วคัซนี ฉดีเป็นเข็ม สตูรฉดี หมายเหตุ

AstraZeneca 1 AstraZeneca - Pfizer
AstraZeneca -AstraZeneca

ผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป

2 Sinovac -AstraZeneca

Pfizer 1 Pfizer - Pfizer - ผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป
- นักเรยีน/นักศกึษาระดบัมัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่
ทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป

2 Pfizer – Pfizer
AstraZeneca – Pfizer

- ผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป
- นักเรยีน/นักศกึษาระดบัมัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่
ทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป

1,2 Pfizer - Pfizer นักเรยีน/นักศกึษาระดบัมัธยมศกึษาหรอืเทยีบเทา่ 
ทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป

Moderna 2 Sinovac – Moderna
Sinopharm - Moderna
AstraZeneca – Moderna
Pfizer - Moderna

ผูท้ีม่อีายตุัง้แต ่18 ปีขึน้ไป

3 Sinovac ครบ 2 เข็ม
Sinopharm ครบ 2 เข็ม
AstraZeneca ครบ 2 เข็ม



ค าแนะน าการฉีดวัคซนีโควดิ 19 ของกระทรวงสาธารณสขุ (2 ธันวาคม 2564)



ระเบยีบวาระที ่4

เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

4.3 แผนปฏบิตังิานหน่วยแพทย์
เคลือ่นที ่พอ.สว. ประจ าเดอืน 

ธนัวาคม  2564

โดย.....รองคมสนั ไชยวรรณ์





ระเบยีบวาระที ่4

เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ

4.4 เปลีย่นแปลงก าหนดการ
รับตรวจราชการ 

ปีงบประมาณ 2565

โดย.....กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์



เปลีย่นแปลงก าหนดการรับตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565

ก าหนดการตรวจราชการ เขต 5 ปี 2565 รอบที ่1

ล าดบั จงัหวดั วนัที่

1 กาญจนบรุี 6-7 มกราคม 2565 (พฤ.-ศ.)

2 เพชรบรุี 13-14 มกราคม 2565 (พฤ.-ศ.)

3 ราชบรุี 20-21 มกราคม 2565 (พฤ.-ศ.)

4 สมทุรสงคราม 27-28 มกราคม 2565 (พฤ.-ศ.)

5 สพุรรณบรุี 3-4 กมุภาพันธ ์2565 (พฤ.-ศ.)

6 นครปฐม 10-11 กมุภาพันธ ์2565 (พฤ.-ศ.)

7 สมทุรสาคร 17-18 กมุภาพันธ ์2565 (พฤ.-ศ.)

8 ประจวบครีขีนัธ์ 3-4 มนีาคม 2565 (พฤ.-ศ.)

- ประชมุสรปุตรวจฯ เขต 5 รอบที ่1 วนัที ่31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 2565
- ก าหนดการอาจมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่จะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป



ระเบยีบวาระที ่5

เร ือ่งทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

5.1 คา่ตอบแทนก าลังคน
ดา้นสาธารณสขุ (ฉ.11 และ 
ฉ.12) ปีงบประมาณ 2565

โดย.....กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตร์



การบรหิารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

หนว่ยงาน

จ านวนงบประมาณทีไ่ดร้บัแจง้จดัสรร  
ปีงบประมาณ 2565

รบัโอนงวด 1 แผนจดัสรรงวด 2 รวมท ัง้ปี

รพ.ประจวบครีขีนัธ์ 1,275,880 1,134,701 2,410,581

รพ.หวัหนิ 1,175,007 1,920,652 3,095,659

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

รวม 10,930,072 11,534,538 22,464,610

งบประมาณทีไ่ดร้บัแจง้จดัสรร ท ัง้ปีงบประมาณ 2565
ภาพรวมจงัหวดั = 22,464,610

- จัดสรรให ้รพ.สต.ทกุแหง่ 100% กอ่น
- สว่นทีเ่หลอืจากจัดสรรให ้รพ.สต. 
น ามาจัดสรรให ้รพช.

นโยบาย

ทีม่า: กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลกัประกนัสขุภาพ สป.สธ.

ปี 2564 
ไดร้บัแจง้จดัสรรตน้ปี

= 15,953,463 
ไดร้ับจัดสรรเพิม่ปลายปี

= 2,186,900

รวมไดร้บัท ัง้ปี

= 18,140,363

ปี 2565 เพิม่ข ึน้ 
= 4,324,247



การบรหิารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

รพ.สต.ในอ าเภอ
แผนการใชง้บประมาณ ฉ 11 (100 %) ของ รพ.สต.

ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมท ัง้ปี

เมอืง 1,311,200 1,314,600 2,625,800 

หวัหนิ 805,200 805,200 1,610,400 

ปราณบรุี 710,400 710,400 1,420,800 

สามรอ้ยยอด 624,600 624,600 1,249,200 

กยุบรุ ี 786,600 786,600 1,573,200 

ทบัสะแก 802,800 802,800 1,605,600 

บางสะพาน 900,000 900,000 1,800,000 

บางสะพานนอ้ย 831,000 831,000 1,662,000 

รวม 6,771,800 6,775,200 13,547,000 

วงเงนิงบประมาณคา่ตอบแทนก าลงั (ฉ 11) ทีใ่ชใ้นการจดัสรรให ้รพ.สต. & รพช. 
วงเงนิตามแผนจดัสรร ปี 2565 = 16,958,370 บาท 

- คาดประมาณวงเงนิคงเหลอื
ทีส่ามารถจดัสรรให ้รพช.
(16,958,370 – 13,547,000)

= 3,411,370

- รพสต.เบกิเฉลีย่เดอืนละ 1,128,900 บาท



โรงพยาบาล วงเงนิที ่รพช.ใชเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน จดัสรรทอนตามสว่น (บาท)

ปราณบรุี 555,240 486,857 

สามรอ้ยยอด 680,300 596,515 

กยุบรุี 399,500 350,298 

ทับสะแก 567,283 497,417 

บางสะพาน 1,366,700 1,198,378 

บางสะพานนอ้ย 321,500 281,904 

รวม 3,890,523 3,411,370 

ขอ้เสนอ : จดัสรรทอนสว่นตามวงเงนิที ่รพช.ใช้ เฉลีย่ตอ่เดอืน = 87.68 %
ของวงเงนิทีใ่ช้

การบรหิารงบด าเนนิงานดา้นบคุลากร งบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 )

1. หลกัเกณฑแ์ละวงเงนิทีใ่ชใ้นการจดัสรรงบคา่ตอบแทนก าลงัคน
( ฉ 11 ) ให ้รพช.

จ านวนวงเงนิทีจ่ัดสรร = 3,411,370

ขอ้เสนอเพือ่การพจิารณา



อ าเภอ

ประมาณการจ านวนงบประมาณทีจ่ะไดร้บัจดัสรร 
ท ัง้ปีงบประมาณ (บาท)

รพ.สต. รพช. ภาพรวมอ าเภอ

เมอืง
2,625,800 - 2,625,800

หวัหนิ
1,610,400 - 1,610,400

ปราณบรุี
1,420,800 486,857 1,907,660

สามรอ้ยยอด
1,249,200 596,515 1,845,710

กยุบรุ ี
1,573,200 350,298 1,923,500

ทบัสะแก
1,605,600 497,417 2,103,020

บางสะพาน
1,800,000 1,198,378 2,998,380

บางสะพานนอ้ย
1,662,000 281,904 1,943,900

รวม 13,547,000 3,411,370 16,958,370

(รา่ง) แผนการจดัสรรงบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 ) ปีงบฯ 2565
สสจ.ประจวบครีขีนัธ ์ แผนท ัง้ปี = 16,958,370 บาท 

ไดรั้บจัดสรร & แจง้โอนแลว้
= 8,479,185

น ามาจัดสรรเพือ่เบกิจา่ย
ในรอบ 6 เดอืนแรก



ขอ้เสนอเพือ่การพจิารณา

2. แนวทางการบรหิารการเบกิจา่ยงบประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพ

ขอ้เสนอ : เพือ่เรง่รัดการเบกิจา่ย คา่ตอบแทนก าลงัคนตามประกาศฯ ฉ 11
ใหม้ปีระสทิธภิาพ จงึขอเสนอแนวทางการบรหิารงบประมาณใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณา ดงันี้

1) สสจ.กนัเงนิงบประมาณสว่นของ รพ.สต.ไวใ้ห ้รพ.สต. ใน 6 อ าเภอ ไดแ้ก ่

อ าเภอปราณบรุ/ีสามรอ้ยยอด/กยุบรุ/ีทับสะแก/บางสะพาน/บางสะพานนอ้ย เบกิจา่ยเป็นเวลา 
2 เดอืน (ตค. – พ.ย.2565) โดยให ้สสอ.ทกุแหง่ รวบรวมเอกสารหลักฐานของ รพ.สต.สง่มา
ตัง้เบกิที ่สสจ. ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวันที ่10 ธันวาคม 2565

*** ส าหรับ อ าเภอหัวหนิ และอ าเภอเมอืงฯ ใหต้ัง้เบกิที ่สสจ.ทกุเดอืน โดยสง่
เอกสารมาตัง้เบกิจา่ยไมเ่กนิวันที ่10 ของทกุเดอืน 

2) สสจ.จัดสรรเงนิสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดให ้รพช.(ตามวงเงนิที ่รพช.ไดรั้บในชว่ง 

6 เดอืนแรก + วงเงนิทีเ่หลอืของ รพ.สต.ในอ าเภอนัน้) เพือ่ให ้รพช.น าไปเบกิจา่ยเป็นคา่ตอบแทน
ก าลังคน (ฉ 11) ของโรงพยาบาลไปพลางกอ่น โดยเบกิจา่ยใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวันที ่10 ธ.ค.2564

*** ใชไ้ปพลางกอ่น แลว้คนืให ้รพ.สต.เบกิจา่ยในเดอืน ม.ค. – ม.ีค. 2565 ***



อ าเภอ

จ านวนเงนิงบประมาณทีจ่ะไดร้บัจดัสรรในรอบแรก
เพือ่เบกิจา่ยใน ไตรมาส 1-2 (ตค. 2564 – ม.ีค.2565)

รพ.สต.
รพช.

ภาพรวมอ าเภอ
เฉพาะสว่นของ รพช.

วงเงนิของ รพ.สต.
ที่ รพ.น ามาใชพ้ลางกอ่น

รวม

เมอืง 1,311,200 - 1,311,200

หวัหนิ 805,200 - 805,200 

ปราณบรุี 236,800 243,671 473,600 717,271 954,071 

สามรอ้ยยอด 208,200 298,555 416,400 714,955 923,155 

กยุบรุ ี 262,200 175,324 524,400 699,724 961,924 

ทบัสะแก 267,600 248,956 535,200 784,156 1,051,756 

บางสะพาน 300,000 599,786 600,000 1,199,786 1,499,786 

บางสะพานนอ้ย 277,000 141,093 554,000 695,093 972,093 

รวมท ัง้จงัหวดั 3,668,200 1,707,385 3,103,600 4,810,985 8,479,185 

(รา่ง) แผนการจดัสรรงบคา่ตอบแทนก าลงัคน ( ฉ 11 ) ปีงบประมาณ 2565
รอบที ่1 : วงเงนิ  8,479,185 บาท

4 เดอืน



ระเบยีบวาระที ่6

เร ือ่งจากอ าเภอ
6.1 การส ารวจประชาชนทีย่ัง
ไมไ่ดรั้บวคัซนีและรายงานผล
การส ารวจฯ 

- อ าเภอทับสะแก

โดย.....ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทบัสะแก



รวมจ านวน 
(คน)

ตอบแบบ
สอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ 
(คน)

ประสงครั์บ
วคัซนี AZ 
PZ (คน)

ไมป่ระสงค์
รับวคัซนี 
AZ PZ 
(คน)

ไมป่ระสงค์
รับวคัซนีใด

เลย 
(คน) 

เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

165 165 16 14
101

(61.21%)
34

(20.6%)
- กลวั/กงัวลตอ่วคัซนี 32 คน

(1)

- ญาต/ิลกูไมใ่หฉ้ีด 15 คน

- ป่วยและรักษาตวัอยูร่พ. 3 คน

- อายมุาก 19 คน (3)

- ยังไมพ่รอ้ม 21 คน (2)

- รา่งกายไมแ่ข็งแรง 2 คน

- รอวคัซนีซโินฟารม์ 2 คน

- อืน่ ๆ 41 คน

1. รพ.สต.บา้นเนนิดนิแดง



รวม
จ านวน 
(คน)

ตอบ
แบบสอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ (คน)

ประสงครั์บ
วคัซนี AZ 
PZ (คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนี AZ PZ

(คน)

ไมป่ระสงค์
รับวคัซนีใด
เลย (คน) 

เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

117 48 4 2
42

(87.5%) 0 - ไมพ่บตวั 26 คน

- ไมม่เีหตผุล 21 คน (1)

- อยูต่า่งจังหวดั 4 คน

- ยา้ยทีอ่ยู ่6 คน

- ผูป่้วยตดิเตยีง 14 คน (2)

- ป่วย 5 คน

- อายไุมถ่งึเกณฑก์ารไดรั้บวคัซนี 
2 คน

2. รพ.สต.หว้ยยาง



รวมจ านวน 
(คน)

ตอบแบบ
สอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ (คน)

ประสงครั์บ
วคัซนี AZ
PZ (คน)

ไมป่ระสงค์
รับวคัซนี AZ 

PZ (คน)

ไมป่ระสงค์
รับวคัซนีใด
เลย (คน) 

เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

211 188 5 17
166

(88.29%) - - กลวั/กงัวลตอ่วคัซนี 42 คน (2)

- ไมม่เีหตผุล 51 คน  (1)

- ไมพ่บตวั 11 คน

- ไมแ่จง้ความประสงค ์6 คน

1) ตดิเตยีง 6 คน

- ผูป่้วยตดิเตยีง 5 คน

- ไมไ่ดอ้อกไปขา้งนอกบา้น 
23 คน (3)

- ลกู/ญาตไิมใ่หฉ้ีด 7 คน

- อายมุาก 6 คน

- มโีรคประจ าตวั 11 คน

- รอรับวคัซนีเข็มทีส่อง 3 คน

- อืน่ๆ 24 คน

3. รพ.สต.หนิเทนิ



รวม
จ านวน 
(คน)

ตอบแบบ
สอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ (คน)

ประสงครั์บ
วคัซนี AZ P

Z (คน)

ไมป่ระสงค์
รับวคัซนี AZ 

PZ (คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนีใดเลย

(คน) 
เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

77 77 2 15
49

(63.65%)
11

(14.28%) - ไมแ่จง้เหตผุล 23 คน (1)

- กลวั 9 คน  (2)

- รอรับเข็มทีส่อง 3 คน 

- รา่งกายไมแ่ข็งแรง 4 คน

- อืน่ๆ 19 คน

- อายไุมถ่งึเกณฑก์ารไดรั้บวคัซนี 2 คน

4. รพ.สต.ทุง่ประดู่



รวม
จ านวน 
(คน)

ตอบ
แบบสอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ 
(คน)

ประสงครั์บ
วคัซนี AZ 
PZ (คน)

ไมป่ระสงค์
รับวคัซนี 
AZ PZ 
(คน)

ไมป่ระสงค์
รับวคัซนีใด
เลย (คน) 

เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

399 399 46 45
196

(49.12%)
114

(28.57%) - ไมแ่จง้เหตผุล 155 คน (1)

- กลวั/กงัวลตอ่วคัซนี 98 คน  (2)

- รอซโินฟารม์ 6 คน

- ไมไ่ดข้า้งนอกบา้น 4 คน

- มโีรคประจ าตวั 4 คน

- อายมุาก 3 คน

- รอรับเข็มทีส่อง 3 คน

- ลกู/ญาตไิมใ่หฉ้ีด 7 คน

- อืน่ๆ 19 คน

5. รพ.สต.ดอนใจดี



รวม
จ านวน 
(คน)

ตอบ
แบบสอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ 
(คน)

ประสงครั์บ
วคัซนี AZ 
PZ (คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนี 
AZ PZ 
(คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนีใดเลย 

(คน) 
เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

180 180 0 0
102

(56.66%)
78

(43.33%) - อายมุาก 12 คน (3)

- ไมป่ระสงครั์บ 65 คน  (2)

- รอซโินฟารม์ 97 คน (1)

- กลวั/กงัวลตอ่วคัซนี 1 คน

- ใหน้มบตุร 2 คน

6. รพ.สต.เขาลา้น



รวม
จ านวน 
(คน)

ตอบ
แบบสอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ 
(คน)

ประสงครั์บ
วคัซนี AZ 
PZ (คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนี 
AZ PZ 
(คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนีใดเลย 

(คน) 
เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

234 184 5 15
164

(89.13%) 0 - ไมพ่บตวั/49 คน

- ไมป่ระสงครั์บ 48 คน  (2)

- กลวั/กงัวลตอ่วคัซนี 76 คน (1)

- ไมส่ะดวกเดนิทาง 5 คน

- รอวคัซนีชนดิอืน่ 17 คน (3)

- อืน่ๆ 18 คน

7. รพ.สต.อา่งทอง



รวม
จ านวน 
(คน)

ตอบ
แบบสอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ 
(คน)

ประสงคร์ับ
วคัซนี AZ 
PZ (คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนี 
AZ PZ 
(คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนีใดเลย 

(คน) 
เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

554 554 13 128
376

(67.87%)
37

(6.67%) - กลวั/กงัวลตอ่วคัซนี 161 คน (1)

- มโีรคประจ าตวั 58 คน (2)

- ไมพ่รอ้ม 52 คน  (3)

- ไมป่ระสงครั์บ 31 คน

- อายมุาก 25 คน

- สขุภาพไมแ่ข็งแรง 19 คน

- อืน่ๆ 66 คน

8. รพ.สต.เหมอืงแร่



รวม
จ านวน 
(คน)

ตอบ
แบบสอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ 
(คน)

ประสงคร์ับ
วคัซนี AZ 
PZ (คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนี 
AZ PZ 
(คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนีใดเลย 

(คน) 
เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

296 296 0 53
175

(59.12%)
68

(22.97%) - กลวั/กงัวลตอ่วคัซนี 97 คน (1)

- ไมแ่จง้เหตผุล 32 คน (2)

- มโีรคประจ าตวั 20 คน (3)

- ไมพ่รอ้ม 15 คน

- รา่งกายไมแ่ข็งแรง 10 คน

- อายมุาก 10 คน

- อืน่ๆ 56 คน

9. รพ.สต.นาหกูวาง



รวม
จ านวน 
(คน)

ตอบ
แบบสอบ
ถาม

รับวคัซนี
แลว้ 
(คน)

ประสงครั์บ
วคัซนี AZ 
PZ (คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนี 
AZ PZ 
(คน)

ไมป่ระสงครั์บ
วคัซนีใดเลย 

(คน) 
เหตผุลทีไ่มต่อ้งการรับวคัซนี

811 536 23 104
409

(52.61%) 0 - กลวั/กงัวลตอ่วคัซนี 377 คน (1)

- มโีรคประจ าตวั 12  คน  (2)

- ไมพ่บตวั/402 คน

- ไมแ่จง้เหตผุล 11 คน (3)

- อืน่ๆ 9 คน

10. รพ.สต.หนองหอย

3,046 2,629
114

(4.33%)
393

(14.94%)
1,780

(67.70%)
342

(13.00%)

1.กลวัผลขา้งเคยีง
2.ไมม่เีหตผุล
3.อายมุากแลว้ไมไ่ดไ้ปไหน

รวม 10 รพ.สต.



รณรงคก์ารฉีดวคัซนีรว่มกบัมหาดไทย



Walk in PZ-PZ



การออกฉีดวคัซนีเชงิรกุใน รพ.สต./ตดิเตยีง



Thank You



ระเบยีบวาระที ่7

เร ือ่งอืน่ๆ

- ไมม่ี



Thanks you


