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ค าน า 

            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดย
มุ่งมั่นส่งเสริม พัฒนา และอภิบาลระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่องประกอบกับแนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานในสังกัดจึงด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย และ 3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล และเพ่ือให้ด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามโครงการที่ได้
รับผิดชอบ 4 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมุ่งสู่คุณภาพในส่วนภูมิภาค 3. โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิม
ศักยภาพประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม และ 4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงาน  

การด าเนินงานตามภารกิจจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดได้ หากขาดกลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จึงได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติราชการต่าง ๆ ซึ่งหวัง
ว่าจะสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาสู่หน่วยงานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการต่อไป 

 
                                                                      

กลุ่มงานแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9   
          
           เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ตั้งอยู่เลขท่ี 526 ถนนราชสีมา-โชคชัย กม.7 ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
บริหารราชการสอดคล้องตามบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบและนโยบายของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รวมถึงงานเฉพาะกิจที่เร่งด่วนและมีผลกระทบต่อส่วนรวมในพ้ืนที่จังหวัดรับผิดชอบ 4 
จังหวัดคือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 
 

   โดยเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1                           
มีพ้ืนที่ประมาณ 51,719.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,743,674 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ             
กับพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 

        
   

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดนครนายก 
 

จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์ สารสน เทศเ พ่ือการบริ หารและงานปกครอง .                          
กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. ณ วันที่  18 เมษายน 2553. พบว่าพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด        
มีพ้ืนที่รวมกันทั้งหมด 51,719.19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,785,095 ไร่ โดยจังหวัด
นครราชสีมามีพ้ืนที่มากที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ตามล าดับ   
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ตารางแสดงพื้นที่ครอบคลุมของกลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
เนื้อที ่ ร้อยละ 

(ของกลุ่มจังหวัด) ตร.กม. ไร ่
นครราชสีมา 20,493.964 12,808,728 39.625 

ชัยภูมิ 12,778.287 7,986,429 24.707 
บุรีรัมย์ 10,322.885 6,451,178 19.959 
สุรินทร์ 8,124.056 5,538,760 15.708 

รวม (กลุ่มจังหวัด) 51,719.19 32,785,095 100.00 
ที่ ม า  : ศู นย์ ส า รสน เทศ เ พ่ื อการบริ ห า ร และงานปกครอง .  กรมการปกครอ ง 

กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/ jungwad76.htm [ม .ป .ป . ] .  ณ  วั นที่  18 
เมษายน 2553. 

 
ด้านประชากร  
กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์” มีประชากรจ านวน 6,767,667 คน ชาย 3,356,859 คน                                  

หญิง 3,410,808 คน จากจ านวนประชากรทั้งประเทศ 66,188,503 คน            
 

 ตารางแสดงจ านวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

จังหวัด 
จ านวนประชากร (คน) ความหนาแน่น

ของประชากร 
(คน/ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 

นครราชสีมา 1,301,249 1,337,977 2,639,226 128.78 
ชัยภูมิ 565,245 574,111 1,139,356 89.16 
บุรีรัมย์ 792,963 798,942 1,591,905 153.50 
สุรินทร์ 697,402 699,778 1,397,180 171.98 

รวมทั้งกลุ่มฯ 3,356,859 3,410,808 6,767,667  
ประเทศ 32,464,906 33,723,597 66,188,503  

ที่มา  : กรมการปกครอง .  กระทรวงมหาดไทย .  "ประกาศส านักทะเบียนกลาง                      
กรมการปกครอง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ 
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔ 
 

ด้านการปกครอง 
เขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
เทศบาลนคร/ 
เมือง/ต าบล 

อบต. 

นครราชสีมา 32 289 3,743 49 287 
ชัยภูมิ 16 124 1,617 20 122 
บุรีรัมย์ 23 189 2,544 26 182 
สุรินทร์ 17 159 2,119 17 159 
รวมกลุ่มจังหวัด  88 761 10,023 112 750 

ที่มา : เว็บไซต์กรมการปกครอง/การให้บริการสถิติและข้อมูล/สถิติข้อมูลจังหวัด/อ าเภอ 
 
  ด้านสาธารณสุข 
ล าดับ ประเภท จ านวน (แห่ง) รวม 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1 1 1 4 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 32 16 23 17 88 
3. สถานีอนามัย - - 2 - 2 
4. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน - - 1 - 1 
5. โรงพยาบาลศูนย์ 1 - 1 1 3 
6. โรงพยาบาลทั่วไป 2 1 1 1 5 
7. โรงพยาบาลชุมชน 30 15 21 15 81 
8. ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 5 - 5 3 13 
9. ศูนย์วิชาการ 4 - - 1 5 

10. โรงพยาบาล นอก สป.สธ. 2 - - - 2 
11. โรงพยาบาล นอก สธ. 3 - 1 1 5 
12. ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 6 4 4 48 
13. โรงพยาบาลเอกชน 10 2 1 1 15 
14. โรงพยาบาล/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 1 - 1 - 2 
15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 350 167 223 211 950 

รวม 984 420 615 417 2,43
6 

 ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
          วันที่ 24 กันยายน 2561 
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วิสัยทัศน์ 
 

“องค์กรระดับภูมิภาค ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
และส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนให้พึ่งตนเองด้านปฐมภูมิสุขภาพได้อย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม” 
 

 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ 

3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์   
ครบวงจร 

4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย 

5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ      
และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน 

6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร 
 

 

ค่านิยม 
 
 สามัคคี รู้หน้าที่ มีจิตอาสา 
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ยุทธศาสตร ์
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ                     
สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 



๗ 
 

ภารกิจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9  
 
          กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและและค าของบประมาณประจ าปี 
8. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปี 
9. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
           กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1. งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
          กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์มาตรฐาน 
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8. งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



๘ 
 

 
          กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
1. งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
          กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6. งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
8. งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
          กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ 
1. ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ  
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
5. งานตรวจราชการและนิเทศงาน  
6. พัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ 
7. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่  
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๙ 
 

 
 

โครงสร้างหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดี  

รองอธิบด ี

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ 
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

รองผู้อ านวยการด้านวิชาการ 
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 โครงสร้างหน่วยงาน 
นายอดุลย์ ขม้ินเขียว 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
                                  นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ                    นายสมนึก โลหณุต 
                                    นายช่างเทคนิคอาวุโส                 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
                                รองผู้อ านวยการฯ ด้านบริหาร              รองผู้อ านวยการฯ ด้านวิชาการ 
     นายศราวุธ สุขมาก           นายศรายุทธ สุดใจ         นายชูชาติ ทองสุข               นายสมาน ตรงด่านกลาง         นางสาวมนัสสิริ ขอเหล็กกลาง          นายอภิรักษ์ ทักษิณบตุร            
 นายช่างเทคนิคช านาญงาน       นายช่างไฟฟา้ช านาญงาน         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร        นายช่างเทคนิคช านาญงาน       นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ          นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน     
     หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน           หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป           หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค        หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน           รักษาการหัวหน้ากลุม่วิชาการ 
     วิศวกรรมการแพทย์              อาคารและสภาพแวดล้อม                      และแผนงาน         ด้านบริการสุขภาพ                  และพัฒนาพฤติกรรมุขภาพ            และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
     นายประยทุธ เฉลิมเล่า            นายอภิชาติ สีดามาตย ์                  นางนภัสรัตม์ สินปรุ           นางสาวบุษกร คชวงษ์        นายสิทธิศักด์ิ ปาละนันทน์    นายวินัย  ประดับค่าย    
     นายช่างเทคนิคช านาญงาน             นายช่างเทคนิคช านาญงาน         เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน                
     นายเฉลมิพงษ์ ยิ่งรุ่งโรจน์            นางสาวปรียาวัลย ์ไพบูลย์         หัวหนา้งานธุรการ งานการเงินและบัญชี         (ชว่ยราชการ)                นางสาวศิริภักษ์ โกกิ     นายธนพล แยกโคกสูง 
     นายช่างเทคนิคช านาญงาน             นายช่างโยธาปฏิบัติงาน           นางสาวยรุนันท์ อะปะมายา          นายนิวัติ ปลื้มใจ        นักวิชาการสาธารณสุข    นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
     นายเฉลมิศักด์ิ ไกรจ าเนียร             นางสาวพิมพรรณ แถวไธสง                 นักวิชาการเงินและบัญชี                            ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔     (พนกังานราชการ)     นายสมยศ บุรีรักษ์    
     นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน              นายช่างโยธาปฏิบัติงาน           นางณภัทร เล็กสงูเนิน                             นายส าราญ โกบโคกกรวด     นายสมยศ บุรีรักษ์      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
     นายวินัย ประดับค่าย             นายภคพล ส่งสมบูรณ์                   เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน          ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔     นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิา   (อีกหน้าที่หนึ่ง) 
     นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน            ชา่งฝีมือโรงงาน ช ๔          หวัหนา้งานพัสดุ/เจ้าหนา้ที่พัสด ุ          นายกรวุฒิ วันทาเขียว      นายสรสิน วันทาเขยีว    นางสาวปรรณสร พันรอด   
     (อกีหน้าทีห่นึ่ง)                          นางสาวชฎาธาร ทองสลัก           ปฏิบัติงานดา้นพนักงานขับรถยนต์     ชา่งฝีมือโรงงาน ช ๔                  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ 
     นายประชุม ยิ้มพุดซา             นักวิชาการพัสด ุ(พนักงานราชการ)               (จ้างเหมาบริการ)     นายจักรพันธ์ ขอนโพธิ์    (จ้างเหมาบริการ) 
     ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔             นายสมยศ บุรีรักษ์            ปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต ์    
     นายศกัด์ิสิทธิ์ สุรินทร์ต๊ะ             นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร         (จา้งเหมาบริการ)      
     ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔             (อกีหนา้ที่หนึ่ง) 
     นายกฤษณ วงษแ์ก้วฟ้า                         นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพ็ชร        
     ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ)                     
                           นางคัทริญา วงษ์จ ิพนักงานธุรการ ส ๔ 
                            นางศศิธร สุขมาก พนกังานธุรการ ส 4 
                           นายบุญเหลือ มาสี ชา่งฝีมือโรงงาน ช 4 ปฏิบัติหนา้ที่ด้านรักษาความปลอดภัย (อีกหนา้ที่หนึ่ง) 
                            นายธีรยทุธ สขุมาก ปฏบิัติงานด้านบันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 
                           นายภัคภณ อ้วนแก้ว ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการคนพกิาร) 
                           นางสาวธันญา กิ่งพุดซา ปฏิบัตงิานแม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ) 
                           นางสาวประภาพร คูณทะเล ปฏิบัติงานแม่บ้าน (จา้งเหมาบริการ) 
               นายพิทักษ์ ถวัลย์วรีะวงศ์ ปฏิบตัิงานด้านรักษาความปลอดภยั (จ้างเหมาบริการ) 
               นายประหยัด อ่างรีย ์ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภยั (จ้างเหมาบรกิาร) 
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อัตราก าลัง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ต าแหน่ง จ านวน 
(คน) 

ข้าราชการ 
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
นายช่างเทคนิคอาวุโส 
นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

ลูกจ้างประจ า 
ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 
พนักงานธุรการ ส.4 

 
8 
2 

พนักงานราชการ 
     นักวิชาการเงินและบัญชี 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     นักวิชาการพัสดุ 
     นักวิชาการสาธารณสุข 

 
1 
1 
1 
1 

จ้างเหมาบริการ 
     พัฒนาด้านวิชาการ 
     บันทึกข้อมูล 
     ขับรถยนต์ 
     ท าความสะอาด 
     รักษาความปลอดภัย 

 
1 
2 
2 
2 
2 

รวม 45 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติราชการ 
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ผลการปฏิบัติราชการ 
ตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการด าเนินงานตามภารกิจ  
ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐ ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ ๙ 
เป้าหมาย : สถานพยาบาลภาครัฐในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน ๘๙ แห่ง 
ใช้งบงบประมาณ ศบส.9 220,060 บาท สามารถเรียกเก็บเป็นเงินบ ารุง 715,000 บาท 
ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ทั้งหมด 7,026 เครื่อง เป็น 7 รายการเครื่องมือความเสี่ยงสูง 1,940 
เครื่อง 

สรุปผลการปฏิบัติงานสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ล าดับ   โรงพยาบาล   Service Plan   วันที่  งบประมาณ จ านวนเครื่อง เงินบ ารุง 

1  โรงพยาบาลบรุีรมัย์   A   1-4 ธันวาคม 63     14,640  306 50,000 
2  โรงพยาบาลชุมพลบุรี   F2   7-9 ธันวาคม 63  8,560  193 20,000 
3  โรงพยาบาลบ้านกรวด   F2   7-9 ธันวาคม 63  8,360  222 30,000 
4  โรงพยาบาลปราสาท   M1   14-16 ธันวาคม 63  

19,300 
287 50,000 

5  โรงพยาบาลบ้านด่าน   F3   17-18 ธันวาคม 63  164 20,000 
6  โรงพยาบาลท่าตูม   F1   21-23 ธันวาคม 63  

19,600 
548 30,000 

7  โรงพยาบาลล าทะเมนชัย   F2   24-25 ธันวาคม 63  89 20,000 
8  ศูนย์อนามัยที ่9       21-22 มกราคม 64  2,420  151 20,000 
9  โรงพยาบาลปากช่อง   M1   8-12 กุมภาพันธ์ 64  23,200  740 50,000 

10  โรงพยาบาลล าดวน   F2   15-17 กุมภาพันธ์ 64  
13,900 

330 25,000 
11  โรงพยาบาลขามสะแกแสง   F2   18-19 กุมภาพันธ์ 64  247 20,000 
12  โรงพยาบาลเนินสง่า   F2   23-25 กุมภาพันธ ์64  10,280  344 25,000 
13  โรงพยาบาลประโคนชัย   M2   22-24 มีนาคม 64  

18,800 
238 25,000 

14  โรงพยาบาลหนองหงส์   F2   25-26 มีนาคม 64  332 20,000 
15  โรงพยาบาลโชคชัย   M2   31 มีนาคม – 

2 เมษายน 64  
3,680  122 

25,000  

16  โรงพยาบาลสังขะ   M2   7-9 เมษายน 64  10,980  138 25,000  
17  โรงพยาบาลสตึก   M2   31 พฤษภาคม – 

2 มถิุนายน 64  
10,980  180 

25,000  

18  โรงพยาบาลโนนไทย   F2   9-11 มิถุนายน 64  3,880  455 25,000  
19  โรงพยาบาลหนองกี่   F2   14-16 มิถุนายน 64  4,580  180 20,000  
20  โรงพยาบาลพระทองค า   F2    17-18 มิถุนายน 64  2,920  212 25,000  
21  โรงพยาบาลคา่ยสรุนารี   M1   28 มิถุนายน – 

2 กรกฎาคม 64  
-                             464 

50,000  

       

ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ล าดับ   โรงพยาบาล   Service Plan   วันที่   งบประมาณ   จ านวนเครื่อง   เงินบ ารุง  
22  โรงพยาบาลส าโรงทาบ   F2   7-9 กรกฎาคม 64  14,680  201 25,000  
23  โรงพยาบาลภักดีชุมพล   F2    12-14 กรกฎาคม 64  

19,500  
385 30,000  

24  โรงพยาบาลซบัใหญ่   F3   15-16 กรกฎาคม 64   93  20,000  
25  โรงพยาบาลบัวลาย   F3   22-23 กรกฎาคม 64  6,420        159  20,000  
26  โรงพยาบาลจติเวช 

นครราชสมีาราชนครินทร์  
     20-22 กันยายน 64  3,380  246                        20,000  

รวม 220,060 7,026 715,000 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ณ ที่ตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ โรงพยาบาล จังหวัด วันที่ งบประมาณ 
จ านวน
เครื่อง 

เงิน
บ ารุง 

1 คลินิกชุมชนอบอุ่นชัย นครราชสมีา 12 พฤศจิกายน 63  - 2 500 
2 คลินิกชุมชนอบอุ่นชัย นครราชสมีา 29-30 มีนาคม 64  - 10 1,500 
3 ส านักงานควบคุมโรคตดิต่อท่ี 9 นครราชสมีา 9 มิถุนายน 64        - 2       - 

 
สรุปผลการปฏิบัติงานสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ร้องขอออกทีม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ล าดับ โรงพยาบาล จังหวัด วันที่ งบประมาณ จ านวนเครื่อง 

1 โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท นครราชสมีา 19-ธ.ค.-63 รพ. 150 
2 ส านักงานควบคุมโรคตดิต่อเขต 9 นม. นครราชสมีา 28-29 มกราคม 64 สคร.9 30 
3 โรงพยาบาลบุรีรมัย ์ บุรีรัมย ์ 8-12 มีนาคม 64 รพ. 543 
4 สาธารณสุขอ าเภอเมืองบุรรีัมย ์ บุรีรัมย ์ 15-19 มีนาคม 64 สสอ. 560 
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งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ล ำดับ งำน โรงพยำบำล วันที่ด ำเนินกำร 

1 
ร่วมตรวจรับงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศส าหรับห้องทันตกรรมกับคณะกรรมการ 

 โรงพยาบาลขามทะเลสอ 15 กรกฎาคม2564 

2 เข้าให้ค าปรึกษาเกีย่วกับระบบไฟฟ้าแรงต่ า  โรงพยาบาลประทาย  20 กรกฎาคม 2564 

3 
ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 21 กรกฎาคม 2564 

 
การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

ล ำดับ งำน ผู้จัดกำรอบรม วันที่อบรม 

1 

โครงการสัมมนาภายใตค้วามร่วมมือระหว่างประเทศ   
ด้านมาตรวิทยาทางการแพทย ์

• หลักสตูร เครื่องช่วยหายใจ 

• หลักสตูร อัลตราซาวด์วินิจฉัย 

 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ 12 กรกฎาคม2564 

2 

สัมมนาเชิงวิชาการในกิจกรรมชมรมมาตรวิทยาการไหล 

• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Pressure, High 
pressure Negative pressure 

• ครั้งท่ี 1/2564 ในหัวข้อ การสอบเทียบ
เครื่องวัดทิศทางลม 

• ครั้งท่ี 2/2564 ในหัวข้อ การสอบเทียบ
ปริมาตรของเหลว 

• ครั้งท่ี 3/2564 ในหัวข้อ การสอบเทียบ
เครื่องวัดความเร็วลม 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

25 สิงหาคม 2564 
27 สิงหาคม 2564 
30 สิงหาคม 2564 
31 สิงหาคม 2564 
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กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ส่งเสริมวิศวกรรมความปลอดภัย ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐพื้นที่รับผิดชอบ ด าเนินการแล้ว 96 
โรงพยาบาล  

 บูรณาการร่วมกับการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ๙ ด้าน/ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์/                 
ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม : เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 9 192 คน     
เจ้าหน้าที ่ศบส. ๙ ๑๐ คน 
เวลาด าเนินงาน : 1 ธันวาคม 63  

  
ลงพ้ืนที่ส ารวจเขียน Master Plan  
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลเนินสง่า  ชัยภูมิ 8 ก.พ. – 30 ก.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โรงพยาบาลปราสาท    สุรินทร์ 29 เม.ย. – 1 ก.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส ารวจระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาระบบบ าบัดน้ าเสีย ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุข 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลจอมพระ สุรินทร์ 7-8 เม.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 7-8 เม.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 โรงพยาบาลบัวเชด  สุรินทร์ 7-8 เม.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4 โรงพยาบาลสังขะ       สุรินทร์ 7-8 เม.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

 
 
ติดตามประเมินความพร้อมของห้อง Cohort Ward และห้องแยกโรคให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
พื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 12 แห่ง  
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อาคารการไฟฟ้าชั้น 6 นครราชสีมา 24 ห้อง 
2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 8 นครราชสีมา 38 ห้อง 
3 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  นครราชสีมา 8 ห้อง 
4 โรงพยาบาลจอมพระ  สุรินทร์ 12 ห้อง 
5 โรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์ 12 ห้อง 
6 โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 14 ห้อง 
7 โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา 32 ห้อง 
8 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ 12 ห้อง 
9 โรงพยาบาลสตึก บุรีรัมย์ 12 ห้อง 

10 โรงพยาบาลประทาย นครราชสีมา 90 ห้อง 
11 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ 24 ห้อง 
12 โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ (ปากช่องนานา) นครราชสีมา 30 ห้อง 
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ตรวจสอบความพร้อมโรงพยาบาลสนาม 
ล าดับ ชื่อ จังหวัด ผลการด าเนินงาน 

1 อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 

นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา จังหวัดนครราชสีมา 

นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 กองพันเสนารักษ์ท่ี 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4 กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5 อาคารพักรับรอง มทบ.21 กองทัพภาคท่ี 2 นครราชสีมา นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 
6 อาคารสิริวัณวรี สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
7 ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง บ้านละเอะ จังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
8 โรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 
9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10 วัดใหม่หนองบัวรี  นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ตรวจสอบความพร้อมโรงพยาบาลสนาม/ตรวจประเมินสถานที่จัดท าเป็นพื้นที่กักกัน (Local 
Quarantine)  
ล าดับ ชื่อ จังหวัด จ านวนห้อง ผลการด าเนินงาน 

1 The zenith Residence Hotel  นครราชสีมา 124 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 The Rich Hotel Korat  นครราชสีมา 130 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 bricbox Hotel  บุรีรัมย์ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4 Fortune Hotel Korat  นครราชสีมา 136 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ตรวจประเมินการเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจ า 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม 
เขาพริก (เรือนจ าผู้ต้องขังชาย)  

นครราชสีมา 11 ส.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา นครราชสีมา 18 เม.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

  

 

 
ตรวจสถานที่กักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID -19 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลบัวใหญ่  นครราชสีมา 27 เม.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ตรวจประเมินสถานทีจ่ัดท าเป็นพื้นที่ส าหรับดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

นครราชสีมา 30 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 อาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

นครราชสีมา 30 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นครราชสีมา 23 ส.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 
 

ตรวจสอบการปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องพักผู้ป่วย 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์ 

นครราชสีมา 29 เม.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 โรงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา - ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ตรวจวัดคุณภาพอากาศห้องผ่าตัด (Clean Room) จ านวน 8 ห้อง 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  นครราชสีมา 2 ส.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 
 

 
 

ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้ง 9 ด้าน โรงพยาบาลเอกชน 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท  นครราชสีมา 21 พ.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ส ารวจและออกแบบระบบก๊าซทางการแพทย์ (ไปป์ไลน์) 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลสีดา  นครราชสีมา 20 พ.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
2 โรงพยาบาลเนินสง่า ชัยภูมิ 17 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

ตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดท าแบบและประมาณการโรงเก็บขยะติดเชื้อและงานปรับปรุงพื้นอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 22 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
สอบเทียบตู้ดูดควัน จ านวน 20 เครื่อง 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 17 ส.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
ให้ค าแนะน าการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 
– 19 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลประทาย นครราชสีมา 23 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

ตอบข้อปรึกษาหารือประเด็นของการปรับย้ายต าแหน่งพื้นที่ในการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วย
ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ และการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับ
ห้องทันตกรรม TYPE B 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลบัวใหญ่  นครราชสีมา 16 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ตอบข้อหารือและส่งผลสรุปการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศห้อง Cohort ward อาคารผู้ป่วย 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลคูเมือง  บุรีรัมย์ 7 ก.ค. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
สนับสนุนการออกแบบพร้อมจัดท าราคากลาง 
ล าดับ ชื่อ จังหวัด วันด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
นครราชสีมา  
- บันไดหนีไฟ จ านวน 1 แบบแปลน 
- โรงจอดรถ 12 คัน จ านวน 1 แบบ
แปลน 

นครราชสีมา 15 ก.พ. –  
19 เม.ย. 64 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
จังหวัดนคราชสีมา  
- แผงกันแดดอลูมิเนียม จ านวน 1 
แบบแปลน 
- รั้วกั้นอาคารหอพักนักศึกษาชาย 
จ านวน 1 แบบแปลน 
- ฝ้าเพดานศูนย์เรียนรู้ จ านวน 1 
แบบแปลน 

นครราชสีมา 15 ก.พ. –  
19 เม.ย. 64 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โรงพยาบาลจอมพระ  
- ชุดดักฝุ่นเครื่องอบผ้า จ านวน 1 
แบบแปลน 
- หลังคาครอบ อาคารผู้ป่วยใน 30 
เตียง จ านวน 1 แบบแปลน 

สุรินทร์ 15 ก.พ. –  
19 เม.ย. 64 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4 โรงพยาบาลสตึก  
- แปลนห้อง Cohort ward  จ านวน 
1 แบบแปลน 

บุรีรัมย์                  15 ก.พ. –  
19 เม.ย. 64 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครราชสีมา   
- แผงระแนงกันแดดอะลูมิเนียมและ
รั้วกั้นอาคารพักนักศึกษาชาย 

นครราชสีมา 1 มิ.ย. 64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6 โรงพยาบาลชุมพลบุรี  
- แปลนห้อง Cohort ward  จ านวน 
1 แบบแปลน 

สุรินทร์ 2 ส.ค.  64 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ศบส.9 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ/คณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน 
- งบเงินกู้เพ่ือแก้ปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดต่อเชื้อไวรัส               
โคโรนา-19 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 17 โรงพยาบาล 
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กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ เข้าด าเนินการพัฒนาศูนย์เครื่องแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐ               
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 17 แห่ง  

  - กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มเป้าหมาย 17 แห่ง แต่จัดส่งหนังสือเชิญไป 
23 แห่ง เพ่ือเติมกลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็น คือ โรงพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 
โรงพยาบาล ตอบรับการเข้าร่วม 20 โรงพยาบาล จ านวนผู้เข้าร่วม 42 คน  

 

 

 

 
 

- ลงพ้ืนที่เข้าเยี่ยมชมและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ และการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มี
มาตรฐาน มีความพอเพียงต่อการใช้งาน มีการซ่อมบ ารุงรักษา รวมทั้งมีการตรวจสอบ ทดสอบ/สอบเทียบ 
ตามแผนประจ าปี ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา 

    

ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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พัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
          - จัดเตรียมเอกสารส าหรับตรวจติดตามคุณภาพในห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เพ่ือขอ
การรับรอง ISO/IEC 17025 

- อบรมการสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต แบบไม่รุกล้ า ระหว่างวันที่10-12 พ.ย. 63                      
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 
 

   
 

- อบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 63 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดขอนแก่น 
 

          
 

          
 
 
 
 



28 
 

 
 

- เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินการรับรองห้องปฏิบัติการ 
 

   

ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 96 
แห่ง 
 - มีการจัดท าหนังสือแจ้งแนวทางการประเมินให้กับสถานพยาบาลภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย             
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทราบ ก าหนดช่องทางในการให้ค าปรึกษา เรื่องเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ให้กับ
สถานพยาบาลภาครัฐ และร่วมด าเนินการส่งเสริมโดยผ่านระบบ Facebook Live ชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้
ส่งเสริมสนับสนุน ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
โดยได้จัดท าหนังสือแจ้งสถานพยาบาลภาครัฐ 
ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  
ให้ท าการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment : Before - After)   
ผ่านโปรแกรม HS4 ซึ่งศูนย์สนับสนุน 
บริการสุขภาพที่ 9 รับผิดชอบพื้นท่ี  
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ 
จังหวัดสุรินทร์ รวมพ้ืนที่ 88 อ าเภอ  
สถานพยาบาลภาครัฐในสังกัด  
สป. 89 โรงพยาบาล และนอกสังกัด  
สป. 7 โรงพยาบาล  
ตัวอย่าง ตามรูป ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2564 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
 

รายงานสถานพยาบาลด าเนินการประเมินตนเองตามเขตสุขภาพ 

 
รายงานสถานพยาบาลด าเนินการประเมินตนเองตามเขตสุขภาพที่ 9 

 
สรุปผล สถานพยาบาลด าเนินการประเมินตนเองตามเขตสุขภาพท่ี 9 

- ระดับคุณภาพ 30 แห่ง 
- ระดับพัฒนา 54 แห่ง 
- ระดับพ้ืนฐาน 12 แห่ง 
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รายงานสถานพยาบาลแยกตามเขต (ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินเขต) 

 
หมายเหตุ รายงาน ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

 

รายงานสถานพยาบาลแยกตามเขต (ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินเขต) 
สรุปผล รายงานสถานพยาบาลแยกตามเขตสุขภาพที่ 9 (ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินเขต)

 
- ระดับคุณภาพ 0 แห่ง 
- ระดับพัฒนา 2 แห่ง 
- ระดับพ้ืนฐาน 94 แห่ง 

รายงานสถานพยาบาลแยกตามเขตสุขภาพที่ 9 การรับรองผลอย่างไม่เป็นทางการ 
- ระดับคุณภาพ 28 แห่ง  
- ระดับพัฒนา 2 แห่ง 
- ระดับพ้ืนฐาน 66 แห่ง 

** หมายเหตุ สถานพยาบาลที่ได้การรับรองระดับคุณภาพ ปี 2563 ยังคงสถานะใน ปี 2564 
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แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1. ส่งหนังสือแจ้งสถานพยาบาลในเขตที่รับผิดชอบในส่วนของชี้แจงและแผนการด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพประจ าปี 2564  
2. แบ่งผู้รับผิดชอบติดตามการประเมินตนเองของสถานพยาบาลรายจังหวัด 
3. จัดการประชุมชี้แจงส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 7 แห่ง 
4. ลงพ้ืนทีส่่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 7 แห่ง (ด าเนินการระหว่างวันที่ 15 – 29 มีนาคม 2564) 
5. จัดตั้งภาคีเครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 9 แนะน าตอบปัญหาผ่าน APP LINE 
6. มีการประชุมติดตาม และสรุปผลการประเมินส าหรับส่วนของผู้ตรวจประเมินเพ่ือรวบรวมปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
7. ลงพ้ืนที่ส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 5 แห่ง (ด าเนินการระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564) ที่ประเมินตนเองไม่แล้วเสร็จ 
8. ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเพ่ือประเมินและสรุปผลการด าเนินการ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
9. สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพร้อมข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค์แก่กอง
วิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. โปรแกรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ท าให้เกิดความสับสน
ต่อผู้ดูแลระบบ (เขต) และผู้ประเมินในส่วนของสถานพยาบาล 
2. การเชิญชวนแนะน าสถานพยาบาลให้เข้าประเมินและการแนบเอกสารไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก                     
การด าเนินงานโดยผ่านช่องทางออนไลน์ และส่งหนังสือเป็นหลักท าให้เกิดการเข้าถึงผู้รับผิดชอบของ
สถานพยาบาลอย่างล่าช้า 
3. รูปแบบของโปรแกรมการประเมินไม่สะดวกเนื่องจากการเปิดเข้าไปประเมินในแต่ละข้อ ต้องมีการเปิด
กลับไปกลับมา 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. โปรแกรมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ HS4 แนะน าให้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลเดิมเพ่ือง่ายต่อ                    
การแนบเอกสารและพิจารณาของการประเมินและเก็บเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานพยาบาลในปีต่อไป 
2. การด าเนินการหรือการปรับแบบการด าเนินการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ควรมีหนังสือสั่งการ                  
พร้อมหลักฐานที่เป็นลายลักอักษรเพื่อความชัดเจนและการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. ควรมีการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเพ่ือการประเมินผลเป็นไป                     
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการประเมิน ผลการประเมิน รับรองผล
ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 7 ด้าน 8 ด้าน 9 ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 7 ด้าน 8 ด้าน 9 ตนเอง โดยผู้ตรวจ (โดยไม่เป็นทางการ)

1 002406000  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  9  นครราชสีมา  กระทรวงศึกษาธิการ  100.0  100.0  92.12  76.47  91.25  83.33  94.85  70.33  94.67  50.00  18.75  91.85  76.47  91.25  50.00  88.46  87.33   91.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
2 001416100  โรงพยาบาลกองบิน กองบิน1  9  นครราชสีมา  กระทรวงกลาโหม  100.0  83.33  87.51  86.06  87.00  96.25  89.88  96.00  76.33  67.92  41.67  87.51  86.06  87.00  70.21  87.24  76.67   76.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
3 001226700  ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  70.83  88.44  100.0  88.75  78.13  100.0  100.0  91.25  0.00  0.00  88.44  98.96  88.75  64.58  79.58  86.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
4 001226800  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  95.00  100.0  97.22  82.50  98.75  100.0  95.00  91.33  100.0  50.00  46.15  97.22  82.50  98.75  93.13  86.13  89.00   94.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
5 001088700  โรงพยาบาลสูงเนิน  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  87.50  99.72  100.0  100.0  100.0  87.50  96.33  94.00  50.00  50.00  99.72  98.86  97.38  92.92  81.55  86.00   84.33   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
6 001087300  โรงพยาบาลคง  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  88.33  93.75  93.43  87.33  89.17  92.50  87.60  93.00  87.92  88.33  56.52  93.43  88.17  89.17  50.00  87.60  75.67   50.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
7 001088000  โรงพยาบาลขามสะแกแสง  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  87.50  100.0  94.05  85.40  91.50  87.50  87.31  96.00  76.67  0.00  5.26  94.05  85.40  91.50  87.50  80.48  77.33   74.67   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
8 001089200  โรงพยาบาลแก้งสนามนาง  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  90.00  100.0  96.73  90.00  90.00  88.33  81.24  92.00  66.67  50.00  47.50  96.73  90.00  91.25  69.17  81.24  86.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
9 002783900  โรงพยาบาลบัวลาย  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  89.17  86.67  84.19  91.60  87.29  78.33  76.56  81.67  80.00  0.00  0.00  84.19  91.60  88.54  50.00  65.71  74.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
10 001088800  โรงพยาบาลขามทะเลสอ  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  88.33  97.37  79.42  89.58  93.00  86.67  77.63  71.67  86.67  40.00  52.63  79.42  89.58  95.50  50.00  77.63  79.00   78.67   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
11 001089300  โรงพยาบาลโนนแดง  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  83.33  90.00  83.25  70.76  81.58  75.63  78.42  62.67  69.58  0.00  0.00  83.25  70.76  82.83  73.75  77.90  75.33   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
12 001088200  โรงพยาบาลประทาย  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  90.00  97.62  94.67  86.55  71.08  83.75  80.43  96.00  63.33  30.00  0.00  94.67  86.55  76.08  50.00  76.02  85.67   63.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
13 001088600  โรงพยาบาลชมุพวง  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  87.50  82.42  82.71  94.33  96.25  92.31  86.00  86.00  82.08  17.50  82.42  82.71  94.33  50.00  83.39  85.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
14 001087500  โรงพยาบาลจักราช  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.00  87.54  84.15  88.50  91.46  94.64  89.00  85.00  0.00  0.00  87.54  84.15  88.50  50.00  82.72  82.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
15 002383900  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  100.0  96.56  100.0  87.08  97.05  90.67  85.00  10.83  0.00  100.0  96.56  98.75  87.08  90.04  90.67   85.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
16 001066600  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  97.92  96.48  91.91  95.13  100.0  98.93  100.0  94.00  27.92  6.25  96.48  91.91  95.13  96.25  98.93  96.67   94.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
17 001160200  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  95.00  100.0  85.84  88.38  85.75  95.83  83.54  100.0  98.00  26.25  21.05  85.84  88.38  85.75  50.00  77.57  87.67   94.33   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
18 001088900  โรงพยาบาลสีค้ิว  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  93.48  92.46  81.91  99.25  96.25  96.92  82.33  98.33  22.50  45.65  92.46  81.91  99.25  90.83  88.94  86.00   85.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
19 001088300  โรงพยาบาลปักธงชยั  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  71.25  90.91  84.33  75.73  76.58  90.42  77.47  63.33  42.67  0.00  0.00  84.33  75.73  79.50  50.00  80.13  72.33   0.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน คุณภาพ
20 001087100  โรงพยาบาลครบุรี  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  87.26  100.0  100.0  100.0  100.0  93.00  100.0  0.00  0.00  87.26  98.96  98.75  50.00  86.34  80.67   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
21 001087900  โรงพยาบาลโนนสูง  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  97.50  93.22  92.38  92.50  100.0  92.16  94.00  88.67  0.00  2.50  93.22  92.38  92.50  50.00  83.50  79.33   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
22 001088100  โรงพยาบาลบัวใหญ่  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.83  96.22  79.60  87.08  96.25  98.23  82.00  77.67  15.00  0.00  96.22  79.60  87.08  50.00  84.57  77.33   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
23 001088500  โรงพยาบาลห้วยแถลง  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  90.00  97.50  83.72  74.69  78.25  89.17  81.51  50.33  75.67  17.92  0.00  83.72  74.69  78.25  51.88  74.76  77.33   75.67   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
24 001089100  โรงพยาบาลหนองบุญมาก  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  89.58  87.85  92.61  100.0  100.0  97.26  56.00  100.0  0.00  0.00  87.85  92.61  98.75  50.00  87.17  75.67   0.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
25 002784000  โรงพยาบาลสีดา  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  88.33  54.17  85.62  99.00  92.46  68.96  85.39  83.67  83.00  0.00  0.00  85.62  99.00  92.46  50.00  77.90  77.33   0.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
26 001089000  โรงพยาบาลปากชอ่งนานา  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  93.75  94.33  96.48  83.92  100.0  88.88  91.67  67.67  0.00  33.33  94.33  96.48  84.67  50.00  78.65  89.33   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
27 001089400  โรงพยาบาลวังน้้าเขียว  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  87.46  97.92  78.38  88.75  86.09  100.0  88.33  93.75  100.0  87.46  97.92  78.38  85.42  77.07  91.67   82.67   พัฒนา พัฒนา พัฒนา
28 002784100  โรงพยาบาลเทพารักษ์  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  95.00  93.33  96.07  89.00  92.00  97.50  66.07  98.00  90.42  50.00  0.00  96.07  89.00  92.00  88.75  62.50  79.33   83.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
29 001087200  โรงพยาบาลเสิงสาง  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  97.50  97.68  90.63  92.50  96.25  100.0  72.67  90.67  100.0  22.50  97.68  90.63  92.50  85.00  86.34  77.33   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
30 002469200  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  88.89  97.63  87.69  100.0  92.50  91.58  79.00  96.00  50.00  52.78  97.63  87.69  100.0  86.88  84.61  75.67   83.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
31 001088400  โรงพยาบาลพิมาย  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  96.96  97.50  96.00  96.25  94.91  94.33  96.00  0.00  0.00  96.96  97.50  96.00  50.00  84.46  79.00   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
32 001087400  โรงพยาบาลบ้านเหล่ือม  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  81.25  88.82  90.00  95.42  90.83  96.04  85.33  100.0  0.00  0.00  88.82  90.00  95.42  50.00  85.40  96.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
33 002245600  โรงพยาบาลพระทองค้า เฉลิมพระเกียรติ  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  75.00  64.43  93.85  64.92  86.25  84.12  56.67  61.00  0.00  0.00  64.43  93.85  66.17  86.25  78.82  80.67   0.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
34 001087600  โรงพยาบาลโชคชยั  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  90.48  71.33  82.79  82.42  81.25  92.20  65.00  56.33  0.00  0.00  71.33  82.79  83.67  50.00  79.38  75.67   0.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
35 001160800  โรงพยาบาลล้าทะเมนชยั  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  100.0  98.86  97.75  96.25  98.17  91.33  98.00  50.00  20.00  100.0  98.86  97.75  50.00  84.92  74.00   48.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
36 001087700  โรงพยาบาลด่านขุนทด  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  91.67  93.66  95.10  97.50  83.96  91.44  87.00  81.33  0.00  0.00  93.66  95.10  97.50  50.00  85.27  74.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
37 001087800  โรงพยาบาลโนนไทย  9  นครราชสีมา  กระทรวงสาธารณสุข  82.92  95.00  86.48  88.77  88.75  87.08  85.99  90.67  82.67  11.67  0.00  86.48  88.77  88.75  50.00  83.26  86.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
38 001149200  โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นครราชสีมา  9  นครราชสีมา  กระทรวงกลาโหม  100.0  97.92  93.85  84.83  95.50  95.83  95.98  98.00  86.67  78.75  58.33  93.85  84.83  95.50  50.00  84.33  86.00   28.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
39 001090800  โรงพยาบาลหนองหงส์  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  82.50  94.44  83.22  75.82  82.67  87.08  83.42  98.00  100.0  50.00  55.56  83.47  75.82  83.92  87.08  78.43  88.00   90.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
40 001090400  โรงพยาบาลล้าปลายมาศ  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  93.75  87.82  83.96  98.50  95.83  97.86  100.0  100.0  0.00  0.00  87.82  83.96  98.50  50.00  85.40  65.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
41 001091200  โรงพยาบาลช้านิ  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  88.33  97.22  91.15  86.04  87.00  88.96  87.97  79.33  80.33  0.00  0.00  91.15  86.04  88.25  50.00  78.82  64.33   72.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
42 001090200  โรงพยาบาลพุทไธสง  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  88.33  97.92  90.41  84.86  78.25  88.96  94.90  85.33  78.67  0.00  0.00  90.41  84.86  78.25  50.00  85.64  83.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน

ประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน

                 2. สีภายในด้าน หมายถึง ร้อยละที่น้อยที่สุดในการประเมิน

ล าดับ รหัส 9หลัก สถานพยาบาล เขต จงัหวัด กระทรวง
ประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9

ผลการประเมินตนเอง หมายถึง ผลจากสถานพยาบาลเป็นผู้ประเมินตนเอง
ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ หมายถึง ผลจากผู้ตรวจประเมิน
รับรองผล หมายถึง ผลสรุประดับของสถานพยาบาลที่ได้รับ
หมายเหตุ 1. สถานพยาบาลที่ได้ระดับ คุณภาพปี 63 ผลการรับรองจะเป็นระดับคุณภาพ
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ผลการประเมิน ผลการประเมิน รับรองผล
ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 7 ด้าน 8 ด้าน 9 ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 7 ด้าน 8 ด้าน 9 ตนเอง โดยผู้ตรวจ (โดยไม่เป็นทางการ)

41 001091200  โรงพยาบาลช้านิ  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  88.33  97.22  91.15  86.04  87.00  88.96  87.97  79.33  80.33  0.00  0.00  91.15  86.04  88.25  50.00  78.82  64.33   72.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
42 001090200  โรงพยาบาลพุทไธสง  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  88.33  97.92  90.41  84.86  78.25  88.96  94.90  85.33  78.67  0.00  0.00  90.41  84.86  78.25  50.00  85.64  83.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
43 001090500  โรงพยาบาลสตึก  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.45  90.89  96.57  86.83  88.75  92.88  80.67  80.00  0.00  0.00  90.89  96.57  86.83  50.00  83.45  79.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
44 001091400  โรงพยาบาลโนนดินแดง  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  94.74  95.18  97.93  95.00  100.0  92.89  98.00  87.50  100.0  52.63  95.18  97.93  95.00  86.25  92.89  96.67   85.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
45 001091100  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  94.12  85.92  89.75  93.50  96.25  88.92  98.33  84.67  50.00  11.76  85.68  89.75  93.50  50.00  88.92  89.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
46 001089600  โรงพยาบาลกระสัง  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  97.50  85.85  89.25  83.63  72.92  96.79  85.67  98.00  76.25  0.00  85.85  89.25  83.63  69.79  84.20  89.33   86.67   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
47 001089500  โรงพยาบาลคูเมือง  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  95.08  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  96.33  0.00  0.00  95.08  97.92  98.33  50.00  85.34  84.67   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
48 001090000  โรงพยาบาลประโคนชยั  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  91.67  98.17  81.54  94.92  96.25  96.01  98.00  96.33  26.25  4.17  98.17  81.54  94.92  50.00  81.35  98.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
49 001091000  โรงพยาบาลห้วยราช  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  89.17  92.11  97.96  97.50  92.50  87.92  87.56  90.67  90.00  68.33  57.89  97.96  97.50  92.50  87.92  87.56  94.00   88.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
50 002802000  โรงพยาบาลบ้านด่าน  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  97.22  81.68  90.39  94.17  93.75  93.76  94.67  98.00  55.83  5.56  81.68  90.39  94.17  50.00  93.76  89.67   82.67   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
51 001091300  โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  89.47  96.64  93.64  94.17  84.38  94.14  92.00  94.00  0.00  0.00  96.64  93.64  94.17  50.00  94.14  83.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
52 001161900  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  89.47  96.14  90.00  100.0  100.0  93.23  81.00  100.0  50.00  50.00  96.14  90.00  100.0  96.25  93.23  82.67   87.50   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
53 001090100  โรงพยาบาลบ้านกรวด  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  96.88  96.25  95.88  100.0  96.43  84.00  96.00  0.00  0.00  96.88  95.21  95.88  85.42  84.57  75.33   80.67   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
54 001090900  โรงพยาบาลพลับพลาชยั  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  67.08  66.67  65.72  78.69  90.00  55.63  51.76  50.00  65.00  0.00  0.00  65.72  78.69  90.00  50.00  49.62  60.00   63.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
55 001090600  โรงพยาบาลปะค้า  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  82.08  89.47  77.62  75.28  87.08  100.0  92.02  94.33  83.00  32.08  50.00  77.62  75.28  88.33  95.83  87.41  89.67   2.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
56 002357800  โรงพยาบาลแคนดง  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  97.37  97.70  96.36  100.0  97.50  99.06  100.0  98.00  71.67  50.00  97.70  96.36  100.0  97.50  99.06  96.00   88.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
57 001089800  โรงพยาบาลหนองก่ี  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  90.00  87.50  94.16  90.22  85.83  68.54  85.53  90.67  64.58  10.00  43.75  88.41  90.22  85.83  52.50  81.36  98.00   50.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
58 001089700  โรงพยาบาลนางรอง  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  90.15  98.96  99.25  100.0  92.40  96.00  69.00  0.00  0.00  90.15  98.96  99.25  50.00  82.07  75.00   69.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
59 001066700  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.83  88.11  100.0  100.0  94.58  95.85  100.0  81.33  0.00  0.00  88.11  98.96  98.75  88.54  86.59  98.00   81.33   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
60 001090700  โรงพยาบาลนาโพธ์ิ  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  89.17  90.00  80.31  87.02  78.96  61.88  49.80  85.33  48.00  50.00  2.50  80.31  87.02  78.96  53.96  49.80  83.33   48.33   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
61 001089900  โรงพยาบาลละหานทราย  9  บุรีรัมย์  กระทรวงสาธารณสุข  95.00  100.0  85.20  95.57  87.00  95.83  89.67  96.00  90.33  0.00  0.00  85.20  95.57  87.00  61.67  89.67  92.33   88.33   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
62 001149300  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหา  9  บุรีรัมย์  กระทรวงกลาโหม  87.92  96.88  80.45  70.97  82.75  86.46  70.99  72.33  91.25  5.83  3.13  80.45  70.97  82.75  81.04  70.99  72.67   88.75   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
63 001149400  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน  9  สุรินทร์  กระทรวงกลาโหม  100.0  97.22  90.83  87.08  92.25  100.0  97.40  100.0  90.00  5.00  0.00  90.83  87.08  92.25  100.0  82.74  86.00   90.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
64 001092600  โรงพยาบาลบัวเชด  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  93.75  92.50  94.48  100.0  96.25  93.75  90.84  94.67  94.33  50.00  52.50  94.48  99.06  96.25  93.75  90.84  98.00   82.33   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
65 001092000  โรงพยาบาลรัตนบุรี  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.24  94.17  97.92  97.50  100.0  98.13  100.0  100.0  50.00  40.48  62.84  97.92  97.50  50.00  83.23  85.67   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
66 001091700  โรงพยาบาลจอมพระ  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  85.71  97.87  93.86  92.13  89.17  94.84  91.00  92.67  0.00  0.00  60.37  93.86  92.13  50.00  85.34  89.33   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
67 001091900  โรงพยาบาลกาบเชงิ  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  95.00  83.33  87.37  86.29  82.92  70.42  82.10  87.67  73.33  18.33  0.00  49.50  86.29  82.92  46.25  72.91  84.00   73.33   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
68 002784200  โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  94.12  89.55  93.14  96.00  94.58  93.30  96.00  100.0  0.00  0.00  54.83  93.14  96.00  94.58  80.52  94.33   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
69 001092500  โรงพยาบาลส้าโรงทาบ  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.24  95.98  83.54  88.13  85.00  82.63  91.33  96.33  0.00  0.00  30.97  83.54  88.13  50.00  72.72  94.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
70 001092100  โรงพยาบาลสนม  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  79.17  86.22  99.06  90.00  92.50  100.0  94.00  98.00  0.00  0.00  24.01  99.06  90.00  50.00  85.34  79.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
71 002230200  โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  92.11  91.01  95.00  100.0  100.0  98.93  100.0  100.0  55.00  10.53  27.71  95.00  98.75  50.00  84.00  86.00   88.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
72 001091500  โรงพยาบาลชมุพลบุรี  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  87.50  86.96  100.0  100.0  100.0  100.0  92.67  76.67  0.00  0.00  59.89  98.96  98.75  50.00  85.34  79.33   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
73 001092400  โรงพยาบาลล้าดวน  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  50.00  21.43  47.27  99.00  98.75  91.04  86.34  96.00   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
74 001091600  โรงพยาบาลทา่ตูม  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  85.98  91.25  90.17  84.58  96.67  89.33  94.00  16.67  0.00  18.31  91.25  90.17  59.79  83.67  78.67   86.00   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
75 002784400  โรงพยาบาลโนนนารายณ์  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  70.83  87.89  92.08  94.38  92.50  95.05  96.67  32.67  0.00  0.00  38.45  92.08  94.38  50.00  82.40  86.33   0.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
76 002784300  โรงพยาบาลศรีณรงค์  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  90.00  93.75  96.61  96.82  92.88  93.96  84.79  91.00  83.00  0.00  0.00  13.40  96.82  92.88  50.00  73.57  79.00   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
77 001092300  โรงพยาบาลสังขะ  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.45  91.21  92.29  93.50  90.63  85.38  96.33  86.67  50.00  54.55  91.21  92.29  93.50  88.75  85.38  91.00   86.67   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
78 001092200  โรงพยาบาลศีขรภูมิ  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  99.28  95.00  100.0  91.25  100.0  84.00  86.00  55.00  2.08  99.28  95.00  98.75  72.29  85.34  87.33   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
79 001091800  โรงพยาบาลปราสาท  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  97.73  93.14  84.91  82.58  77.92  87.65  72.00  86.67  100.0  50.00  93.14  84.91  82.58  75.42  87.65  72.00   86.67   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
80 001066800  โรงพยาบาลสุรินทร์  9  สุรินทร์  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  100.0  98.43  93.35  97.50  100.0  95.86  100.0  100.0  0.00  0.00  98.43  93.35  97.50  50.00  81.20  96.00   94.33   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน

ประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน

                 2. สีภายในด้าน หมายถึง ร้อยละที่น้อยที่สุดในการประเมิน

ล าดับ รหัส 9หลัก สถานพยาบาล เขต จงัหวัด กระทรวง
ประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9

ผลการประเมินตนเอง หมายถึง ผลจากสถานพยาบาลเป็นผู้ประเมินตนเอง
ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ หมายถึง ผลจากผู้ตรวจประเมิน
รับรองผล หมายถึง ผลสรุประดับของสถานพยาบาลที่ได้รับ
หมายเหตุ 1. สถานพยาบาลที่ได้ระดับ คุณภาพปี 63 ผลการรับรองจะเป็นระดับคุณภาพ



34 
 

 
 

ผลการประเมิน ผลการประเมิน รับรองผล
ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 7 ด้าน 8 ด้าน 9 ด้าน 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 5 ด้าน 6 ด้าน 7 ด้าน 8 ด้าน 9 ตนเอง โดยผู้ตรวจ (โดยไม่เป็นทางการ)

81 001098000  โรงพยาบาลแก้งคร้อ  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  100.0  99.05  93.75  100.0  94.58  94.25  94.67  87.92  50.00  21.43  90.11  93.75  100.0  86.67  95.56  86.00   87.92   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
82 001097300  โรงพยาบาลหนองบัวแดง  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  95.00  91.67  95.60  94.07  94.25  91.88  93.17  91.33  94.33  5.83  0.00  95.60  94.07  94.25  50.00  83.26  81.00   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
83 001097400  โรงพยาบาลจัตุรัส  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  97.37  95.73  96.04  91.08  92.92  88.36  94.67  92.00  55.00  23.68  95.73  96.04  91.08  66.67  83.26  86.00   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
84 000400700  โรงพยาบาลซับใหญ่  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  96.88  78.55  81.36  85.08  90.63  84.73  96.00  98.00  0.00  18.75  78.55  81.36  85.08  82.71  81.34  85.67   82.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
85 001097700  โรงพยาบาลเทพสถิต  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  89.58  83.53  85.73  97.50  90.42  96.25  90.67  100.0  0.00  0.00  83.26  85.73  97.50  50.00  85.40  77.33   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
86 001098300  โรงพยาบาลเนินสง่า  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  91.67  95.90  97.50  93.75  85.42  90.19  92.67  88.67  89.17  16.67  91.32  97.50  93.75  71.88  90.19  86.00   82.67   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
87 001098100  โรงพยาบาลคอนสาร  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.00  100.0  95.04  97.25  100.0  92.48  98.33  98.00  61.25  22.50  94.67  95.04  97.25  100.0  92.48  86.00   94.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
88 001097200  โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  93.75  100.0  93.78  89.39  92.50  77.08  82.02  92.00  44.33  82.92  52.38  93.03  89.39  92.50  49.17  82.02  86.00   48.33   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน คุณภาพ
89 001097800  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  88.33  87.50  82.39  81.60  81.63  79.38  72.15  83.33  98.00  0.00  2.08  81.55  81.60  81.63  50.00  72.15  77.33   86.00   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
90 001070200  โรงพยาบาลชยัภูมิ  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  97.92  93.13  95.00  93.08  90.42  91.19  85.33  86.67  0.00  10.42  88.34  95.00  93.08  50.00  91.19  87.67   86.67   คุณภาพ พ้ืนฐาน คุณภาพ
91 001097600  โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  95.24  99.63  95.42  98.50  100.0  99.06  98.33  100.0  67.08  95.24  93.93  95.42  98.50  98.33  99.06  87.67   82.33   คุณภาพ พัฒนา พัฒนา
92 001097100  โรงพยาบาลคอนสวรรค์  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  94.74  98.80  98.96  95.00  96.25  100.0  93.00  90.33  30.00  63.16  59.74  98.96  95.00  88.75  90.12  82.67   0.00   คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
93 001098200  โรงพยาบาลภักดีชมุพล  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  100.0  90.91  96.74  88.02  88.25  95.63  96.79  90.67  84.33  32.50  54.55  95.91  88.02  88.25  95.63  96.79  86.00   82.33   พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
94 001097000  โรงพยาบาลบ้านเขว้า  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  94.17  92.11  98.70  100.0  81.83  96.46  87.16  86.67  53.00  77.50  47.37  98.68  98.96  81.83  96.46  87.16  86.00   49.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน
95 001097900  โรงพยาบาลบ้านแท่น  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  83.33  94.44  90.09  86.46  93.33  100.0  90.00  100.0  94.67  10.00  0.00  86.11  86.46  93.33  94.17  87.50  87.67   0.00   พัฒนา พ้ืนฐาน คุณภาพ
96 001097500  โรงพยาบาลบ้าเหน็จณรงค์  9  ชยัภูมิ  กระทรวงสาธารณสุข  72.50  88.64  86.73  60.06  81.63  96.25  77.86  55.00  58.00  40.00  0.00  85.81  60.06  81.63  92.92  74.32  75.33   0.00   พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน คุณภาพ

ประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน

                 2. สีภายในด้าน หมายถึง ร้อยละท่ีน้อยท่ีสุดในการประเมิน

ล าดับ รหัส 9หลัก สถานพยาบาล เขต จังหวัด กระทรวง
ประเมินตนเอง

รายงานผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9

ผลการประเมินตนเอง หมายถึง ผลจากสถานพยาบาลเป็นผู้ประเมินตนเอง
ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ หมายถึง ผลจากผู้ตรวจประเมิน
รับรองผล หมายถึง ผลสรุประดับของสถานพยาบาลท่ีได้รับ
หมายเหตุ 1. สถานพยาบาลท่ีได้ระดับ คุณภาพปี 63 ผลการรับรองจะเป็นระดับคุณภาพ
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ส่งเสริม เยี่ยมประเมิน รับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลภาครัฐ 
 - ส่งเสริมความรู้และลงพ้ืนที่ส่งเสริมด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ให้กับสถานพยาบาล
ภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพท่ี 9 จ านวน 7 แห่ง  
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การด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค  
   

 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
 
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานสถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค  
วัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสถานพยาบาลตาม พรบ. 2541 มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสถานพยาบาลตาม พรบ. 2541 ในเขตรับผิดชอบ ๔ จังหวัด 
(จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุ รีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) จังหวัดละ 2 คน และเจ้าหน้าที่                
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 6 คน รวมเป็น 14 คน  
ใช้งบประมาณ 11,300.- บาท 
ระยะเวลา : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
 

   

    

ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมุ่งสู่คุณภาพ 
ในส่วนภูมิภาค ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมก ากับมาตรฐานสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน สถานประกอบการ            
เพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ ในเขตสุขภาพที่ ๙  

- เข้าด าเนินการตรวจจับสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

   
 

 - เข้าด าเนินการร่วมตรวจโรงพยาบาลเซนต์แม่รี่ จังหวัดนครราชสีมา สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนในกรณีเปลี่ยนแปลงประกอบกิจการสถานพยาบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
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ส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ พึ่งพิง) ในเขตสุขภาพ
ที่ 9 
       - จัดประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับงานสถานประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ผ่านระบบออนไลน์  

 
 

- จัดท าเอกสารพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ใช้งบประมาณ 10,700 บาท 
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- จัดกิจกรรม Kick off การบังคับใช้กฎหมายควบคุมกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
ในเขตสุขภาพที่ 9 วันที่ 27 มกราคม 2564 

   
-  ด า เนินการในส่วนอนุญาตสถานประกอบการผู้ สู งอายุ  esta.hss.moph.go.th (จ านวน                    

7 ราย อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการตรวจเอกสาร/ออกตรวจ) 
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- จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  

   

 

 

 
ค านิยาม   
สถานพยาบาลภาคเอกชน หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด หมายถึง สถานพยาบาลเอกชนที่ยื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ได้รับ
การตรวจมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาต เป็นไปตาม วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน 
ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน 

จังหวัด จ านวนสถานพยาบาล
เอกชน (แห่ง) 

จ านวนคลินิกทั้งหมด  
(แห่ง) 

นครราชสีมา 9 802 
ชัยภูมิ 2 397 
บุรีรัมย์ 2 367 
สุรินทร์ 2 241 
รวม 15 1,807 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 

ได้แก่ 1. รายชื่อสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) 2.วันที่ยื่นค าขออนุญาต จนถึงวันที่ออกใบอนุญาต 3. จ านวนวันที่ยื่นจน
รับใบอนุญาต เป็นต้น พร้อมแจ้งผลตัวชี้วัดฯให้กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะทราบเพ่ือจัดท าเป็น 
รายงานผลการด าเนินงานภาพรวม 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 95) 
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 เป้าหมาย : ร้อยละ 95   ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100 

 
 
 
ค านิยาม 
 สถานพยาบาล หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  
         กลุ่มเสี่ยง หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่มีการด าเนินการที่มีแนวโน้มในการกระท าฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

๑. สถานพยาบาลที่เคยกระท าผิดกฎหมาย/ ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
๒. สถานพยาบาลที่ได้รับการร้องเรียน 
๓. สถานพยาบาลที่เคยกระท าผิด/ ฝ่าฝืนการอนุญาตการโฆษณา 

 ระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ 
สถานพยาบาลที่มีแนวโน้มในการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ระดับท่ี 1 แต่ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วย 
ระดับท่ี 2 ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยแต่ไม่ได้รับอันตราย 
ระดับท่ี 3 ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายชั่วคราว ต้องได้รับการบ าบัดรักษา 
ระดับท่ี 4 ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายชั่วคราว ต้องได้รับการบ าบัดรักษานานขึ้น 
ระดับท่ี 5 ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายถาวร ต้องช่วยชีวิต / เสียชีวิต 

 เฝ้าระวังตามกฎหมาย หมายถึง การตรวจเยี่ยม การติดตาม และตรวจสอบสถานพยาบาลให้ด าเนินการ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย (ร้อยละ 75) 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ร้อยละ 100 100 100 100

0
20
40
60
80

100
120



46 
 

 
 

จ านวนกลุ่มเสี่ยงตามนิยามที่ต้องเฝ้าระวัง 
จังหวัด จ านวน

โรงพยาบาล
เอกชน 

ทั้งหมด(แห่ง) 

จ านวนโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องเฝ้าระวัง(แห่ง) รวมโรงพยาบาลเอกชน
กลุ่มเสี่ยงต้ังแต่ระดับ  

2 ขึ้นไป (แห่ง) คลินิกความงาม 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
นครราชสีมา 9 0 0 0 0 0 0 

ชัยภูม ิ 2 0 1 0 0 0 0 
บุรีรมัย ์ 2 0 0 0 0 0 0 
สุรินทร ์ 2 0 0 0 0 0 0 
รวม 15 0 1 0 0 0 1 

 
จังหวัด จ านวนคลินิก 

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนคลินิกที่ต้องเฝ้าระวัง (แห่ง) รวมคลินิกกลุ่มเสี่ยง
ต้ังแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 

(แห่ง) 
คลินิกความงาม 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

นครราชสีมา 793 0 0 1 0 0 1 
ชัยภูม ิ 395 0 12 0 0 0 12 
บุรีรมัย ์ 365 0 0 0 0 0 0 
สุรินทร ์ 239 0 0 1 0 0 1 
รวม 1,792 0 12 2 0 0 14 

        
จังหวัด จ านวนคลินิก 

ทั้งหมด (แห่ง) 
จ านวนคลินิกที่ต้องเฝ้าระวัง (แห่ง) รวมคลินิกกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่

ระดับ 2 ข้ึนไป (แห่ง) คลินิกอื่นๆ 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
นครราชสีมา 793 0 0 0 0 0 0 

ชัยภูม ิ 395 0 5 0 0 0 5 
บุรีรมัย ์ 365 0 1 0 0 0 1 
สุรินทร ์ 239 0 0 1 0 0 1 
รวม 1,792 0 6 1 0 0 7 

 
การด าเนินการเฝ้าระวัง 
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 2. จัดท าฐานข้อมูล สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ตามนิยาม โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยง ระดับที่ 2 
เป็นต้นไป เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นคลินิกกลุ่มเสี่ยงที่ให้บริการเสริมความงาม และคลินิกกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ 
และโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงที่ก าหนด 
 3. ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย    
 4. จัดท าสรุปผลการประเมิน 
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ผลการด าเนินงาน 

  เป้าหมาย : ร้อยละ 75  
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100 
 

 
 
 

 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
(สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่รับผิดชอบขอบของ ศบส. 9) 
 
ประเภทกิจการสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม 
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100 

 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ร้อยละ 100 100 100 100
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ร้อยละ 100 100 100 100
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การด าเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชน 
  
 
 
 
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 
ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 
2. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 
3. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว  

(จ านวน 70,266 คน) 
4. ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ ๗๐) 

ผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จังหวัด 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
ชัยภูมิ 1,๖๑๗ ๑,๖๑๗ ๑๐๐ 
นครราชสีมา ๓,๗๕๓ ๓,๗๕๓ 1๐๐ 
บุรีรัมย์ 2,๕๔๖ ๒,๕๔๖ ๑๐๐ 
สุรินทร์ 2,๑๒๒ ๒,๑๒๒ ๑๐๐ 
เขตสุขภาพที่ 9 10,๐๓๘ ๑๐,๐๓๘ 1๐๐ 

ผลการด าเนินงานผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

จังหวัด 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
นครราชสีมา ๒๖,๒๗๑ ๓๗,๕๐๒ ๑๔๒.๗๕ 
ชัยภูมิ ๑๑,๓๑๙ ๑๔,๙๒๓ ๑๓๑.๘๔ 
บุรีรัมย์ ๑๗,๘๒๒ ๒๘,๕๘๔ ๑๖๐.๓๘ 
สุรินทร์ ๑๔,๘๕๔ ๒๗,๑๙๗ ๑๘๓.๐๙ 
เขตสุขภาพที่ 9 ๗๐,๒๖๖ ๑๐๘,๒๐๖ ๑๕๓.๙๙ 

ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการ
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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อ้างอิง : www.thaiphc.net , ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 

จากตารางและแผนภูมิ จ านวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เขตสุขภาพที่ 9 มีการด าเนินงานผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 153.99 (เป้าหมายร้อยละ 70) โดยมี
การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน จ านวน 10,038 คน พบว่า ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ า
บ้านมากที่สุดคือ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 27 ,197 คน  คิดเป็นร้อยละ 183.09 รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ านวน 28,584 คน คิดเป็นร้อยละ 160.38 และน้อยที่สุดคือ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 14 ,923 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 31.84  

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การดูแลจาก อสม.
หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
(ร้อยละ 70) 

1. ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาค
ประชาชน งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพท่ี ๙ 
ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการชมรม อสม.  

2. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อบรม
พัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน เพ่ิมบทบาท อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหา
สุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และลดความแออัดของโรงพยาบาล 
ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล  

3. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว ๓ คน 

142.75 131.84
160.38

183.09
153.99

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขตสุขภาพท่ี 9

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ร้อยละ
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ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพ 
ภาคประชาชน งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
2. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 

จังหวัด 
จ านวนครอบครัวที่
ได้รับการประเมิน 

จ านวนครอบครัวที่ผ่าน
การประเมิน 

ร้อยละครอบครัวที่ผ่าน
การประเมิน 

นครราชสีมา 24,496 24,496 100 
ชัยภูมิ 12,718 12,718 100 
บุรีรัมย์ 17,371 17,371 100 
สุรินทร์ 13,822 13,305 96.26 
เขต 9 68,407 67,890 99.24 

 

อ้างอิง : www.thaiphc.net , ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 

ครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 67,890 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99.24 (เป้าหมาย : ร้อยละ 70) โดยมีการประเมินศักยภาพฯ จ านวน 68,407 คน พบว่า มี
ศักยภาพฯ มากท่ีสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ จ านวน 24,496,  12,718 และ 17,371 คน 
ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 100 และน้อยที่สุดคือ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 13,305 คน คิดเป็นร้อยละ 96.26 

 

 

 

 

100 100 100

96.26

99.24

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต9

ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ
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ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามตัวชี้วัด 
ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมี
ศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
(ร้อยละ 70) 
 

1. ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาค
ประชาชน งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับพื้นที่เขต
สุขภาพที่ ๙ ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการชมรม 
อสม.  

2. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./
หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่น าใบสมัครมาบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.thaiphc.net (ระบบฐานข้อมูล อสค.
https://fv.phc.hss.moph.go.th/ ) 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งพิกัดข้อมูลเปราะบางในแอฟพลิเคชั่น “พ้น
ภัย” เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ กระตุ้นให้ อสม./อสต./
อสค. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการแจ้งพิกัดข้อมูล 
และติดตาม เร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือรับมอบชุดของขวัญจาก
สภากาชาดไทย 

4. ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการบันทึก ผ่าน https://fv.phc.hss.moph.go.th/ 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
3. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (จ านวน 

70,266 คน) 

ผลการด าเนินงานประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

จังหวัด จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน ร้อยละ 
นครราชสีมา 26,271 26,307 100.14 

ชัยภูมิ 11,319 11,742 103.74 
บุรีรัมย์ 17,822 18,549 104.08 
สุรินทร์ 14,854 15,490 104.28 
เขต 9 70,266 72,088 102.59 

 

http://www.thaiphc.net/
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ที่มา http://fv.phc.hss.moph.go.th/ วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๔ 

จากตารางและแผนภูมิ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัวผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 72,088 คน คิดเป็นร้อยละ 102.59 (เป้าหมาย : 70,266 คน) พบว่า ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพฯมกที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 15,490 คน คิดเป็นร้อยละ 104.28 รองลงมาคือ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 18,549 คน คิดเป็นร้อยละ 104.08  และน้อยที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
26,307 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.14  

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามตัวชี้วัด 

จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพให้
เป็นอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (จ านวน 
70,266 คน) 

1. ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาค
ประชาชน งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 
๙ ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการชมรม อสม. 

2. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./หน่วย
บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่น าใบสมัครมาบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.thaiphc.net (ระบบฐานข้อมูล อสค.https://fv.phc.hss.moph.go.th/ ) 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งพิกัดข้อมูลเปราะบางในแอฟพลิเคชั่น “พ้นภัย” 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ กระตุ้นให้  

26,271

11,319
17,822 14,854

70,266

26,307

11,742

18,549
15,490

72,088
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต9

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาฯ
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4. อสม./อสต./อสค. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการแจ้ง
พิกัดข้อมูล และติดตาม เร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือรับมอบชุด
ของขวัญจากสภากาชาดไทย 

5. ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนา อสค. แบบบูรณาการร่วมกับงานอ่ืนๆ 
6. ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการบันทึก ผ่าน https://fv.phc.hss.moph.go.th/ 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
4. ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60)  

 
จากตาราง การประเมินประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 67.50 
(เป้าหมาย : ร้อยละ 60) โดยการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) และพฤติกรรมสุขภาพ (HB) มีผลงานร้อย
ละ 83.25 และ 79.25 ตามล าดับ 
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ผลการประเมินการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จังหวัด จ านวน 
รพ.สต.

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลการประเมินการพัฒนาตามมาตรฐานระบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 
ส าหรับ รพ.สต. 

ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1. นครราชสีมา ๓๔๙ 9 2.58 17 4.87 ๒9 8.31 
2. ชัยภูมิ ๑๖๗ 1 ๐.60 1 ๐.60 3 1.80 
3. บุรีรัมย์ ๒๒๓ 11 4.93 18 8.07 22 9.87 
4. สุรินทร์ ๒๑๑ 9 4.27 38 18.01 97 45.97 

รวมทั้งเขต ๙๕๐ 3๐ 3.16 74 7.79 151 15.89 
 

จังหวัด 
การพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จ านวน ด าเนินงาน ร้อยละ 
นครราชสีมา 349 146 41.83 
ชัยภูมิ 167 71 42.51 
บุรีรัมย์ 223 78 34.98 
สุรินทร์ 211 144 68.25 
เขต 9 950 439 46.21 

 



57 
 

 
 

 

จากตารางและแผนภูมิ การประเมินการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลไม่ผ่านเกณฑ์ มีผลการด าเนินงาน 493 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.21 (เป้าหมาย : ร้อยละ 
60) โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป้าหมาย จ านวน 950 แห่ง พบว่า การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมากที่สุด คือ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 144 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมาคือ จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวน 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.51  และน้อยที่สุดคือ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
34.98  

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

จังหวัด 

จ านวน
โรงเรียน
เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญติัแห่งชาติ 
ก าลังพัฒนา ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเย่ียม 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1. นครราชสีมา ๑,๓๗๓ 17 ๑.24 17 ๑.24 63 4.59 6 0.44 51 3.71 
2. ชัยภูมิ ๗๕๖ 9 ๑.๑9 20 2.65 24 3.17 1 0.13 12 1.59 
3. บุรีรัมย ์ ๙๑๐ 38 4.18 125 13.74 231 25.38 9 0.99 166 18.24 
4. สุรินทร ์ ๘๓๘ 12 1.43 34 4.06 104 12.41 6 0.72 58 6.92 

รวมท้ังเขต ๓,๘๗๗ 76 1.96 196 5.06 ๔๒๒ 10.88 ๒๒ 0.57 ๒๘๗ 7.40 
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต9

ผลการประเมินการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

เป้าหมาย ด าเนินงาน
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จังหวัด 
การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติฯ 

จ านวน ด าเนินงาน ร้อยละ 
นครราชสีมา 1,373 154 11.22 
ชัยภูมิ 756 66 8.73 
บุรีรัมย์ 910 569 62.53 
สุรินทร์ 838 214 25.54 
เขต 9 3,877 1,003 25.87 

 

 

จากตารางและแผนภูมิ การประเมินการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ไม่ผ่านเกณฑ์ มี
ผลการด าเนินงาน จ านวน 1,003 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.87  (เป้าหมาย : ร้อยละ 60) โดยมีโรงเรียน
เป้าหมาย จ านวน 3,877 แห่ง พบว่า มีการพัฒนาโรงเรียนฯมากท่ีสุดได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 569 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 62.53 รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 214 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.54 และน้อยที่สุดคือ 
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.73  
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต9

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ

จ านวน ได้รับการประเมิน
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ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

จังหวัด 

จ านวนหมู่บ้าน
เป้าหมาย (แห่ง) 

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
ก าลังพัฒนา ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ 

นครราชสีมา ๓,๗๕๓ 787 20.97 64 1.71 180 4.80 35 0.93 57 1.52 
ชัยภูมิ ๑,๖๑๗ 400 24.74 79 4.89 64 3.96 13 0.80 13 0.80 
บุรีรัมย์ ๒,๕๔๖ 756 29.69 282 11.08 516 20.27 154 6.05 246 9.66 
สุรินทร์ ๒,๑๒๒ 533 25.12 42 1.98 196 9.24 77 3.63 89 4.19 
รวมทั้งเขต ๑๐,๐๓๘ 2,476 24.67 467 4.65 956 9.52 279 2.78 405 4.03 

 
จังหวัด การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ 

จ านวน ด าเนินงาน ร้อยละ 
นครราชสีมา 3,753 2,023 53.90 
ชัยภูมิ 1,617 889 54.98 
บุรีรัมย์ 2,546 1,953 76.71 
สุรินทร์ 2,122 1,187 55.94 
เขต 9 10,038 6,052 60.29 
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จากตารางและแผนภูมิ การประเมินการพัฒนาตามแนวทางหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผ่านเกณฑ์ มีผล
การด าเนินงาน 6,052 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.29 (เป้าหมาย : ร้อยละ 60) โดยมีหมู่บ้านฯ จ านวน 10,038 
แห่ง พบว่า มีการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมากที่สุดคือ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1,953 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 86.7  รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 1,187 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.94 และน้อยที่สุดคือ 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 2,023 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.90  

ผลการประเมินการประเมิน HL&HB วัยเรียน 

จังหวัด 
จ านวนประชากร

เป้าหมาย 

ประเมิน HL&HB วัยเรียน 

ประเมิน 
HL&HB 

HL ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
HB ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

นครราชสีมา 28,761 4,166 3,684 88.43 1,840 44.17 
ชัยภูมิ 9,779 360 269 74.72 131 36.39 
บุรีรัมย์ 89,683 5,508 4,715 85.60 3,344 60.71 
สุรินทร์ 36,211 10,916 9,935 91.01 7,113 65.16 
เขต 9 164,434 20,950 18,603 88.79 12,428 59.32 
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นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขต9

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

จ านวน ได้รับการประเมิน
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จากตาราง การประเมิน HL&HB วัยเรียน จ านวน 20,950 คน พบว่า HL ระดับดีขึ้นไป จ านวน 18,603 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.79 และ HB ระดับดีขึ้นไป จ านวน 12,428 คน คิดเป็นร้อยละ 59.32 (เป้าหมาย : ร้อยละ 
60) 

ผลการประเมินการประเมิน HL&HB วัยท างาน 

จังหวัด 
จ านวนประชากร

เป้าหมาย 

ประเมิน HL&HB วัยท างาน 
ประเมิน 
HL&HB 

HL ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
HB ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

นครราชสีมา 262,405 16,152 12,967 80.28 11,076 68.57 
ชัยภูมิ 132,004 1,293 1,223 94.59 1,034 79.97 
บุรีรัมย์ 759,767 10,351 9,387 90.69 8,490 82.02 
สุรินทร์ 250,651 37,597 33,614 89.41 30,003 79.80 
เขต 9 1,404,827 65,393 57,191 87.46 50,603 77.38 

จากตาราง การประเมิน HL&HB วัยท างาน จ านวน 65,393คน พบว่า HL ระดับดีขึ้นไป จ านวน 57,191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.46 และ HB ระดับดีขึ้นไป จ านวน 50,603 คน คิดเป็นร้อยละ 77.38 (เป้าหมาย : ร้อยละ 
60) 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามตัวชี้วัด 

ร้อยละของประชาชนมี
ศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ 
(ร้อยละ 60) 

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทางไกล : การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโรงเรียนส่งเสริมสุข
บัญญัติแห่งชาติ เขตสุขภาพท่ี 9 

1.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพในชุมชน 

1.3 ประกวดพ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเภทหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และ
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๙ ประจ าปี 2564 

    คณะกรรมการการคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 9 ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้ประเมินคัดเลือกผลงานหมู่บ้านต้นแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนต้นแบบการสรางสุขบัญญัติแห่งชาติ และ
ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2564 
1. คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

1.1 นายอดุลย์ ขม้ินเขียว 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
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ตัวช้ีวัด กิจกรรมตามตัวชี้วัด 

1.2 นางสาวธัญชนก ขุมทอง  
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

1.3 นายพิพัฒน์พล พินิจดี 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

1.4 นางสาวมนัสสิริ ขอเหล็กกลาง 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 2. คณะกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
2.1 นางสาวยุวลักษณ์ นราโชติกา 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
2.2 นางสาวทิวาพร กลมกล่อม 

ต าแหน่ง นักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสุขภาพ  
2.3 นางสาวนิติญา คุ้มไพร 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2.4 นางสาวศิริภักษ์ โกกิ 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
3. คณะกรรมการประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

3.1 นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

3.2 นายสมนึก โลกณุต 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

3.3 นายกฤษณชัย กิมชัย 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

3.4 นายสิทธิศักดิ์ ปาละนันทน์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ผลการประกวดพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

 ประเภทโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ จังหวัดสุรินทร์ 

 ประเภทหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
รางวัลชนะเลิศ คือ บ้านสระตอง จังหวัดนครราชสีมา 

 ประเภทชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
รางวัลชนะเลิศ คือ ต าบลสายออ จังหวัดนครราชสีมา 
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การประกวดพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

          รายช่ือ จ านวนพื้นที่
เข้าร่วม
คัดเลือก 

ผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบระดับเขต 

ประเภท อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 

1. โรงเรียนต้นแบบ
ส่งเสริมสุขบัญญัติฯ 

๓ จังหวัด 
๑ โรงเรียน/

จังหวัด 

โรงเรียนบ้านโคก
จ าเริญ ต.ตานี  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

โรงเรียนบ้านสระตอง 
ต.สายออ อ.โนนไทย 
จ.นคราช 

โรงเรียนบ้านแข้  
(เจริญราษฎร์วิทยา)  
ต.ผักปัง อ.ภูเขียว  
จ.ชัยภูม ิ

2. หมู่บ้านต้นแบบ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

๓ จังหวัด 
๑ หมู่บ้าน/

จังหวัด 

บ้านสระตอง  
ต.สายออ อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา 

บ้านตาจัน ต.ตานี  
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

บ้านโนนสาวเอ้  
ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว 
จ.ชัยภูม ิ

3. ต้นแบบชุมชน
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

๓ จังหวัด 
๑ ชุมชน/
จังหวัด 

ต.สายออ อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา 

ต.ตานี อ.ปราสาท  
จ.สุรินทร์ 

ต.ผักปัง อ.ภูเขียว  
จ.ชัยภูม ิ

หมายเหตุ จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ส่งประกวด 
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การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 

จังหวัด สาขา ระดับ 
นครราชสีมา การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับชาติ 
บุรีรัมย์ การจัดการสุขภาพชุมชนและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับภาค 
สุรินทร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ระดับภาค 
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การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน โควิด 19 
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การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.พร้อม บอกต่อเรื่อง ATK 
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การด าเนินงานด้านบรหิารจัดการหน่วยงาน  

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

กิจกรรมประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการต่าง ๆ                     
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การชี้แจงนโยบาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการท างาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 
2. เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของศูนย์สนับสนุน

บริการสุขภาพที่ 9 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมหาแนวทางแก้ไข 
 

ผลการด าเนินกิจกรรม 9 ครั้ง/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   
   

 
 
 
 

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและประสิทธิผล
การด าเนินงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
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การด าเนินงานอื่น ๆ  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จัดท าแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนงานต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางการด าเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน
การทุจริตเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการน าไปปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน         
การทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการสกัดกั้น                
การกระท าที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานการก ากับดูแลกิจการและการป้องกันการทุจริต 
1.3 เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง

จิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
1.4 เพ่ือให้เป็นแนวทางการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการสกัดกั้นการกระท าที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
2. มาตรการ แนวทาง และตัวชี้วัดการด าเนินการ 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ได้ก าหนดให้มีมาตรการ แนวทาง และตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการป้องกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1. การขับเคลื่อนนโยบายในการต่อต้านการทุจริต 
1.1 การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

/    กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

2. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ศูนย์สนับสนุนบริการ 
สุขภาพที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 /   กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ 
คุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 /   กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 
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3. การสื่อสาร นโยบาย เป้าหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
3.1 การสื่อสารผ่านสื่อภายในและภายนอก  / /  กลุ่มบรหิารงาน

ทั่วไปและแผนงาน 
3.2 การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง 
ความตระหนักรู้เก่ียวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 / /  กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

3.3 พัฒนาระบบ เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/สาธารณะ 

 / /  กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

4. การติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา 
4.1 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อ 
ผู้บริหาร 

   / กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

4.2 การรายงานสรุปผลการประเมิน ITA และ 
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

   / กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

 
ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ได้รับการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(หมายเหตุ: กลุ่มเป้าหมายภายใน ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ) 
2. จ านวนกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความรู้                  
ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้าน                   
การทุจริต 

- กิจกรรมการประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม “คนดีศรี ศบส.9” ประจ าปี พ.ศ. 
2564 

- กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
- กิจกรรมการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานภายในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

3. ผลการประเมิน ITA ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 9 ร้อยละ 80 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ด้วย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จัดท าแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนงานต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางการด าเนินงาน
คุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกัน
การทุจริตเสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการน าไปปฏิบัติ สร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน         
การทุจริตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการสกัดกั้น                
การกระท าที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการ แนวทางการด าเนินการ 

1. การขับเคลื่อนนโยบายในการต่อต้านการทุจริต  
- การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนัก ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรคุณธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 
Conference ชั้น 3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  โดยเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 
15 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ 
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- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.                    
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 โดยเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 9 จ านวน 15 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ 
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- จัดประชุมพัฒนาการด าเนินงานองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใส                       
ในการด าเนินงานและบริหารจัดการให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมภิบาล ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิษณุ ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 และเชิญบุคลากรศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จ านวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ 
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3. การสื่อสาร นโยบาย เป้าหมาย และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
- มีการสื่อสารผ่านสื่อภายในและภายนอก ตัวอย่างเช่น 
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   - มีการพัฒนาระบบ เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/สาธารณะ ตัวอย่างเช่น 
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แผนการด าเนินงานตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ก าลังคนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข โดยยึดหลักบริหารด้วย                      
“คนส าราญ งานส าเร็จ” โดยเชื่อมโยงแนวทางการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) แผลกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (HR Scorecard) ปี 2563 – 2566 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร                       
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Quality of Work Life and Happiness) ปี 2561 – 2564 รวมทั้งค่านิยมองค์กร 
(Core Value) ส.บ.ส.: สมรรถนะเป็นฐาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี และสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล  

ดังนั้น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงาน  ก.พ. 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
บุคคล (HR Scorecard) มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการท างาน (Quality of Work Life) 
หลักแนวคิด Happy Workplace 8 ประการ จึงก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพควบคู่                
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1 . การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตด้านการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศ  
ที่ดีในการท างาน และอ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 3 ด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม  
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจรวมถึงแรงจูงในการปฏิบัติงาน 

2 . การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านชีวิตส่วนตัว 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ด  ี 

3 . การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมให้บุคลากรมีความเชื่อถือและ 
ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ มีความรักและความสามัคคี  

4 . การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการด  ้านการเงิน 
ให้กับบุคลากร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มีความสุข มีขวัญก าลังใจในการท างาน มีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
2. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มีความภาคภูมิใจในการรับราชการและบริการประชาชน 
3. ระบบราชการมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดี 
4. บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 (พ.ศ.
2564) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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แผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นพลังที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กร 
                       

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม 
ให้มีการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อม 
การท างานให้เหมาะสม 
/เสริมสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างานและ 
อ านวยความสะดวก 
ให้บุคลากรท างาน
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงสถานที่
ท างานให้ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ  
/มีบรรยากาศที่ดี  
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2. จัดให้มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ท างาน และอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสม เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

จ านวนครั้ง 
ในการจัดระเบียบ 
สถานที่ท างาน 

กิจกรรม 5 ส. 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

ร้อยละของหน่วยงาน
ในการจัดหา
เครื่องมือ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีให้
ทันสมัยภายใน 
ส านักงาน 

การจัดหา ซ่อม
บ ารุง เครื่องมือ
อุปกรณ์ 
ในการท างานที่มี 
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
ในการท างาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม
ให้หน่วยงานเกิด 
การพัฒนาระบบและ
วิธีการท างาน เพ่ือให้
บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

จัดระบบและวิธีการ 
ท างานที่เหมาะสมและ
ชัดเจน เพ่ือเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ท างาน 

ร้อยละของกลุ่มงานที่
มีการจัดท าคู่มือหรือ
แนวทางข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน 

การจัดท าคู่มือ/
แนวทาง 
การปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 
2564 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม
ให้หน่วยงาน
ด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักคุณธรรม  
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ
และแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงาน 

มีหลักเกณฑ์และ 
วิธีด าเนินการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผน
กลยุทธ์ด้านการ 
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

การจัดท าแผน 
กลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (HR 
Scorecard) 

ปีงบประมาณ 
2564 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่วนตัว 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง มีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม
ให้หน่วยงานเนินการ 
สร้างเสริมสุขภาพ 
เพ่ือให้บุคลากร 
มีสุขภาพทีดี่ 

1. บุคลากร 
มีความรู้ความสามารถ
ดูแล ป้องกันและรักษา
สุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว 
2. บุคลากรมีความรู้และ 
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการ
ความเครียดของตนเอง
และครอบครัว 
3. บุคลากร 
และครอบครัว 
มีสุขภาพที่ดี สามารถลด 
ค่าใช้จ่ายในการ 
รักษาพยาบาล 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

ปีงบประมาณ 
2564 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ออกก าลังกาย 
ทุกวันพุธ  
 

ปีงบประมาณ 
2564 

- ทุกกลุ่มงานฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีความรักและความสามัคคี รวมทั้งความภาคภูมิใจในองค์กร 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 : 
เสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานให้
บุคลากรมีความเชื่อถือ
และไว้วางใจใน 
การท างานร่วมกัน 

หน่วยงาน 
มีวัฒนธรรมและ 
ค่านิยมท่ีเหมาะสมและ
เสริมสร้างให้บุคลากร
เชื่อถือ 
และไว้วางใจใน 
การท างานร่วมกัน 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกันแต่งกาย
ตามท่ีก าหนด 

การแต่งกาย 
ชุดเครื่องแบบ 
ราชการในวันจันทร์ 

ปีงบประมาณ 
2564 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

การแต่งกาย 
ชุดกีฬาในวันพุธ 

ปีงบประมาณ 
2564 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม 
บุคลากรให้มี 
จิตสาธารณะ มีความ
รักและความสามัคคี
ภายในองค์กร 

บุคลากรมีความรัก 
ความสามัคคี 
และร่วมมือกัน 
ท างานมากข้ึน 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกันออกก าลังกาย
ทุกวันพุธ 

ออกก าลังกาย 
ทุกวันพุธ 

ปีงบประมาณ 
2564 

- ทุกกลุ่มงานฯ 

จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกิจกรรม 5 ส. 
เดือนละ 1 ครั้ง 

กิจกรรม 5 ส. 
 

ปีงบประมาณ 
2564 

- ทุกกลุ่มงานฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความม่ันคงด้านเศรษฐกิจและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 : 
เสริมสร้างความรู้ 
เกี่ยวกับการออมและ
การบริหารจัดการด้าน
การเงินให้กับบุคลากร 

1. บุคลากร 
มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการด้านการเงินและ
การออม 
2. บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนเจ้าหน้าที ่
ที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้าน
การเงินและการออม 

กิจกรรมให้ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ 
หรือความรู้จาก 
สถาบันการเงิน 

ปีงบประมาณ 
2564 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 

จ านวนกิจกรรม 
ที่เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรมส่งเสริม
การด าเนินชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ปีงบประมาณ 
2564 

- กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม/เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี                   
ในการท างานและอ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. ปรับปรุงสถานที่ท างานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ /มีบรรยากาศที่ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก                      
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 มีการปรับหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อและส่งเสริมความสุขในการท างาน เช่น จัดสัดส่วนให้มี                   
มุมผ่อนคลายร่วมด้วยในห้องท างานหรือกลุ่มงาน การจัดหาโต๊ะกินข้าวร่วมกัน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม               
ความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นต้น 

    
 

    
 



88 
 

 
 

   
 

     
 

มีการปรับปรุงสถานที่ท างานให้ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 
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2. จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม 
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาระบบและวิธีการท างาน เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. จัดระบบและวิธีการท างานที่เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
ในการท างาน 

 - ผู้บริหารของหน่วยงาน เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นประโยชน์กับองค์กร โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 
เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร อย่างสม่ าเสมอ เช่น  

1. การประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าเดือน 
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2. การประชุมติดตาม จัดท าแผนด าเนินงานตามงบประมาณ ประจ าปี 4256  
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- ผู้บริหารของหน่วยงาน เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมคน เพ่ือพัฒนาระบบงานมีการสอนงาน 
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือสืบทอดภารกิจ กระจายความรู้ของหน่วยงาน
จากผู้มีประสบการณ์ ทั้งจากการท างาน ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจ จนเกิดการต่อยอด
ของความรู้ น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร และน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม                    
เพื่อสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. มีหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
- ผู้บริหารของหน่วยงาน เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของบุคลากรอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ 

   
   
 - ผู้บริหารของหน่วยงาน ยกย่องชมเชย ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือท าความดี รวมทั้ง 
คัดเลือกบุคคลดีเด่นประจ าหน่วยงาน ประจ าปี  
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  - ผู้บริหารของหน่วยงาน ให้โอกาสแก่บุคลากรซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น หรือ
เลื่อนต าแหน่ง อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดย นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า โดยมี
คณะผู้บริหาร ศบส .9  เข้าร่วมประชุมด้วย 

 
 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านชีวิตส่วนตัว 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี 
 มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และติดตามผลการตรวจร่างกาย เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี                  
มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ สามารถดูแล ป้องกันและรักษาสุขภาพของตนเองได้ มีความรู้และความ
เข้าใจในการบริหารจัดการความเครียดของตนเอง 
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3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะงานให้บุคลากรมีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน 

ผู้บริหารของหน่วยงาน เป็นแบบอย่างให้บุคลากร ทั้งในการน าอย่างชัดเจน และโน้มน้าวให้บุคลากร
เห็นความส าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสุขของหน่วยงาน 
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กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ มีความรักและความสามัคคีภายในองค์กร 
1. ร่วมกันออกก าลังกายทุกวันพุธ 
มีกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ โดยเชิญชวนบุคลากรร่วมออกก าลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

เสริมสร้าง และสานสัมพันธ์ของบุคลากร เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมออกก าลังกาย ทุกวันพุธของ
สัปดาห์ เวลา 15.00 น. ณ ลานจอดรถชั้น 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  รวมถึง รวมกิจกรรมกีฬา
ระหว่างหน่วยงานราชการประจ าปี  
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2. กิจกรรม 5 ส. เดือนละ 1 ครั้ง 

      
 

     
 

     
 

     
 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับบุคลากร 
 มีการส่งเสริมความรู้การจัดการทางการเงิน หรือการจัดการหนี้อย่างเป็นสุข และ  การส่งเสริมความรู้
การออม (ลดรายจ่าย เก็บเงิน) ลดทุกข์ สุขเพ่ิม มีการแนะน าการออมเงินด้วยตนเองโดยให้สมัครเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา หรือท าสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
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   ส่วนที่ 3 

ผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ 
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การเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่ เลขที่ 

1 ร้านตุ๊กดอกไม ้ จัดซื้อพวงมาลา 1,000.00 12/10/2563 - 
2 บจก.พีทูออยล์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 500.00 16/10/2563 - 
3 บจก.พีทูออยล์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 200.00 28/10/1963 - 
4 ร้านตุ๊กดอกไม ้ จัดซื้อพวงมาลา 1,000.00 22/10/2563 - 
5 ร้านชีวิตจิตใจ โคราช จัดซื้อกระเช้าของขวัญ         700.00  29/11/2563 - 
6 ร้านจิ๋ว อิงค์เจ็ท จัดจ้างท าป้ายไวนิล      1,000.00  10/11/2563 - 
7 บจก.ดูโฮม จัดซื้อธง         991.00  10/11/2563 - 
8 บจก.ดูโฮม จัดซื้อหลอดไฟ      1,059.00  10/11/2563 - 
9 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุการเกษตร         538.00  10/11/2563 - 

10 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         252.00  10/11/2563 - 
11 หจก.โคราชซีคิว จัดซื้อไฟสัญญาณเตือนส าหรับติดรถยนต์      1,456.00  10/11/2563 - 
12 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นง 269      5,271.36  12/11/2563 8/2564 
13 บจก.ตังปักโคราช จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ขธ 7414      1,997.37  18/11/2563 - 
14 บจก.พีทูออยล์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         200.00  23/11/2563 - 
15 บจก.สุรนารีดิเวลลอพเม้นท์ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         500.00  23/11/2563 - 
16 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จัดซื้อน้ าดื่ม      1,000.00  23/11/2563 - 
17 หจก.บุญไทยแมชีนเนอรี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง         288.90  16/11/2563 - 
18 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อหลอดไฟ      1,196.00  30/11/2563 - 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่ เลขที่ 

19 บจก.ราชสีมายางยนต์ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ      1,883.20  30/11/2563 1/2564 
20 ร้านชีวิตจิตใจ โคราช จัดซื้อกระเช้าของขวัญ      1,974.00  22/12/2563 - 
21 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว      2,678.00  21/12/2563 - 
22 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จัดซื้อน้ าดื่ม         750.00  23/12/2563 - 
23 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อป้ายชื่อส านักงาน (แบบถือ)      1,350.00  24/12/2563 - 
24 ร้านชีวิตจิตใจ โคราช จัดซื้อกระเช้าของขวัญ      2,000.00  25/12/2563 - 
25 บจก.พีทูออยล์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         200.00  25/12/2563 - 
26 บจก.สยามฟาร์มาซี(2018) จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลืออุทกภัย (ชุดยาต าราหลวง)    20,972.00  1/12/2563 10/2564 
27 หจก.ซายไลน์ ซัพพลายน์ จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลืออุทกภัย (ชุดคลุมกันฝน)    22,000.00  2/12/2563 11/2564 
28 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุตกแต่งอาคาร      5,890.00  7/12/2563 14/2564 
29 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      9,998.00  7/12/2563 15/2564 
30 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลืออุทกภัย (รองเท้าบูท) 300 คู ่    46,500.00  8/12/2563 16/2564 
31 ร้านภูมิธนาพัฒน์ จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลืออุทกภัย (เสื้อกั๊ก อสม.)  110,528.00  9/12/2563 17/2564 
32 บจก.อันบั๊ก โซลูชั่น จัดจ้างเช่าระบบลาออนไลน์    10,700.00  1/12/2563 18/2564 
33 หจก.ตรัยคุณ เครื่องเขียน จัดจ้างเช่าระบบประชุมทางไกล     8,500.00  20/12/2563 19/2564 
34 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลืออุทกภัย (รองเท้าบูท) 100 คู ่    15,500.00  8/12/2563 21/2564 

                   รวมทั้งสิ้น  277,872.83    
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           รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
            ประจ าไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  

ล าดับ 
ที ่

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่ เลขที่ 

1 หจก.เดอะวัน โอ เอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนต.ค.-พ.ย. 2563 4,800.00 6/01/2564 - 
2 หจก.เดอะวัน โอ เอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารส่วนเกินประจ าเดือน พ.ย. 

2563 
195.60 6/01/2564 - 

3 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,640.00 14/01/2564 - 
4 บจก.พีทูออยล์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 200.00 4/01/2564 - 
5 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1,305.00 14/01/2564 - 
6 ร้านชุนหล ีแบตเตอรี่ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,140.00 14/01/2564 - 
7 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จัดซื้อน้ าดื่ม 600.00 14/01/2564 - 
8 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 239.00 14/01/2564 - 
9 บจก.เดอะคอมพลัส จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,240.00 15/01/2564 - 

10 บจก.อะควาทรีท เคมินอล จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,540.80 18/01/2564 - 
11 หจก.เดอะวัน โอ เอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนธ.ค. 2563 2,400.00 18/01/2564 - 
12 ร้านชีวิตจิตใจ โคราช จัดซื้อกระเช้าของขวัญ 1,000.00 18/01/2564 - 
13 บจก.ไทม์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500.00 19/01/2564 - 
14 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุส านักงาน 18,980.00 14/01/2564 23/2564 
15 หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,200.00 25/01/2564 5/2564 
16 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 2,105.76 28/01/2564 6/2564 
17 หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย จัดจ้างติดตั้งระบบกระจายสัญญาณภาพ 52,500.00 19/01/2564 24/2564 
18 หจก.เดอะวัน โอ เอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนม.ค. 2564 2,400.00 9/02/2564 - 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่ เลขที่ 

19 ร้านตุ๊กดอกไม้ จัดซื้อช่อดอกไม้ 400.00 8/02/2564 - 
20 ร้านค าเดียวดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล 2,926.00 8/02/2564 - 
21 ร้านตุ๊กดอกไม้ จัดซื้อช่อดอกไม้ 400.00 9/02/2564 - 
22 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,612.53 10/02/2564 - 
23 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,621.00 19/02/2564 - 
24 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จัดซื้อน้ าดื่ม 625.00 15/02/2564 - 
25 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,200.00 15/02/2564 - 
26 บจก.พีทูออยล์ ส านักงานใหญ่ จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 200.00 18/02/2564 - 
27 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,488.00 19/02/2564 - 
28 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 766.50 19/02/2564 - 
29 หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00 23/02/2564 - 
31 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 186.00 14/02/2564 - 
30 ร้านโยอะไหล่ยนต์, ต๋อยมอเตอร์ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,700.00 25/02/2564  
31 หจก.เดอะวัน โอ เอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนก.พ. 2564 2,400.00 9/03/2564 - 
32 ร้านแสวงอะไหล่ โทรทัศน์ เครื่องเย็น 

ส านักงานใหญ่ 
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,583.60 3/03/2564 - 

33 ร้านตุ๊กดอกไม้ จัดซื้อช่อดอกไม้ 400.00 3/03/2564 - 
34 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดจ้างท าตรายาง 350.00 9/02/2564 - 
35 ร้านค าเดียวดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล 2,490.00 9/03/2564 - 
36 ร้านยอดอะไหล่รถยนต์ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 250.00 9/03/2564 - 
37 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ 

 
จัดซื้อน้ าดื่ม 825.00 18/03/2564 - 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่ เลขที่ 

38 บจก.เดอะคอมพลัส จัดจ้างติดตั้ง INKTANK เครื่องปริ้นเตอร์ 1,200.00 30/03/2564 - 
39 บจก.เดอะคอมพลัส จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 300.00 30/03/2564 - 
40 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดจ้างซ่อมตรายาง 540.00 30/03/2564 - 
41 บจก.ราชสีมายางยนต์ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ 1,819.00 24/03/2564 10/2564 

  รวมทั้งสิ้น 138,268.79   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 
 

           รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
            ประจ าไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
ล าดับ 

ที ่
ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่ เลขที่ 

1 หจก.เดอะวัน โอ เอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนมี.ค. 2564      2,400.00  8/04/2564 - 
2 หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     4,200.00  5/04/2564 - 
3 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         200.00  19/04/2564 - 
4 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง        500.00  29/04/2564 - 
5 ร้านชุนหลี แบตเตอรี่ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      2,568.00  29/04/2564 - 
6 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุส านักงาน        150.00  29/04/2564 - 
7 บจก.อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จัดซื้อน้ าดื่ม        700.00  29/04/2564 - 
8 บจก.พงษ์กิต จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         200.00  29/04/2564 - 
9 บจก.เดอะคอมพลัส จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         300.00  30/03/2564 - 

10 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว      1,360.00  29/04/2564 - 
11 บจก.นาฟสเตชั่นเนอรี่ จัดซื้อวัสดุส านักงาน      8,316.00  28/04/2564 26/2564 
12 ร้านค าเดียวดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล      1,566.00  3/05/2564 - 
13 บจก.เดอะคอมพลัส จัดซื้อแบตเตอร์รี่โน๊ตบุ๊ค      2,990.00  30/04/2564 - 
14 หจก.เดอะวัน โอ เอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนเม.ย. 2564      2,400.00  1/10/2564 8/2564 
15 บจก.ดูโฮม จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว     1,800.00  5/05/2564 - 
16 ร้านศิริญจ์ พริ้นติ้ง ช็อป จัดจ้างท าตรายาง        160.00  29/04/2564 - 
17 บจก.ดูโฮม จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์(บันได 7 ขั้น)      2,696.00  12/05/2564 - 
18 บจก.อาร์โอ.โอ.วอร์เตอร์ จัดซื้อน้ าดื่ม 36 ถัง        900.00  13/05/2564 - 
19 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น 

 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง       500.00  25/05/2564 - 



107 
 

 
 

ล าดับ 
ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่ เลขที่ 

20 บจก.ดาววิชัยไชโย จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         500.00  21/05/2564 - 
21 ร้านค าเดียวดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล         340.00  25/05/2564 - 
22 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง         500.00  20/05/2564 - 
23 ร้านค าเดียวดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิล      9,792.00  21/05/2564 30/2564 
24 หจก.เดอะวัน โอ เอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนพ.ค.2564      2,400.00  1/10/2564 8/2564 
25 บ.ไอโลอิ กรุงเทพ ประกันภัย จ ากัด จัดซื้อค่า พรบ. ประกันภัย รถราชการ 5 คัน      4,837.47  8/06/2564 - 
26 หจก.ไกม่ิวสิค แอนด์ ซัพพลาย จัดจ้างติดตั้งสัญญาณส่งภาพพร้อมอุปกรณ์      9,630.00  2/06/2564 33/2564 
27 บ.พงษ์กิต จ ากัด จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง        500.00  8/06/2564 - 
28 บจก.อาร์โอ.โอ.วอร์เตอร์ จัดซื้อน้ าดื่ม 24 ถัง        600.00  10/06/2564 - 
29 ร้านช่างเก่ง จัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย      3,000.00  9/06/2564 - 
31 บ.ตังปักโคราช จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ      4,583.93  7/06/2564 12/2564 
32 บ.พงษ์กิต จ ากัด จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง        200.00  14/06/2564 - 
33 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง        300.00  18/06/2564 - 
34 บ.เทพนครคาร์ จ ากัด จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถ        642.00  18/06/2564 - 
35 บ.ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง      2,164.00  21/06/2564 - 
36 บ.ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว      2,056.00  25/06/2564 - 
37 บ.ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง        488.00  23/06/2564 - 
38 บ.นาฟ สเตอชั่นเนอรี่ จ ากัด (สาขาที่ 3) จัดซื้อขาตั้งทีวี      1,290.00  11/06/2564 - 

                 รวมทั้งสิ้น   77,729.40   
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           รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ           
ประจ าไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนเงินรวมที่

จัดซื้อจัดจ้าง 
เอกสารอ้างอิง 

วันที่ เลขที่ 
1 หจก.ณัฐ ดีไซน์ งานป้าย จัดจ้างท าป้ายไวนิล      9,512.00  23/06/2564 - 
2 ร้านช่างต้อ จัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ         400.00  5/07/2564 - 
3 หจก. เดอะวัน โอเอ(สนญ.) จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าเดือนมิ.ย. 2564      2,400.00  6/07/2564 - 
4 ร้านธาราแอร์ จัดซื้อวัสดุซ่อมเครื่องปรับอากาศ      1,740.00  2/07/2564 - 
5 บจก.อาร์โอ.โอ.วอร์เตอร์ จัดซื้อน้ าดื่ม 34 ถัง       850.00  12/07/2564 - 
6 บริษัท นาฟสเตชั่นเนอรี่ จ ากัด จัดซื้อวัสดุส านักงาน      4,785.00  16/07/2564 - 
7 หจก. เดอะวัน โอเอ(สนญ.) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   15,770.00  19/07/2564 - 
8 บริษัท นาฟสเตชั่นเนอรี่ จ ากัด จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        210.00  19/07/2564 - 
9 บริษัท นาฟสเตชั่นเนอรี่ จ ากัด จัดซื้อวัสดุส านักงาน        450.00  19/07/2564 - 

10 บริษัท รวมวิทยา จ ากัด จัดซื้อวัสดุส านักงาน         240.00  21/07/2564 - 
11 หจก. เดอะวัน โอเอ(สนญ.) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      1,800.00  21/07/2564 - 
12 หจก.เลิศศิลป์ สาส์ณ โฮลดิ้ง จัดจ้างตีพิมพ์หนังสือ   10,700.00  5/08/2564 39/2564 
13 หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย จัดจ้างท าระบบประชุมทางไกล    98,400.00  6/08/2564 40/2564 
14 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง    46,400.00  9/08/2564 42/2564 
15 บริษัท เดอะคอมพลัส จ ากัด จัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้า    12,900.00  6/08/2564 - 
16 มาวินคาร์แอนด์เซอร์วิส จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง-

1633 นครราชสีมา และ ขธ 7414 นครราชสีมา 
   10,914.00  9/08/2564 41/2564 

17 หจก. ช่อฟ้า โฮม ดี ไซน์ 
 

จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมระบบทางไกล    96,000.00  11/08/2564 43/2564 
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ล าดับ 
ที ่ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง 

จ านวนเงินรวม 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารอ้างอิง 
วันที่ เลขที่ 

18 บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จ ากัด จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง      2,252.35  22/08/2564 13/2564 
19 บริษัท รวมวิทยา จัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพร         400.00  29/08/2564 - 
20 ร้านชุนหลีแบตเตอรี่โคราช จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ      2,996.00  2/08/2564 - 
21 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปเรชั่น จัดซื้อน้ ามันตัดหญ้า        200.00  2/08/2564 - 
22 ร้านสวนพันธุ์ทิพย์ และร้านน้าแดง จัดซื้อวัสดุการเกษตร        940.00  4/08/2564 - 
23 หจก.โตโยต้าโคราช 1998 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 

นง-3268 นครราชสีมา 
     6,085.63  22/07/2564 38/2564 

24 ร้านค าเดียวดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายไวนิลวันแม่        850.00  5/08/2564 - 
25 หจก.เดอะวัน โอเอ จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนก.ค. 2564      2,400.00  3/08/2564 - 
26 บริษัท มีโชคพาวเวอร์ พลัส จ ากัด จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง     1,550.00  10/08/2564 - 
27 บริษัท อาร์ โอ.โอ.วอเตอร์ จ ากัด จัดซื้อน้ าดื่ม 34 ถัง        775.00  9/08/2564 - 
28 อู่พรรณการช่าง จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง-

1633 นครราชสีมา  
     3,420.00  5/08/2564 14/2564 

29 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์      2,150.00  9/08/2564 - 
31 หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        850.00  9/08/2564 - 
32 ร้านราชสีมาล้านเกลียว และ หจก. 

บุญไทยแมชีนเนอรี่ 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง        312.35  18/08/2564 - 

33 บริษัท สยามฟาร์มาซี(2018) จ ากัด จัดซื้อชุดเครื่องตรวจโควิด-19      4,600.00  23/08/2564 - 
34 ร้านค าเดียวดีไซน์ จัดจ้างท าป้ายชื่อศูนย์ฯ และป้ายสถานที่จอดรถ      3,180.00  23/08/2564 - 
35 อู่ช่างเกียรติ์ จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง-

3268 
 

     2,800.00  23/08/2564 18/2564 
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36 นายวสันต์ สนใจ จัดซื้อดิน      4,200.00  30/08/2564 - 
37 นายวสันต์ สนใจ จัดซื้อดิน      4,900.00  25/08/2564 - 
38 นายวสันต์ สนใจ จัดซื้อดิน      4,900.00  23/08/2564 - 
39 ร้านมิลล์แชมป์สปอรต์ จัดจ้างท าโล่รางวัล    10,800.00  16/08/2564 47/2564 
40 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง    23,143.97  9/08/2564 46/2564 
41 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า      5,312.00  25/08/2564 52/2564 
42 บริษัท ทรีท เมด จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จัดจ้างซ่อมเครื่องมือสอบเทียบ   20,000.00  9/08/2564 44/2564 
43 หจก.ช่อฟ้าโฮมดีไซน์ (ส านักงานใหญ่) จัดจ้างปรับปรุงตกแต่งภายใน    47,000.00  26/08/2564 51/2564 
44 นายวิชัย ช านาญศิลป์ จัดจ้างซ่อมแอร์ห้องงานบริหารและแผนงาน     7,000.00  3/09/2564 53/2564 
45 มาวินคาร์แอนด์เซอร์วิส จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องเสียงรถยนต์      5,800.00  9/09/2564 54/2564 
46 หจก.โคราชซีคิว (1995) จัดจ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งเสาวิทยุ    94,500.00  20/08/2564 49/2564 
47 ห้างทองศรีสุวรรณ 5 จัดซื้อของขวัญที่ระลึกผู้เกษียณ      7,800.00  15/09/2564 - 
48 บริษัท แอนทัน เมดิซายน์ จ ากัด จัดซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล 9,699,000.00  23/09/2564 - 
49 บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์  

เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 
จัดซื้อหน้ากากอนามัย 11,638,800.00  23/09/2564 - 

50 ร้าน เจี๊ยบอลูมิเนียม จัดจ้างปรับปรุงห้องการเงิน      100,000.00  20/08/2564 50/2564 
51 ร้าน เจี๊ยบอลูมิเนียม จัดจ้างปรับปรุงห้องธุรการและแผนงาน      105,000.00  20/08/2564 51/2564 
52 ร้านปวีณ 42 จัดจ้างปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 และบริเวณรอบศาล

พระภูมิ 
      70,000.00  19/08/2564 48/2564 

53 บริษัท อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด จัดซื้อแอลกอฮอล์ 75%   4,718,200.00  27/09/2564 - 
44 หจก.ซายไลน์ ซัพพลาย จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 

 
  2,815,700.00  28/09/2564 - 
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55 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด จัดซื้อวัสดุสนับสนุน อสม. ในการปฏิบัติงาน  297,520.00  28/09/2564 57/2564 
56 บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จ ากัด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงเครื่องมือทางการแพทย์      8,080.00  28/09/2564 56/2564 
57 บริษัท เหล็กสหกิจ จ ากัด จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง        390.00  30/08/2564 - 
58 หจก.พีทูออยล์(ส านักงานใหญ่) จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง      1,000.00  27/08/2564 - 
59 ราชสีมายางยนต์ เซอร์วิส จ ากัด จัดจ้างเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง     2,311.20  27/8/2564 - 
60 บริษัท อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จ ากัด จัดซื้อน้ าดื่ม        900.00  27/09/2564 - 
61 บริษัท ราชสีมาล้านเกลียว(2549) จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่) 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถเข็นดิน         470.80  27/08/2564 - 

62 ร้านช่างเก่ง จัดซื้อเอ็นตัดหญ้า        200.00  3/09/2564 - 
63 บริษัท โตเจริญกรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง      4,960.00  27/08/2564 20/2564 
64 หจก. เดอะวัน โอ เอ(ส านักงานใหญ่) จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนส.ค. 

2564 
    2,400.00  1/10/2564 8/2564 

65 บริษัท โตเจริญกรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานใหญ่) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง     1,831.78  1/10/2564 44/2564 
66 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว     2,468.00  9/09/2564 - 
67 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุส านักงาน     1,142.00  9/09/2564 - 
68 บริษัท ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        596.00  9/09/2564 - 
69 บริษัท มีโชคพาวเวอร์พลัส จ ากัด จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง        896.60  15/09/2564 - 
70 ร้านชุนหลีแบตเตอรี่ โคราช จัดซื้อแบตเตอรี่    2,033.00  15/09/2564 - 
71 ร้านสยามไอทีมาร์ท 

 
จัดจ้างปริ้นกระดาษ A3        240.00  14/09/2564 - 
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72 บริษัท ชัยทวีการไฟฟ้า จ ากัด จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า     2,054.00  13/09/2564 - 
73 บริษัท อาร์.โอ.โอ.วอเตอร์ จ ากัด จัดซื้อน้ าดื่ม        900.00  2/09/2564 - 
74 บริษัท มีโชคพาวเวอร์พลัส จ ากัด จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง        500.00  21/09/2564 - 
75 หจก. เดอะวัน โอ เอ(ส านักงานใหญ่) จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนก.ย. 

2564 
         2,400.00  1/10/2564 8/2564 

76 บริษัท นิวเหรียญชัยวัสดุก่อสร้าง จ ากัด จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง          4,920.00  29/09/2564 22/2564 
77 นายวิชัย ช านาญศิลป์ จัดจ้างซ่อมแอร์ห้องประชุมวิษณุ ชั้น4          8,000.00  27/09/2564 55/2564 

                 รวมทั้งสิ้น 30,077,501.68    
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ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 9  
526 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

โทร 044-212179 


