
Together we can be stronger, smarter, and make our 
country, and the world change for  better Health.

Vision with action can change the world.



ประเด็นบรูณาการ : ประชาคมอาเซยีน

สง่เสรมิการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพเพือ่รองรับการเป็นประชาคม
อาเซยีน

เป้าหมาย

1. การเสรมิสรา้งศกัยภาพการใหบ้รกิารสขุภาพ
2. การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการดา้นสาธารณสขุอาเซยีน
3. การสง่เสรมิในดา้นทีป่ระเทศไทยมคีวามเขม้แข็ง
4. การใหค้วามรว่มมอืทางวชิาการในสาขาทีป่ระเทศไทยเป็นที่
ยอมรับในแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) และเป็น
ประโยชนต์อ่ประเทศไทยในงานอาเซยีนทัง้ 3 เสาหลกั 

1. จ านวนโรงพยาบาลทีพั่ฒนาศกัยภาพใหม้รีปูแบบการใหบ้รกิาร
ทีเ่ป็นรองรับประชากรชาวตา่งชาตอิยา่งเป็นรปูธรรม

2. จ านวนเขตสขุภาพทีไ่ดรั้บการพัฒนาศกัยภาพดา้นการบรหิาร
จัดการเครอืขา่ยบรกิารสาธารณสขุอาเซยีน
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มาตรการ

ตวัชีว้ดั

หนว่ยงาน : สป.(สรป) /พ./ ว./อย./ คร.



ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง และเป้าหมายบริการกระทรวง
เป้าหมายบริการหน่วยงาน  และผลผลิต/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานตามยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ

แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์กระทรวง ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพสามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายบริการกระทรวง ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัดกระทรวง 1. จ านวนโรงพยาบาลท่ีพัฒนาศักยภาพให้มีรูปแบบการให้บริการที่เป็นมิตรรองรับ
ประชากรชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรม (60 แห่ง) 

2. จ านวนเขตสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเครือข่าย
บริการสาธารณสุขอาเซียน (12 เขต)

5 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
577,123,200 บาท

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สบรส.) :   70,765,800 บาท
กรมการแพทย์ :   352,954,300   บาท
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ :     86,462,000 บาท
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา :    63,696,100 บาท
กรมควบคุมโรค :      3,245,000   บาท



แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

โครงการ 
(ภายใต้กิจกรรมหลัก)

บูรณาการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ใน
กระทรวง

ระหว่าง
กระทรวง

1. การ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การ
ให้บริการ
สุขภาพ

เชิงปริมาณ :
(1) จ านวนโรงพยาบาล
ที่พัฒนาศักยภาพให้มี
รูปแบบการให้บริการที่
เป็นมิตรรองรับ
ประชากรชาวต่างชาติ
อย่างเป็นรูปธรรม ( 60
แห่ง) 
(2) จ านวนเขตสุขภาพ
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการเครือข่าย
บริการสาธารณสุข
อาเซียน (12 เขต)

(1) โครงการสนับสนนุการ
เป็นเมืองศูนย์กลางบริการ
สุขภาพในอาเซียน
กิจกรรม 1: 
สนับสนุนการเป็นเมือง
ศูนย์กลางบริการสุขภาพใน
อาเซียน

√ √ 70,765,800 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
(ส านักบริหาร
การสาธารณสุข)



ทศิทางการด าเนินงาน กจิกรรม
สนบัสนุนการเป็นเมอืงศนูยก์ลางบรกิารสุขภาพใน

อาเซยีน
ปีงบประมาณ 2559

การพฒันาศักยภาพสถานบรกิารสขุภาพภาครฐั ให้เกดิการระบบบรกิาร
สุขภาพทีม่ปีระสิทธภิาพ ในการรองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน
•ระยะเรง่ดว่น ปี57-58 กลุม่เป้าหมาย คอื โรงพยาบาลทีอ่ยูต่ามแนว
ชายแดนและมดีา่นตรวจคนเข้าเมอืง (25จว.+55รพ.)
•ระยะปานกลาง ปลายปี58 ถงึ 60 มกีลุม่เป้าหมายเพิม่เตมิ (27 
จว.+5 รพ.) 

รวมทัง้ส้ิน ปัจจุบนั 52 จงัหวดั +60 รพ.   
กลุม่เป้าหมาย 1 จงัหวดัทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วและแนวชายแดน
กลุม่เป้าหมาย 2 จงัหวดัทีก่ าหนดเป็นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
กลุม่เป้าหมาย 3 จงัหวดัทีเ่ป็นแนวพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิ Economic 
Corridors
•ระยะยาว ปี 2560-2661 กลุม่เป้าหมายจะครอบคลมุหน่วยบรกิารทุก
แห่งในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ทัง้ 76 จงัหวดั
สสจ.: กระทรวงสาธารณสุขได้มนีโยบายให้จัดตั้ง“ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการ
สาธารณสุข : ศคอส.” จังหวดัละ 1 แห่ง 
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แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

โครงการ 
(ภายใต้กิจกรรมหลัก)

บูรณาการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ใน
กระทรวง

ระหว่าง
กระทรวง

เชิงปริมาณ : จ านวน
หน่วยงานที่พัฒนา
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ประชาคมอาเซียน

(2) โครงการสนับสนนุการ
เป็นเมืองศูนย์กลางบริการ
สุขภาพในอาเซียน 
กิจกรรม 1: 
พัฒนาระบบบริการตติยภูมิ
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม 2: 
พัฒนาเครือข่ายวิชาการและ
การบริการกับประเทศ
ประชาคมอาเซียน

√ √ 352,954,300 กรมการแพทย์



แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

โครงการ 
(ภายใต้กิจกรรมหลัก)

บูรณาการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ใน
กระทรวง

ระหว่าง
กระทรวง

2. การ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณสุข
อาเซียน 

เชิงปริมาณ :
ผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์จาก
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
(ร้อยละ 80)

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ
อาเซียน
กิจกรรม 1 : 
พัฒนาความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
รองรับโรคข้ามพรมแดนตาม
แนวทาง IHR และ CBRN
กิจกรรม 2: 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิาร
ตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือรองรับอาเซียน

√ √ 86,462,000 กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์



โครงการ วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณ

โครงการพฒันา
ระบบจดัการความ

เส่ียง
ห้องปฏิบัตกิาร
ชีวภาพ (Bio risk 

management)

1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้เร่ืองการ
จดัการความเส่ียงดา้นชีวภาพ
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ
ทางการแพทยข์องโรงพยาบาล
2. เพ่ือการติดตามการด าเนินการ
พฒันาการจดัการความเส่ียงดา้น
ชีวภาพของหอ้งปฏิบติัการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ
โรงพยาบาล เพ่ือให้
หอ้งปฏิบติัการ DRA มีศกัยภาพ
รองรับโรคติดต่อและรุนแรง

1. โรงพยาบาลศูนย ์
33 แห่งทัว่
ประเทศ ในเขต
บริการสุขภาพ 12
เขต

2. ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย ์14 แห่ง

หอ้งปฏิบติัการทาง
การแพทยข์อง
โรงพยาบาลสงักดั
กระทรวงสาธารณสุขมี
ระบบบริหารความ
ปลอดภยัตรงตาม
ขอ้ก าหนดของกฎอนามยั
ระหวา่งประเทศ

3.3431 ลา้นบาท
(งปม. อยูท่ี่กรม
วิทยาศาสตร์และ
ศูนยว์ิทยาศาสตร์

การแพทย)์

แผนงานโครงการทีม่ีการด าเนินงานสอดคล้องต่อบริบทของพืน้ที่



แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

โครงการ 
(ภายใต้กิจกรรมหลัก)

บูรณาการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักใน

กระทรวง
ระหว่าง
กระทรวง

3. การ
ส่งเสริมใน
ด้านที่
ประเทศไทย
มีความ
เข้มแข็ง 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของค าขอผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผ่านการ
พิจารณาตามข้อตกลง
อาเซียน (ร้อยละ 90)

(1) โครงการสร้างเสริมระบบ
การควบคุมก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
สอดคล้องกับข้อตกลงอาเซียน
กิจกรรม 1 : 
พัฒนาระบบ การควบคุม 
ก ากับ ดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้สอดคล้องกับข้อตกลง
อาเซียน

√ √ 63,696,100 ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา



แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มาตรการ ตัวชี้วัด ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

โครงการ 
(ภายใต้กิจกรรมหลัก)

บูรณาการ งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ใน

กระทรวง
ระหว่าง
กระทรวง

4. การให้ความ
ร่วมมือทาง
วิชาการในสาขา
ที่ประเทศไทย
เป็นที่ยอมรับใน
แนวทางปฏิบัติที่
ดี (Best 
Practice) 
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยใน
งานอาเซียนทั้ง 3
เสาหลัก

เชิงปริมาณ : 
จ านวนเครือข่ายที่
ร่วมด าเนินการ
เพื่อการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพภายใต้
กรอบข้อตกลงของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 
(2 เครือข่าย)

(1) โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดตอ่ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศและในจังหวัด
ชายแดน
กิจกรรม 1 : พัฒนาเครือข่ายด้านฝึกอบรม
ระบาดวิทยาภาคสนามเพือ่ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียน
กิจกรรม 2 : เสริมสร้างศักยภาพเมอืงอาเซียน
มุ่งสู่เป้าหมายท่ีเป็นศูนย์ (ASEAN Cities 
Getting to Zero) ตามกรอบข้อตกลงอาเซียน
กิจกรรม 3 : โครงการพัฒนาศนูย์กลาง
การศึกษาและฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุม
โรคระดับนานาชาตขิองกรมควบคุมโรค 
(International Disease Control 
Academy)  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

√ √ 3,245,000 กรมควบคุม
โรค



ประเด็นบรูณาการ : 
ป้องกนั ปราบปรามการทจุรติฯ

1.การบรหิารราชการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โปรง่ใส 
ปราศจากการทจุรติ และสรา้งเครอืขา่ยเมอืงคนดรีะดบัชมุชน (อสม.)
2.การจัดซือ้รว่มยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าเพิม่ขึน้

เป้าหมาย

1. ป้องกนัการทจุรติภายใตย้ทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2556-2560)

2.บรหิารจัดการ จัดซือ้จัดหายาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบฯ และประกาศก าหนด

3. อบรมใหค้วามรูด้า้นการเฝ้าระวงัป้องกนัการทจุรติแก ่อสม. ใน
พืน้ทีร่ว่มกบัจังหวดั

1. รอ้ยละของหน่วยงานในสงักดั กสธ. ผา่นเกณฑป์ระเมนิระดบั
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน เฉพาะหลกัฐานเชงิ
ประจักษ์

2. รอ้ยละของเขตและจังหวดัทีม่กีารบรหิารจัดการรว่ม ในรปูของ
คณะกรรมการ

3. จ านวน อสม. ทีไ่ดรั้บการพัฒนาศกัยภาพดา้นการเฝ้าระวงั
ป้องกนัการทจุรติในระดบัชมุชน

14

มาตรการ

ตวัชีว้ดั

หนว่ยงาน : สป.(สบรส) ศปท./สธ./ คร./อ./ พท./ สบส./ อย.



ยทุธศาสตรท์ี่ 3
พฒันาความ
รว่มมอืกบัองคก์ร
ตอ่ตา้นการทจุรติ
และเครอืขา่ย
ระหวา่งประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่1
ปลกูและปลกุจติส านกึ
การตอ่ตา้นการทจุรติ 
เนน้การปรบัเปลีย่นฐาน
ความคดิของคนในทกุ
ภาคสว่นในการรกัษา
ประโยชนส์าธารณะ

ยทุธศาสตรท์ี ่2
บูรณาการการ
ท างานของ
หนว่ยงานในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติ
และพฒันา
เครอืขา่ยในประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่4
พฒันาระบบ
บรหิารและ
เครือ่งมอืในการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทจุรติ

ยทุธศาสตรช์าตฯิ  ระยะที ่ 2

“สงัคมไทยมวีนิยั โปรง่ใส ยดึม ัน่ในคณุธรรม 
จรยิธรรม และรว่มป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล”

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 
พฒันาศกัยภาพ
บคุลากร
สาธารณสขุ 
ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการ
ทจุรติ

ความเชือ่มโยงตามกรอบการด าเนนิการตามแผนบรูณาการการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบในภาครฐั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนปฏบิตักิารดา้นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยทุธศาสตรฯ์                 
กระทรวง
สาธารณสขุ

แผน
บรูณาการฯ 
กระทรวง
สาธารณสขุ

ทจุรติสงัคมไทยลดลง
CPI  สงูขึน้ 50 คะแนน 
ในปี 2560

แนวทางที ่1
สรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติใหเ้ขม้แข็ง

และมปีระสทิธภิาพ

• สรา้งจติส านกึ คา่นยิม คณุธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรมสจุรติให ้
ตระหนักรูเ้รือ่งความซือ่สตัยส์จุรติและการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติในทกุภาคสว่น
• พัฒนาเครอืขา่ยภาคประชาชน โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 
อสม. ดา้นการเฝ้ารวังัและป้องกนัการทจุรติในระดบัชุมชน)
• สนับสนุนและเชดิชขูา้ราชการทีม่คีา่นยิมในการตอ่ตา้นการทจุรติ

แนวทางที ่2
สรา้งความตระหนกัรูใ้นการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ

-เสรมิสรา้งและสนับสนุนใหใ้ชห้ลักธรรมาภบิาลในการบรหิารองคก์ร ให ้
เจา้หนา้ทีข่องรัฐยดึถอืปฏบัิตติามประมวลจรยิธรรมในการปฏบัิตหินา้ที ่
ด าเนนิชวีติตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง

- การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานภาครัฐ (ITA : 
Integrity & Transparency Assessment)
- พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามรูต้ามกฎหมาย ป.ป.ช.  (Conflict of Interest
มาตรา 100 /มาตรา 103 ,103/7 ,มาตรา 103/8) 
- ความเสีย่งการบรหิารพัสด/ุเตรยีมความพรอ้มรับ พ.ร.บ.จัดซือ้จัดจา้งฯ 
พ.ศ. ....
- สนับสนุนใหป้ระชาชนทั่วประเทศมสีว่นรว่มในการป้องกันการทจุรติ

งบประมาณกระทรวงสาธารณสขุ ปี 2559 จ านวน  44,895,500 บาท
รว่มบรูณาการแผนงาน  โครงการ  กจิกรรม ทีส่อดรบักบัหลกัเกณฑก์ารจดัท าโครงการตามยทุธศาสตร/์ โครงการที่

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของคา่ CPI

วสิยัทศัน ์ มุง่ม ัน่คณุธรรม ป้องปรามการทจุรติ เป็นองคก์รใสสะอาด มธีรรมาภบิาล
นโยบายรฐัมนตรฯี ขอ้ 4
เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการของ
หนว่ยงานทกุระดบั ฯ

ค าส ัง่ คสช. 69/2557
18 ม.ิย. 57

เรือ่งมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหาการ
ทจุรติประพฤตมิชิอบ

นายกรฐัมนตร ีตอ่สูค้อรร์ปัช ัน่ดว้ยหลกั 3 ป.  ปลกูฝงั ป้องกนั ปราบปราม



รวมงบประมาณตามแผนงานบรูณาการ การป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ
และประพฤตมิชิอบในภาครฐั  กระทรวงสาธารณสขุ วงเงนิ 52,663,400 บาท

หนว่ยงาน งบประมาณ
(บาท)

แนวทางบรูณาการฯ จ านวนโครงการ/กจิกรรม

สรา้งกลไก สรา้งความ
ตระหนกัรูฯ้

โครงการ กจิกรรม

ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ

8,315,700  
5 19

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ
26,256,800 

1 4

กรมควบคมุโรค 4,417,000   1 8

กรมอนามยั 2,737,000   1 4

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก

1,846,000   4 10

ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา

1,323,000   5 -

รวม 44,895,500 

กรมการแพทย*์* 4,390,400   1 6

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย*์* 290,000
  2 5

กรมสขุภาพจติ** 1,460,000   4 8

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ**
1,627,500   8 -

รวม 7,767,900

52,663,400



การขบัเคลือ่นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
ระดบัจงัหวดั และเขตสขุภาพ

ตามแผนบรูณาการการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบในภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การขบัเคลือ่นการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบในภาครฐั

ระดบัจงัหวดั และเขตสขุภาพ

จดัท าแผนปฏบิตักิารปฏบิตักิารดา้นการป้องกนั 
ปราบปรามการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ

(ตามแนวทางการขบัเคลือ่นฯ ปี 2559
ตามมต ิศอตช. เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2558) 

การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ มติภิายใน ตวัชีว้ดัที ่8
ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

ของหนว่ยงาน

สสจ. 76 จงัหวดั

เขตสขุภาพ 12 เขต

สสจ. 76 จงัหวดั

เขตสขุภาพ 12 เขต

จงัหวดัละ 32,000 บาท

เขตละ 20,000 บาท

ระดบัจงัหวดั และเขตสขุภาพ

สง่ 30 ต.ค. 58



ITA (Integrity & Transparency Assessment)
เป็นภาคบงัคบัทีก่รม/จงัหวดัตอ้งเขา้รว่มประเมนิ

 เป็นตวัชี้วดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของ
ส่วนราชการระด ับกรมและจ ังหว ัด  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

 ประเด็นการประเมนิมติภิายใน “การพฒันาองคก์ร”

 ตวัชีว้ดัที ่8 ระดบัคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ 
ด าเนนิงานของหนว่ยงาน (น า้หนกัรอ้ยละ 5)



ประเด็นบรูณาการ : พฒันาก าลงัคน

1.พัฒนาแผนแมบ่ทเพือ่การพัฒนาบคุลากรของกระทรวงสาธารณสขุ
2. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรของเขตสขุภาพใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งมี
คณุภาพ ประสทิธภิาพและสามารถขบัเคลือ่นระบบสขุภาพในเขตสขุภาพ
3. มแีพทยแ์ผนไทยในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดับ

เป้าหมาย

1. พัฒนาความรว่มมอืในการจัดท าแผนและพัฒนาบคุลากรทีส่อดคลอ้งกบัทศิ
ทางการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ

2. เตรยีมความพรอ้มของบคุลากรในการบรหิารเขตสขุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ
3. เพิม่ศักยภาพบคุลากรใหร้องรับแผนพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการการพัฒนาบคุลากรของเขตสขุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ
5. พัฒนานักระบาดวทิยาระดับเชีย่วชาญของประเทศ รวมทัง้พัฒนาคณุภาพการ
เรยีนการสอน

6. พัฒนานักระบาดวทิยาระดับกลาง เพือ่ใหนั้กระบาดวทิยาระดับกลางคง
สมรรถนะดา้นการป้องกนั ตรวจจับ และตอบโตไ้วไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

1. ระดบัความสอดคลอ้งของการพัฒนาบคุลากรตามแผนพัฒนา
2. จ านวนแพทยแ์ผนไทยในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดับ
3. มจี านวนนักระบาดวทิยาระดบัเชีย่วชาญ 1 ตอ่ประชากร 200,000 คน
และระดบักลาง 1 ตอ่ ประชากร 100,000 คน

4. มแีพทยแ์ผนไทยในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดับ ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ย
ละ 25
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มาตรการ

ตวัชีว้ดั

หนว่ยงาน : สป.(สบช) /บค./ สบพช./สบรส./ สน.พยาบาล/ ทกุกรม



การผลติและพฒันาบคุลากร

โดย สถาบนัพระบรมราชชนก

เป้าหมาย : 

• มกี าลงัคนท ัง้ จ านวน คณุภาพ และการกระจาย 
ที ่ เพยีงพอกบัความตอ้งการของเขตสขุภาพ

• ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 
ประสทิธภิาพและ

• สามารถขบัเคลือ่นระบบบรกิารสขุภาพในเขต
สขุภาพไดต้ามเป้าหมาย



การผลติและพฒันาบคุลากร

ประเด็นน าเสนอ

1. การผลติบคุลากรใน สบช.  9 สายงาน

2. การพฒันาบคุลากรดา้นสขุภาพ รองรบั
การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ

3. แนวทางการพฒันาบคุลากรของเขต
สขุภาพ



HRM interesting issues



โครงสร้างส่วนภูมภิาค
(ตามแผน)

• เสนอ อ.ก.พ. สป. ภายใน  ธันวาคม 2558 

• เสนอ อ.ก.พ. สธ. ภายใน  มนีาคม 2559

• ให้ส่วนราชการจัดคนลง (6 เดอืน)

• ค าส่ังจัดคนลง ภายใน  ตุลาคม 2559



กรอบอตัราก าลงัรอบ 2
(ตามแผน)

• รพศ./รพท. จะประกาศภายใน  ตุลาคม 2558

• รพช. จะประกาศภายใน  ธันวาคม 2558



การจดัสรรต าแหน่งเพือ่บรรจุ

• นักเรียนทุนรัฐบาล 

(แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)  บรรจุ 18 พฤษภาคม 2558

• 7547 รอบ 3 บรรจุ 16 พฤศจิกายน 2558

• อตัราว่าง    381  อตัรา             เฉพาะสายงานคดัเลอืกบรรจุ



ต าแหน่งที่ต้องสอบแข่งขัน

• นักวชิาการสาธารณสุข     จ านวน 205 + 205  ต าแหน่ง

• เจ้าพนักงานสาธารณสุข   จ านวน 1,388 ต าแหน่ง  

(เวชกจิฉุกเฉิน อายุรเวท และสาธารณสุขชุมชน)

 คาดวา่จะบรรจุ  1 มีนาคม 2559 

โดยวธีิสอบและข้ึนบญัชีเป็นเขต



การเยยีวยาผู้บรรจุก่อน 11 ธันวาคม 2555

• ครม. เห็นชอบให้เยยีวยาตามที ่ก.พ. เสนอ 

เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2558 

- รอ ก.พ. ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  -



การนับระยะเวลาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

• สป. ขออนุมตั ิก.พ. แล้วอยู่ระหว่างรอ ก.พ. ตอบ



ประเด็นบรูณาการ : 
การเงนิการคลงั สขุภาพ  

รพ.ในสงักดั สป.สธ.ระดบั รพศ./ รพท./ รพช. มปีระสทิธภิาพการ
บรหิารการเงนิ

เป้าหมาย

1. พัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณ ภายใตก้ารบรหิารจัดการของเขต
สขุภาพ

2. พัฒนาระบบการวางแผนเงนิบ ารงุของหน่วยบรกิาร
3. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการการเงนิการคลงัของเขตสขุภาพใหม้ี
ประสทิธภิาพ มกีารพัฒนาเครือ่งมอืทางการเงนิ ทีช่ว่ยสนับสนุนการ
สรา้งประสทิธภิาพ

4. พัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิารและคณะท างานดา้นการเงนิการคลงั
5. พัฒนาระบบขอ้มลูและระบบบญัชใีหถ้กูตอ้งน่าเชือ่ถอืเพือ่ใหส้ามารถ
ประเมนิสถานะการเงนิทีแ่ทจ้รงิและใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการบรหิารได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

6. พัฒนาระบบนเิทศ ก ากบัตดิตามคณุภาพการบรหิารจัดการการเงนิการ
คลงั

7. พัฒนาประสทิธภิาพระบบการบรหิารจัดการกองทนุตา่งดา้วและกองทนุ
บคุคลทีม่ปัีญหาสถานะและสทิธิ

การบรหิารการเงนิสามารถควบคมุปัญหาทางการเงนิ ระดบั 7 ของหน่วย
บรกิารในพืน้ที ่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10

39

มาตรการ

ตวัชีว้ดั

หนว่ยงาน : สป.(กลุม่ประกนัสขุภาพ)



15 ตลุาคม  58



ภาพรวม พ.ร.บ. งปม. กสธ. ปี 2559

ประเทศ
ปี 2558

2,575,000

ลา้นบาท

ปี 2559

2,720,000 
ลา้นบาท

เพิม่ข ึน้
145,000
ลา้นบาท
(5.6 %)

กสธ.

ปี 2558

225,531.8951
ลา้นบาท

ปี 2559

247,386.1021

ลา้นบาท

เพิม่ข ึน้
21,854.2070

ลา้นบาท
(9.69 %)



42

พ.ร.บ.งปม. สป. 59
101,980.3240 ลบ.

งบบคุลากร งบลงทนุ 16,801.3274 งบเงนิอดุหนนุ

73,490.0170 ครุภัณฑ์ 2,336.4991 4,112.0470

กอ่สรา้ง 14,464.8283

ปีเดยีว 3,993.6898

ผกูพันเดมิ 8,749.8924

ผกูพันใหม่ 1,721.2461

สาธารณูปโภคอืน่ๆ คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 192.2714

200.6818

4,218.2611 105.8473 3,230.4010 งบด าเนนิงาน ไปรษณีย ์ 5.3492

พ.ต.ส.           3,754.3110 3,029.7192 โทรศพัทเ์คลือ่นที่ 3.0612
สาธารณูปโภค  151.2291

อืน่ๆ                312.7210

ภารกจิพืน้ฐาน

332.7993 1. พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพตาม

แผนแมบ่ท (service plan)

34.3072 8.3157

60.5002 2. โครงการทศวรรษแหง่การพัฒนา

ระบบบรกิารปฐมภมูิ

1,156.5344 70.7658

49.6430

10.8572

3. พัฒนาระบบบรกิารฉุกเฉนิและ

สง่ตอ่

44.0432 96.2060

148.7739 4. พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพเขต

พืน้ทีช่ายแดน พืน้ทีท่รุกนัดาร 

พืน้ทีส่งู และพืน้ทีเ่กาะ

10.3000 342.3521

5.สนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและ

ภัยสขุภาพ

511.2035 226.9245

6.สนับสนุนและด าเนนิการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ

112.9280 29.3208

5.6265

191.9772

74.4472

74.4472

1. พฒันานโยบาย 

ยทุธศาสตร์

1. แผนงานป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบในภาครฐั

  - การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สือ่สาร

6.  แผนงานการพฒันาคนตลอดชว่งชวีติ

ทีม่า : ส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์(1  ตลุาคม 2558)
  - การสรา้งเสรมิสขุภาพตามกลุม่วยั (พัฒนา

สขุภาพกลุม่ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร)

ยทุธศาสตรเ์ฉพาะกรม/หนว่ยงาน ยทุธศาสตรบ์รูณาการ

542.0734 1,869.3163 819.0113

  - สนับสนุนการบรหิารจัดการขยะ และ

สิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาล
  - พัฒนาระบบบรหิารจัดการแรงงานตา่งดา้ว 

และคา้มนุษย์

2. ปชช.ไดร้บัการบรกิาร

สขุภาพ

2. แผนงานสง่เสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

 - ชนัสตูรพลกิศพ

 - พธิฮีจัย์

3. แผนงานแกไ้ขปญัหาและพฒันา

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

3. ผลติบคุลากรทางการ

แพทยแ์ละสาธารณสขุ

4. แผนงานป้องกนั ปราบปราม และ

บ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ

5.  แผนงานการพฒันาดา้นสาธารณสขุ

ข ัน้ต า่ ผกูพนั รายจา่ยอืน่ ๆ

งบด าเนนิงาน

7,554.5094

งบรายจา่ยอืน่

22.4232



งบประมาณ สป. จดัสรรสว่นภมูภิาค
วงเงนิ 2,214.4777 ลา้นบาท ไมร่วมข ัน้ต า่/ผกูพนั

รายการ ปี 2558 ปี 2559 เพิม่ - ลด รอ้ยละ

รวมท ัง้ส ิน้ 2,193.2708 2,214.4777 21.2069 0.97

1. งบประมาณส าหรบัภารกจิ

พืน้ฐาน/ภารกจิยทุธศาสตร์
963.5000 1,439.8987 476.3987 49.44  

- งบส าหรับ สสจ. 76 แหง่ 684.0000 1,072.5987 388.5987 56.81    
- งบส าหรับ สสอ. 878 แหง่ 219.5000 307.3000 87.8000 40.00

- งบของเขตสขุภาพ 12 เขต 60.0000 60.0000 -             -       

2. งบประมาณส าหรบัภารกจิ

เฉพาะ
123.8651 155.8606 31.9955 25.83

- Mobile unit for food safety 18.0000 18.0000 -             -       

- ประชมุอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค

 ระดบัเขต
-                 1.2000 1.2000 100.00

- OSCC 26.0000 25.9346 -0.0654 -0.25
- คา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุนพืน้ทีน่ า

ร่องในการจัดรูปแบบบรกิารระยะยาว

ส าหรับผูส้งูอายทุีต่อ้งพึง่พงิฯ

-                 4.5000 4.5000 100.00

- ตรวจสขุภาพผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก

มลพษิ จ.ระยอง
30.8000 46.2830 15.4830 50.27

- ชนัสตูรพลกิศพ 49.0651 49.6430 0.5779 1.18

- พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพเขต

พืน้ทีช่ายแดนฯ
0.0000 10.3000 10.3000 100.00  

3. งบประมาณส าหรบัยทุธศาสตร์

บรูณาการ
1,105.9057 618.7184 -487.1873 -44.05

- ยทุธศาสตรบ์รูณาการ 10 ดา้น 726.5872 -                -726.5872 -100.00
- ยาเสพตดิ 241.2970 342.3521 101.0551 41.88
- อาเซยีน 51.5955 70.7658 19.1703 37.15    
- ชายแดนใต ้ 86.4260 96.2060 9.7800 11.32    
- สนับสนุนการบรหิารจัดการขยะและ

สิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาล
-                 29.3208 29.3208 100.00

- พัฒนาระบบบรหิารจัดการแรงงาน

ตา่งดา้ว และคา้มนุษย์
-                 5.6265 5.6265 100.00

- การสรา้งเสรมิสขุภาพตามกลุม่วยั 

(กลุม่ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร)
-                 74.4472 74.4472 100.00

ปี 58 = 9 ลบ./แหง่
ปี 59 = 14.11ลบ./
แหง่

ปี 58 = 0.25ลบ./แหง่
ปี 59 = 0.35ลบ./แหง่

สสอ .878 แหง่

สสจ .76 แหง่



Existing mechanism

• 7*7 จัดการระดบัประเทศไปเขต

• 5*5 จัดการระดบัเขตไปจังหวัด

• CFO จังหวัด จัดการระดบัจังหวัดไป CUP

• Regular meeting of 7 and 5



Investment budget



งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สป.ภูมิภาค) 

สบรส./สบช./สบพช.

วงเงินรวม
16,744.6468 ลบ.

ครุภัณฑ์
2,279.8185 ลบ.

ก่อสร้างปีเดียว 
3,993.6898 ลบ.

ก่อสร้างผูกพันใหม่
1,721.2461 ลบ.

ก่อสร้างผูกพันเดิม

8,749.8924 ลบ.

946 หน่วย 94 หน่วย

201 หน่วย
1,627 หน่วย



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.2559

(จากส านักงบประมาณ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558)

เป้าหมาย
การเบิกจ่าย
งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประมาณการ
เบิกจ่ายรวม

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ภาพรวม 96 % 30 % 22 % 21 % 23 %

รายจ่ายประจ า 98 % 33 % 22 % 21 % 22 %

รายจ่ายลงทุน 87 % 19 % 21 % 21 % 26 %



มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ.2559

(จากส านักงบประมาณ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558)



แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุฯ



•ระบบรายงานผา่นเวบไซด์
•http://phdb.moph.go.th

การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุน
โดยโปรแกรมติดตามของส านักบริหารการสาธารณสุข 



สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2559
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

งบลงทุน

สิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์

ผูกพัน ปีเดียว

จ านวน
(หน่วย)

ตามแผน ล่าช้า
จ านวน
(หน่วย)

ตามแผน ล่าช้า
จ านวน
(หน่วย)

ตามแผน ล่าช้า

สบรส.

สป.

91 15

(16.5%)

76

(83.55%)

904 449

(49.7%)

455

(50.3%)

1,420 907

(63.9%)

513

(36.1%)

รวม 91 1,693.8279 ลบ. 904 3,756.0998 ลบ. 1,420 2,167.8137 ลบ.

ไม่รวม สบช. และสบพช.



สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2559
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 (รายการก่อสร้างผูกพัน)

เขต
จ านวนหน่วย

การด าเนินการตามแผนฯ
(1.1) ตามแผน 
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

(1.2) ตามแผน
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(1)  ตามแผน (2) ล่าช้า
อื่น ๆ

(ด าเนินการตามขั้นตอน)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(ด าเนินการตามขั้นตอน)จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ก่อสร้าง
ผูกพัน

91 15 16.5 76 83.5 15 0

1 14 3 21.4 11 78.6 3 0
2 5 4 80.0 1 20.0 4 0
3 6 0 0.0 6 100.0 0 0
4 9 1 11.1 8 88.9 1 0
5 12 2 16.7 10 83.3 2 0
6 14 0 0.0 14 100.0 0 0
7 5 0 0.0 5 100.0 0 0
8 4 2 50.0 2 50.0 2 0
9 6 3 50.0 3 50.0 3 0
10 5 0 0.0 5 100.0 0 0
11 8 0 0.0 8 100.0 0 0
12 3 0 0.0 3 100.0 0 0



สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2559
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 (รายการก่อสร้างปีเดียว)

เขต จ านวน
หน่วย

การด าเนินการตามแผนฯ
(1.1) ตามแผน 
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

(1.2) ตามแผน
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(1)  ตามแผน (2) ล่าช้า
อื่น ๆ

(ด าเนินการตามขั้นตอน)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(ด าเนินการตามขั้นตอน)จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ก่อสร้าง
ปีเดียว

500 213 42.6 287 57.4 164 49

1 62 28 45.2 34 54.8 19 9
2 38 18 47.4 20 52.6 10 8
3 33 16 48.5 17 51.5 14 2
4 41 20 48.8 21 51.2 19 1
5 26 4 15.4 22 84.6 3 1
6 33 7 21.2 26 78.8 7 0
7 37 28 75.7 9 24.3 28 0
8 45 15 33.3 30 66.7 9 6
9 57 34 59.6 23 40.4 34 0
10 43 20 46.5 23 53.5 10 10
11 33 5 15.2 28 84.8 5 0
12 52 18 34.6 34 65.4 6 12



สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2559
ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 (รายการครุภัณฑ)์

เขต
จ านวนหน่วย

การด าเนินการ
(1.1) ตามแผน 
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

(1.2) ตามแผน
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(1)  ตามแผน (2) ล่าช้าไม่ตามแผน
อื่น ๆ

(ด าเนินการตามขั้นตอน)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(ด าเนินการตามขั้นตอน)จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ครุภัณฑ์ 209 107 51.2 102 48.8 80 27

1 27 18 66.7 9 33.3 11 7
2 12 10 83.3 2 16.7 7 3
3 21 9 42.9 12 57.1 6 3
4 16 12 75.0 4 25.0 7 5
5 15 6 40.0 9 60.0 5 1
6 26 9 34.6 17 65.4 8 1
7 13 10 76.9 3 23.1 8 2
8 17 11 64.7 6 35.3 10 1
9 11 8 72.7 3 27.3 5 3
10 16 5 31.3 11 68.8 5 0
11 21 2 9.5 19 90.5 2 0
12 14 7 50.0 7 50.0 6 1



สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2559
เขตสุขภาพที่ด าเนินการตามแผนร้อยละ 50 ขึ้นไป

เขต จ านวน
หน่วย

การด าเนินการตามแผนฯ
(1.1) ตามแผน 
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

(1.2) ตามแผน
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(1)  ตามแผน (2) ล่าช้าไม่ตามแผน
อื่น ๆ

(ด าเนินการตามขั้นตอน)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(ด าเนินการตามขั้นตอน)จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ก่อสร้างผูกพัน 91 15 16.5 76 83.5 15 0

2 5 4 80.0 1 20.0 4 0

8 4 2 50.0 2 50.0 2 0

9 6 3 50.0 3 50.0 3 0

ก่อสร้าง
ปีเดียว

500 213 42.6 287 57.4 164 49

7 37 28 75.7 9 24.3 28 0
9 57 34 59.6 23 40.4 34 0



สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2559
เขตสุขภาพที่ด าเนินการตามแผนร้อยละ 50 ขึ้นไป

เขต จ านวน
หน่วย

การด าเนินการตามแผนฯ
(1.1) ตามแผน 
ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง

(1.2) ตามแผน
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(1)  ตามแผน (2) ล่าช้าไม่ตามแผน
อื่น ๆ

(ด าเนินการตามขั้นตอน)
ได้ผู้รับจ้างแล้ว

(ด าเนินการตามขั้นตอน)จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ครุภัณฑ์ 209 107 51.2 102 48.8 80 27

1 27 18 66.7 9 33.3 11 7
2 12 10 83.3 2 16.7 7 3
4 16 12 75.0 4 25.0 7 5
7 13 10 76.9 3 23.1 8 2
8 17 11 64.7 6 35.3 10 1
9 11 8 72.7 3 27.3 5 3
12 14 7 50.0 7 50.0 6 1
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ความพึงพอใจของ ปชช. จากประสบการณ์คร้ังล่าสุดของการใชบ้ริการ
คะแนนในภาพรวม 4.60 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน)
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ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการทางสาธารณสุข
“ในหน่วยงานท่ีปฏิบติังานอยู”่ คะแนนในภาพรวม 3.5 คะแนน (เตม็ 5 คะแนน)
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