
“เครือข่ายสุขภาพระดับชาติที่เป็นเลิศด้านการ
สาธารณสุขชายแดน การสาธารณสุขทางทะเล 
และการสาธารณสุขในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ดูแล
ประชาชนให้สุขภาพดี พึ่งตนเองทางสุขภาพได้  
ด้วยนวัตกรรมและการบริการสุขภาพระดับสากล” 
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 ทิศทางองค์กร   

“เครือข่ายสุขภาพระดับชาติที่
เป็นเลิศด้านการสาธารณสุข
ชายแดน การสาธารณสุขทาง
ทะเล และการสาธารณสุขใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ดูแล

ประชาชนให้สุขภาพดี พึ่งตนเอง
ทางสุขภาพได้  

ด้วยนวัตกรรมและการบริการ
สุขภาพระดับสากล” 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและ
ป้องกันโรค 

2. บูรณาการและระดมพลัง
ภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วม
เสริมสร้างคลองใหญ่เป็น
เมืองสุขภาวะ 

3. เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของระบบบริการสุขภาพ 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หน่วยบริการด้านการบริหาร
จัดการ 



 ทิศทางองค์กร   

1. ประชาชนในอ าเภอคลองใหญ่มีคุณภาพ
ชีวิตทางสุขภาพที่ดี  เห็นคุณค่าของการมี
สุขภาพดี และมีความพึงพอใจในสุขภาพของ
ตนเองมากกว่าร้อยละ 80  และมีประชาชนที่มี
สุขภาพดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ระบบการสาธารณสุขเกิดคุณค่าและมูลค่า 
หนุนเสริมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคงทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้กับอ าเภอคลองใหญ่ สามารถ
สร้างรายได้จากการจัดบริการสุขภาพไม่น้อย
กว่าปีละ 10 ล้านบาท 
3. ประสิทธิภาพทางการบริการสุขภาพด้วย
มาตรฐ านทางกา รแพทย์ ร ะ ดั บสากลที่
ประชาชนในพื้นที่บริการ และผู้ใช้บริการมี
ความ เชื่ อมั่ น  วาง ใจในคุณภาพและขี ด
ความสามารถทางการแพทย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 

เป้าประสงค ์

1. การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่
ต้ น แบบ เ มื อ ง แห่ ง สุ ข ภ า ว ะ  เ พื่ อ
ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้  

2. การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
ของจังหวัดที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ  

3. การพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นที่
พิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า
และยกระดับการบริการสู่นานาชาติ  

4. การพัฒนาองค์กร  บุคลากร  และ
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอคลองใหญ่ให้
เข้มแข็ง ทันสมัย และมีนวตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



วัตถุประสงค์ ( Purpose)  

1. เพื่อบูรณาการการท างานด้านการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ให้ดีขึ้น ลดปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่อ าเภอคลองใหญ่ 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิรองรับการเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ 

3. เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบให้มีการจัดการสุขภาพแบบยัง่ยนื โดยระบบสุขภาพอ าเภอในการส่งเสริมให้

ประชาชนมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว 

4. เพ่ือพัฒนาทีม SRRT ให้เข้มแข็งจัดการและโต้ตอบภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและเครือข่าย 

5. เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในพื้นที่ให้มีคุณภาพถูกต้องตามพระราชบัญญัติ 

วิธีการด าเนินงาน   1. สร้างโมเดลสุขภาพ 4 ดี (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี 
สิ่งแวดล้อมด ี
2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 
3. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้โรคและภัยสุขภาพชายแดน 
4. ส่งเสริมงานอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์สุขภาพดี 

โครงการชุมชนฉลาดรู้ ลดเส่ียง 
ลดโรคด้วยการพึ่งตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ เพื่อ
ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 

-ต าบลจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์  
-โรงเรียนสุขบัญญัติระดับจังหวัด/เขต 

-หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

1. ประเมิน HL BL ในกลุ่ม อสม.ซ่ึงควรผ่านในระดับดี -กลุ่ม อสค. 
เด็กและเยาวชน ควรผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ 
2. ใช้กลไก พชอ.และรูปแบบการจัดการในพื้นที่ในการควบคุมโรค
ระบาดในพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพ 
3. ต่อยอดขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาตาม
บริบทของพื้นที่ 
4. จัดเตรียมการเฝ้าระวังโรคและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง 
5. น าเสนอประเด็น พชอ. ปี62 คือ ขยะชุมชน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
ตลาดสองแผ่นดิน และสร้างEFในเด็ก 



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของจังหวัดท่ีมีคุณภาพและเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์ ( Purpose)  

1. ยกระดับคุณภาพรพ.จาก HA สู่ AHA และรพ.สต. สู่ รพ.สต.ติดดาว 

2. ยกระดับการบริการในการดูแลผู้ป่วย ส าหรับโรคที่เป็นปัญหาทุกกลุ่มวัย 

3. สร้างระบบบริการที่มีความยั่งยนืของการจัดบริการทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยไร้รอยต่อ ผู้รับบริการ

ได้รับความสะดวกสบาย 

วิธีการด าเนินงาน   

โครงการยกระดับคุณภาพบริการทุกกลุ่ม
วัย สู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ที่

ปลอดภัยไร้รอยต่อ 

1. ส่งเสริมให้โรงพยาบาลปลอดภัยไร้รอยต่อ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 
3. สร้างความเป็นเลิศทางการแพทย์ รองรับการ
จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนเชื่อมโยงนานาชาติ 
4. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน 
 

ผลการด าเนินงานและโอกาสพัฒนาในปี 2562 

ส ารวจกลุ่มเป้าหมายเร่งรัดการมาตรการเชงิรุก   
-ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 
(ร้อยละ50) 42.86  
-ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (ร้อยละ 53) 45.44  
-ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 50) 51.58 
-ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช (ร้อยละ 35) 48.74 
-ร้อยละของเด็กอายุ6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน (ร้อยละ35) 65.11  
-ร้อยละของเด็ก12 ปีฟันดีไม่มีผุ(cavity free) (ร้อยละ 54) 84.96 
-ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ร้อยละ 25) 49.49 
ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการทันตรรม (ร้อยละ25) 23.20 

งานทันตกรรม 

รพ.ผ่านเกณฑ์ประเมิน RDU ขั้นที่ 1 
และขั้นที่ 2 =ผ่านการประเมินขั้นที่ 1 

RDU 



ผลการด าเนินงานและโอกาสพัฒนาในปี 2561 

- ร้อยละ ของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน (>ร้อยละ 90) 84.47 
- ร้อยละ ของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง (>ร้อยละ 90) 82.75  
- อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสีย่งเบาหวาน (ร้อยละ 10) 1.84 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ (DM >ร้อยละ 40) 42.98 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้( HT >ร้อยละ 50) 55.25 
- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
  (CVD Risk )≥ร้อยละ 82.5 86.61 
- อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(27 ต่อแสนประชากร)  
- ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR 63.79 

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

-ร้อยละ ของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 80)  79.15 
-ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการติดตามตรวจคัดกรองซ้า ภายใน 30 วัน 
(ไม่นอ้ยกวา ร้อยละ 90) 81.25 
-ร้อยละ ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
(ร้อยละ 80) 98.31   
-ร้อยละ ของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ5 ปี (ร้อยละ54) 42.82   

งานเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ ของเด็กวัยเรียน สูงดีสม ส่วน 
(ร้อยละ68) 62.09  

วัยเรียน 

วัยรุ่น 

-อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี (น้อยกว่า 40 ต่อ
ประชากรหญิง อายุ 15 – 19 ปี 1,000 คน) 20.95 

วัยท างาน 

ร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปีมีค่า 
ดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ 55) 45.21 

- ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์(ร้อยละ60) ผ่านเกณฑ์ 3 
ต าบล ร้อยละ 100  
- ร้อยละของ Healthy Ageing 98.78  
- ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา (ร้อยละ 75) 92.81  

วัยผู้สูงอายุ 



ผลการด าเนินงานและโอกาสพัฒนาในปี 2561 

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20) 30.47 
  

-ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์(ร้อยละ60) 69.71 
-ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 คร้ งตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 55.65 
-อัตราตายทารกแรกเกิด (<3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิด) 13.89 

งานแพทย์แผนไทย 

งานแม่และเด็ก 

การดูแลส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน Preventive Long Term Care ในกลุ่ม Pre-aging อายุ 45-59 ปี และ
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึนไป 
2. พัฒนาการใช้ประโยชน์จาก HDC และ Data Exchange 
3. พัฒนาการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนและผู้ปกครอง 
4. พัฒนารูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารการลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ในพื้นที่ 
5. ยกระดับการพัฒนารพ.Green&Clean เป็นระดับดีมาก และพัฒนา รพ.สต.เป็นระดับพื้นฐานและระดับดี 

โอกาสพัฒนา 

*รพ.สต.ติดดาว 100% *หมู่บ้านสุขภาวะสีเขียวระดับ 2 ดาว *รพ.ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้น 1 
*ผ่านเกณฑ์อ าเภออนามัยเจริญพันธ์ * ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน QA *NCD คุณภาพ *นวตกรรมถังบ าบัด
ในรพ.สต. 100% 



ผลการด าเนินงาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการสาธารณสุขในพื้นท่ีพิเศษ เพื่อ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่าและยกระดับการบริการสู่นานาชาติ 

วัตถุประสงค์ ( Purpose)  

1. เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ไปสู่สถานบริการ

สุขภาพระดับ M ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

2. เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคระบาด โรคติดต่อในพื้นที่ให้ลดลงและสร้างมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรคใน

พื้นที่ชายแดน พื้นที่ทางทะเล พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีมาตรฐานระดับสากล 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของหน่วยควบคุมโรคและเครือข่ายที่เกีย่วข้องให้มีสมรรนะสูงทันสมัย 

วิธีการด าเนินงาน   

โครงการพัฒนาการสาธารณสุขใน
พื้นที่ชายแดน ชายทะเลและเศรษฐกิจ
พิเศษ สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่า และ
ยกระดับการบริการสู่นานาชาติ 

 

1. พัฒนามาตรฐานสาธารณสุขชายทะเล 
2. ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล 
3. สร้างชุมชนชายแดนต้นแบบการสาธารณสุขชายแดน 
4. พัฒนาระบบอาชีวอนามัยรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. พัฒนาระบบสุขภาพเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหนนุเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ 
6. จัดบริการทางการแพทย์ในระดับ Premium 



ผลการด าเนินงานและโอกาสพัฒนาในปี 2562 

-อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (ร้อยละ 20)  
-อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน)  
-อัตราการเสียชีวติของผู้เจ็บป่วยวกฤิตฉุกเฉินภายใน24ชม. ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ข้ นไป (ท้งัที่ ER และ 
Admit) (ร้อยละ 12) 
-ร้อยละ ของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (>ร้อยละ 20)   

เร่งรัดตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้าน กระบวนการ 
DOTS ติดตามเยี่ยมบ้าน การใช้โปรแกรม 
TB-CM Online 
-อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 
ปอดรายใหม่(ร้อยละ85) 78.54 (11/4 
เสียชีวิต 2 ขาดยา 1) 

งานอุบัติเหต ุ

งานวัณโรค 

ด าเนินงานโดยใช้งบประมาณจาก
ต่างประเทศ งบประมาณ 
1,071,600 บาท ใช้ไป 529,300 
บาท คิดเป็น ร้อยละ49.39 
กิจกรรม 
- อบรมซ้อมแผนการเฝ้าระวังโรค
ระหว่างประเทศ 

- ระบบ EMS 
 

งานชายแดน 

เร่งรัดการด าเนินการควบคุมการ
เกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
อัตราการป่วยปี 2561 =529.67  

งานไข้เลือดออก 

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนาในปี 2562 : 
1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยนวตกรรมและ GIS 
2. พัฒนาจนท.รพ./รพ.สต./อปท./สถานประกอบการในแหล่งท่องเท่ียวและประมง ในการบริการแพทย์
ฉุกเฉินทางทะเล 
3. จัดเวทีประกวดนวตกรรม/R2R ในคปสอ. 

โอกาสพัฒนา 

งานอาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

ระดับความส าเร็จในการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นฐาน         ดีมาก 

โรงพยาบาล = 84.85 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล =87.24 

ความพึงพอใจ 



ผลการด าเนินงาน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่าย
สุขภาพอ าเภอคลองใหญ่ให้เข้มแข็ง ทันสมัย และมีนวตกรรม 

วัตถุประสงค์ ( Purpose)  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคลองใหญ่และเครือข่ายสุขภาพ ทั้ง

ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคที่มี

ประสิทธิภาพเป็นสากล รองรับการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การค้าชายแดน และการเชื่อมโยงกับ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ของบุคลากรตามค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขและค่านิยมรว่มของเครือข่าย

สุขภาพอ าเภอคลองใหญ่ MOPH ให้มีความเช้มแข็งจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยัง่ยนื 

3. เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลคลองใหญ่และเครือข่ายมีความเข้มแข็งในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้

มาตรฐาน 

วิธีการด าเนินงาน   

โครงการองค์กรสุขภาพดี เครือข่าย
เข้มแข็ง มุ่งสู่คุณภาพที่ยั่งยืน 

1. ขับเคลื่อนสุขภาพด้วยกลไกประชารัฐ 
2. พัฒนาโรงพยาบาลในระบดิจิตอล 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
4. การเสริมสร้างความสุขและความผูกพันแก่
บุคลากรในองค์กร 
5. สร้างองค์กรธรรมาภิบาลและเสริมพลังการเงิน
ให้เข้มแข็ง 
6. พัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล 
7. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
8. Digital Home Ward 
9. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรแก่ผู้ป่วย 



ผลการด าเนินงานและโอกาสพัฒนาในปี 2561 

-มีการหาดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ไม่
น้อยกว่าระดับ 3 ระดับ 4  
-อัตราการคงอยู่ของก าลังคนด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ85 (99) 

- หน่วยบริการมีคุณภาพข้อมูลรายแฟ้ม (43แฟ้ม)ถูกต้องผ่าน
เกณฑ์ 99.06 

- หน่วยบริการมีข้อมูลแฟ้มบุคคลtype area 1,3 ซ้ าซ้อนกับ
หน่วยบริการอื่นไม่เกินร้อยละ 16.76  
- หน่วยบริการมีขอ้มูลแฟ้มบุคคลtype area 1+2 มีความ
แตกต่างกับข้อมูลมูลทะเบียนราษฎร์ไม่เกินร้อยละ5 1.37 

- หน่วยบริการมีการใช้ระบบ Data Exchange ในแต่ละเร่ืองแต่
ละเดือนของหน่วยบริการทั้ง ร้อยละ 26.38 

งานบุคลากร 

- หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของรายได/้ผลต่าง
ของแผนและผลของค่าใช้จ่ายไม่เกนิร้อยละ5 (ไม่เกินร้อย
ละ5)  
- หน่วยบริการมีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ไม่เกินเกณฑห์นว่ย
บริการบริการกลุ่มเดียวกัน  
(ไม่เกินเกณฑ)์ 
- หน่วยบริการมีประสิทธิภาพทางการเงนิ Efficiency 
Score มากกว่า ระดับB (C-) 
- ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติฯ (รายไตรมาส) (77.21) 
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ (ราย
ไตรมาส) (75.36)  
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน/งบค่าเสื่อม ของคปสอ. 
(100)  
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการ(Fix cost) ของ สสอ. 
(87.46) 

งานการเงิน 

งานสารสนเทศ 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับ ดี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผ่านเกณฑ์ พื้นฐาน 1 แห่ง 

Green & Clean 

 รอผลจาก สสจ. 

ตรวจสอบภายใน 

พัฒนาต่อเนื่องให้ผ่านเกณฑ์  

งาน ITA 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่าน
เกณฑ์ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

รพ.สต.ติดดาว 

ข้อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาระบบบริหารและบริการด้วยดิจิตอลและ 

Data Exchange  
2. เพิ่มดัชนีความสุขและภาวะสุขภาพของบุคลากร 
3. พัฒนางาน Green&Clean ในรพ.ให้ผ่านระดับดี

มาก/รพ.สต.ผ่านระดับพื้นฐาน/ดี 




