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คํานํา

ดว้ยโรงพยาบาลสูงเม่นใหค้วามสาํคญักบับุคลากรซึงเป็นทรัพยากรสาํคญัทีสุดในการบริหาร
จดัการของโรงพยาบาลฯเพือใหบ้รรลุตามเป้าหมาย วสิัยทศัน์พนัธกิจตามทีกาํหนดไวน้นัเหตุนี เพือให้
บุคลากรไดรู้้จกัโรงพยาบาลฯและดาํเนินงานกา้วไปในทิศทางเดียวกนั รู้สิทธิหนา้ทีลกัษณะอนัพึงประสงค์
และขอ้ควรปฏิบติัจึงไดจ้ดัทาํคู่มือเล่มนีขึนโดยไดร้วบรวมวสิัยทศัน์ค่านิยมพนัธกิจประเด็นยทุธศาสตร์
ของโรงพยาบาลฯสิทธิ ประโยชน์และขอ้ปฏิบติัร่วมกนัในโรงพยาบาลสูงเม่น เรียบเรียงใหเ้กิดความเขา้ใจ
ชดัเจนยิงขึน และเพอืเป็นแนวทางในการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในฐานะ “บุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น’’
ทีเป็นขา้ราชการ,ลูกจา้งประจาํ,พนกังานราชการ,พนกังานกระทรวงสาธารณสุข, ลูกจา้งชวัคราวรายเดือน,
ลูกจา้งชวัคราวตามโครงการ (1 ปีขึนไป) ก่อใหเ้กิดความสุขในการทาํงานเป็นส่วนหนึงขององคก์รในการ
ขบัเคลือนงานดา้นสาธารณสุขในทุกดา้น เพือเป็นโรงพยาบาลพึงพาได ้ของประชาชนต่อไป

งานการเจา้หนา้ที
กลุ่มงานบริหารทัวไป

รพ.สูงเม่น
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- ประเภทของบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น
- การจดัทาํแฟ้มประวติั
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- การทดลองงาน
- ค่าตอบแทนทีปฏิบติังานนอกเหนือจากเงินเดือน
ตวัอยา่งการเขียนค่าตอบแทน พ.ต.ส. (วชิาชีพเฉพาะ) สาํหรับขา้ราชการ,พกส.และลจช.รายเดือน
ตวัอยา่งการเขียนใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบียเลียงเหมาจ่าย
การลาทุกประเภท
การลาออก
ขอ้ปฏิบติัทีขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเมือปฏิบติังานในโรงพยาบาลสูงเม่น
ส่วนที 2 ตามภารกิจหลกั ง.
ส่วนที 3 ตามภารกิจสนบัสนุน จ.
ภาคผนวก ฉ.
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ข้อมูลทวัไป
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ข้อมูลอาํเภอสูงเม่น

อาํเภอสูงเม่นตงัอยูที่บา้นสูงเม่น ทอ้งทีลาํนาํแม่พวก ต่อมาไดเ้ปลียนชือเป็น อาํเภอแม่พวก ตามลาํ
นาํทีตงัในปี พ.ศ. 2445 ต่อมาเมือ พ.ศ. 2460 ทางราชการไดเ้ปลียนชือจากอาํเภอแม่พวกเป็น อาํเภอสูงเม่น
คาํวา่ “สูงเม่น” ไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดจดัทาํประวติัไวเ้ป็นหลกัฐาน เพียงแต่ไดรั้บทราบจากคาํบอกเล่าจากบุคคล
ทีรู้บอกวา่ สถานทีตงัวดัสูงเม่นเดิมเป็นป่าพงไพรหนาแน่น เป็นทีชุมนุมของสัตวช์นิดหนึง คือ เม่น ไดม้า
ชุมนุมอาศยัอยู ่ต่อมาบา้นเมืองไดเ้จริญขึน ป่าแห่งนีไดถู้กแผว้ถาง ราษฎรไดใ้ชเ้ป็นสถานทีอยูอ่าศยัรวมกนั
เป็นหมู่บา้นพร้อมกบัไดส้ร้างวดัขึนชือวดัสูงเม่น ดว้ยเหตุดงักล่าวทางราชการจึงไดเ้ปลียนชือจากอาํเภอแม่
พวกเป็นอาํเภอสูงเม่น แต่คาํวา่ “สูงเม่น” เป็นการเพียนเสียงและรูปอกัษรทางภาษาไทยกลางทีเขียนขึนมา
ตามความเขา้ใจผิดของทางราชการในสมยันัน ซึงถา้เขียนตามหลกัการอ่านการเขียนและความหมายทาง
ภาษาลา้นนาแลว้ สูงเม่นจะตอ้งสะกดเป็น “สุ่งเหมน้” โดยคาํวา่ “สุ่ง” แปลวา่รู และ “เหมน้” แปลวา่ตวัเม่น

ข้อมูลทวัไปของอาํเภอสูงเม่น
 อาํเภอสูงเม่น มีหมู่บา้นทงัหมด จาํนวน 110 หมู่บา้น
 อาํเภอสูงเม่น มีตาํบลทงัหมด จาํนวน 12 ตาํบล
 อาํเภอสูงเม่น มีเทศบาล ทงัหมด จาํนวน 1 แห่ง
 จาํนวนหลงัคาเรือน 21,629 หลงัคาเรือน
 จาํนวนประชากร ทงัหมด จาํนวน 79,395 คน

ทีว่าการอาํเภอเม่น
ตงัอยูที่ 88 หมู่ 3 ต.สูงเม่น
อาํเภอสูงเม่น จงัหวดั แพร่ 54130

ทีตังและอาณาเขต
อาํเภอสูงเม่นมีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียงดงัต่อไปนี
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัตาํบลป่าแมต ตาํบลนาจกัร ตาํบลช่อแฮ อาํเภอเมืองแพร่
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัตาํบลช่อแฮ อาํเภอเมืองแพร่
 ทิศใต ้ติดต่อกบัตาํบลนาํหมนั อาํเภอท่าปลา ตาํบลบา้นด่านนาขาม อาํเภอเมืองอุตรดิตถ์ (จงัหวดั

อุตรดิตถ)์ และตาํบลแม่จัวะ ตาํบลปงป่าหวาย อาํเภอเด่นชยั
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบล ตา้ผามอก อาํเภอลอง
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ข้อมูลการปกครอง

1.ตาํบล.......12…. แห่ง
2.หมู่บา้น....110…. แห่ง
3.เทศบาล.....1…..แห่ง
4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล........12 … แห่ง
5. จาํนวนหลงัคาเรือ........21,629……. หลงัคาเรือน
6. ประชากร.........79,395…… คน

ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ

1.อาชีพหลกั ได้แก่
- การทาํนาขา้ว
- การทาํสวนผลไมย้นืตน้ เช่น ลาํไย มะขาม
- การปลูกพืชในฤดูแลง้
- การปศุสัตว์

2.อาชีพเสริม ได้แก่
- ผลิตภณัฑไ์มส้ักแปรรูป
- ตดัเยบ็เสือผา้กลุ่มแม่บา้น
- ผลิตภณัฑก์ลุ่มแม่บา้น

ลกัษณะภูมปิระเทศ
เป็นทีราบระหวา่งภูเขา โดยมีทิวเขาลอ้มรอบ และมีแม่นาํสายสาํคญัไหลผา่นคือแม่นาํยม

งานประเพณสํีาคญั
 งานประเพณีตากธรรม วดัสูงเม่น ตาํบลสูงเม่น (มกราคม-กมุภาพนัธ์)
 งานประเพณีนมสัการพระธาตุเนิง วดัพระหลวง ตาํบลพระหลวง (กมุภาพนัธ์-มีนาคม)
 งานประเพณีไหวพ้ระเจา้นังดิน และจุดบงัไฟ วดัศรีดอก ตาํบลหวัฝาย (พฤษภาคม)
 งานแข่งเรือยาว ตาํบลเวียงทอง (ตุลาคม)
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สถานศึกษา
1. ระดบัประถมศึกษา จาํนวน2แห่ง (โรงเรียนชุมชนบา้นบวกโป่ง/โรงเรียนสูงเม่นวทิยาคาร)
2. ระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 2 แห่ง(โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ์ /โรงเรียนบา้นกาศประชานุ

เคราะห์)
3. ระดบัอาชีวะศึกษา จาํนวน 1 แห่ง (วทิยาลยัสารพดัช่างแพร่)

การปกครองส่วนท้องถิน

ทอ้งทีอาํเภอสูงเม่นประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 13 แห่ง ไดแ้ก่

 เทศบาลตําบลสูงเม่น 5 หมู่บา้น 6 ชุมชน ครอบคลุมพืนทีบางส่วนของตาํบลสูงเม่น (หมู่ที 1 บา้นสูง
เม่น (ชุมชนร่วมใจพฒันา, ชุมชนท่าลอ้ร่วมใจ),หมู่ที 2 บา้นสูงเม่น (ชุมชนเม่นทองพฒันา),หมู่ที 3
บา้นสูงเม่น (ชุมชนประชารักษถิ์น),หมู่ที 7 บา้นท่าลอ้ (ชุมชนท่าลอ้พฒันา),หมู่ที 8 บา้นท่ามา้
(ชุมชนท่ามา้พฒันา)

 องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเม่น ครอบคลุมพืนทีตาํบลสูงเม่น 5 หมู่บา้น (เฉพาะนอกเขตเทศบาล
ตาํบลสูงเม่น)หมู่ที 4 บา้นท่ามด,หมู่ที 5 บา้นโตนใต,้หมู่ที 6 บา้นโตนเหนือ ,หมู่ที 9 บา้นโตนใต-้ปง
นอ้ย,หมู่ที 10 บา้นโตนเหนือ

 องค์การบริหารส่วนตําบลนําชํา ครอบคลุมพืนทีตาํบลนาํชาํทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลหัวฝาย ครอบคลุมพืนทีตาํบลหวัฝายทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนมูล ครอบคลุมพืนทีตาํบลดอนมูลทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเหล่า ครอบคลุมพืนทีตาํบลบา้นเหล่าทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกวาง ครอบคลุมพืนทีตาํบลบา้นกวางทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านปง ครอบคลุมพืนทีตาํบลบา้นปงทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกาศ ครอบคลุมพืนทีตาํบลบา้นกาศทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ ครอบคลุมพืนทีตาํบลร่องกาศทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลสบสาย ครอบคลุมพืนทีตาํบลสบสายทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงทอง ครอบคลุมพืนทีตาํบลเวยีงทองทงัตาํบล
 องค์การบริหารส่วนตําบลพระหลวง ครอบคลุมพืนทีตาํบลพระหลวงทงัตาํบล
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ทรัพยากรทางด้านการดูแลสุขภาพ

 โรงพยาบาลชุมชน ( 30เตียง ) จาํนวน 1แห่ง
 ศูนยสุ์ขภาพชุมชน จาํนวน 1แห่ง
 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 16แห่ง
 คลินิกแพทย์ จาํนวน 9แห่ง
 คลินิกทนัตกรรม จาํนวน 2แห่ง
 คลินิกพยาบาลในชุมชน จาํนวน 14แห่ง
 เทศบาล จาํนวน 1แห่ง
 ร้านขายยา จาํนวน 15แห่ง

ทรัพยากรอืน
 สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอสูงเม่น จาํนวน 1แห่ง
 ธนาคารกรุงไทย,ทหารไทย,ออมสิน,กสิกร,ธกสจาํนวนจาํนวน 6 แห่ง
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รู้จักโรงพยาบาลสูงเม่น

ข้อมูลพืนฐาน

 ข้อมูลโรงพยาบาล
ชือโรงพยาบาล: (ภาษาไทย) โรงพยาบาลสูงเม่นอาํเภอสูงเม่น  จงัหวดัแพร่
(ภาษาองักฤษ) SUNGMEN  HOSPITAL
ทีอยูส่าํหรับติดต่อทางไปรษณีย:์ 118 หมู่ที 6 ตาํบลดอนมูล อาํเภอสูงเม่น

จงัหวดัแพร่
โทรศพัท์ 054-541299
โทรสาร 054-541299 ต่อ 711
E-mail address www.smhos.com

 เจ้าของ/ต้นสังกดั
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์แสงชัย พงศ์พชิญ์พทิกัษ์
ตน้สังกดัในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข
ตน้สังกดัในพืนที สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่
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สถานที และสิงปลูกสร้างรอบ ๆโรงพยาบาลสูงเม่น
 เริมก่อตงัครังแรกเมือปี พ.ศ. 2513 มีสถานะเป็นสถานีอนามยัชนัหนึง มีแพทยป์ระจาํ 1 คน ในขณะ

นนัไดรั้บบริจาคทีดินใหก่้อตงั ณ เลขที 118 หมู่ที 6 ตาํบลดอนมูล อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่
 ต่อมาเมือปี พ.ศ. 2515 ไดรั้บงบประมาณจดัสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ณ ทีตงัเดิม

ปี พ.ศ. 2537 ไดรั้บงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จดัสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ณ ทีตงัเดิม
จนถึงปัจจุบนั
 อนาคต กาํลงัจะเริมตน้สร้างโรงพยาบาลสูงเม่น (แห่งใหม่) พืนที จาํนวน 25 ไร่

ข้อมูลการบริหารงานและข้อมูลทัวไปโรงพยาบาลสูงเม่น
ปัจจุบนั โรงพยาบาลสูงเม่น เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดF2 ๓๐เตียง
(กาํลงัเพิมศกัยภาพ)
รหสัสถานบริการพยาบาล 5 หลกั 11169 รหสัสถานบริการพยาบาล 9 หลกั 000011169
โทรศพัท์ 0 5454 1299โทรสาร 0 5454 1299 ต่อ 711
Web site www.smhos.com

จํานวนเตียงผู้ป่วย/ห้อง ณ วันที เดือน พ.ศ.มกราคม 2562

จาํนวนเตียงผูป่้วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ)
1จาํนวนเตียงตามกรอบ/จาํนวนทีขออนุญาต 30 เตียง
2จาํนวนเตียงทีเปิดใหบ้ริการจริง (ไม่รวมเตียงเสริม) 40 เตียง
3จาํนวนเตียงสามญั 30 เตียง
4จาํนวนเตียงสังเกตอาการ (Observe ER) 5 เตียง
5จาํนวนเตียงพิเศษ 10 เตียง
6จาํนวนเตียง NICU - เตียง
7จาํนวนห้องผา่ตดั 1 หอ้ง
8จาํนวนห้องคลอด 1 หอ้ง
9จาํนวนห้องตรวจผูป่้วยนอก 4 หอ้ง
10จาํนวนหอ้งตรวจผูป่้วยนอกเฉพาะทาง 2 หอ้ง
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ระดับของการให้บริการ
( / ) โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทัวไปขนาดเล็กตาํกวา่ 100 เตียง
(   ) โรงพยาบาลทัวไป (ขนาด 100 เตียงขึนไป)
(   )โรงพยาบาลเฉพาะทาง
(   ) โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั/โรงพยาบาลทีใหก้ารดูแลระดบัตติยภูมิ

บริบทขององค์กร
สภาพแวดล้อมขององค์กร
 บริการหลกั

1. ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัโรค  บาํบดัรักษา ส่งเสริม  ป้องกนั  ฟืนฟู  ดูแลสุขภาพเชิงรุก แก่
ประชาชนในขีดความสามารถระดบัทุติยภูมิ ระดบั 2.1 รวมถึงการรับ – ส่งต่อดว้ยทีม
ประสานเครือข่ายการรับส่งต่อผูป่้วย

2. สนบัสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในการจดับริการสุขภาพปฐมภูมิ  เช่น  ระบบ
ยา  และเวชภณัฑ ์ ระบบการใหค้าํปรึกษาโดยแพทย ์ การสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทย์
ให ้ รพ.สต. การบริหารจดัการงบประมาณ  การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

3. ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัโรค  บาํบดัรักษา ส่งเสริม  ป้องกนั  ฟืนฟู  ดูแลสุขภาพเชิงรุก แก่
ประชาชนในขีดความสามารถระดบัปฐมภูมิในพืนทีตาํบลดอนมูล

งานพฒันาคุณภาพทีโรงพยาบาลสูงเม่นดําเนินการ

ลาํดบั ระบบคุณภาพ
1 5 ส.
2 มาตรฐาน ISO 14001   (มาตรฐานระบบการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม)
3 มาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 (มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั)
4 มาตรฐานการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล (HA : Hospital Accreditation)
5 มาตรฐานการรับรองมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ ISO 15189
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ตารางการให้บริการในแต่ละคลนิิกบริการของโรงพยาบาลสูงเม่น

วนัทีใหบ้ริการคลินิก ภาคเชา้ ๐๘.๐๐น. – ๑๒.๐๐ น. ภาคเชา้ ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น.
จันทร์ ตรวจโรคทัวไป ตรวจโรคทัวไป

ตรวจความดนัโลหิต -
คลินิกศูนยพ์ึงได,้ คลินิกเพือใจวยัรุ่น คลินิกศูนยพ์ึงได,้ คลินิกเพือใจวยัรุ่น

- คลินิกผูสู้งอายุ

- คลินิกไร้พุง

องัคาร ตรวจโรคทัวไป ตรวจโรคทัวไป
ตรวจความดนัโลหิตสูง -
คลินิกศูนยพ์ึงได,้ คลินิกเพือใจวยัรุ่น คลินิกศูนยพ์ึงได,้ คลินิกเพือใจวยัรุ่น
- คลินิกโรคปอดอุดกนัเรือรัง

พธุ ตรวจโรคทัวไป ตรวจโรคทัวไป
คลินิกเบาหวาน -
ฉีดวคัซีนทุกวนัพุธที 3 ของเดือน -
- คลินิกโรคไตวายเรือรัง
คลินิกศูนยพ์ึงได,้ คลินิกเพือใจวยัรุ่น คลินิกศูนยพ์ึงได,้ คลินิกเพือใจวยัรุ่น

พฤหัสบดี ตรวจโรคทัวไป ตรวจโรคทัวไป
คลินิกโรคหวัใจและหลอดเลือดสมอง -
คลินิกศูนยพ์ึงได,้ คลินิกเพือใจวยัรุ่น คลินิกศูนยพ์ึงได,้ คลินิกเพือใจวยัรุ่น
- คลินิกโรคหอบหืด

ศุกร์ ตรวจโรคทัวไป ตรวจโรคทัวไป
คลินิกเบาหวาน -
- คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช
- คลินิกโรคมะเร็ง
- คลินิกประคองรักษ์
- เยียมบา้น/ขอ้มูล/รายงาน
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โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2563

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการมีส่วนร่วมรพ.

กลุ่มสนบัสนุนบริการกลุ่มบริการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

 ผูป่้วยนอก
 งานอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน
 งานคลินิก NCD
 งานสุขภาพจิต
 งานหอ้งคลอด
 งานหอ้งตรวจพิเศษ
 งานหอ้งผา่ตดั
 งานผูป่้วยใน
 งานโภชนาการ
 งานจ่ายกลาง

กลุ่มการพยาบาล กลุ่มพฒันาระบบบริการ
ดา้นปฐมภูมิและสารสนเทศ

กลุ่มงานบริหารทัวไป

 องคก์รแพทย์
 งานชนัสูตร
 งานทนัตกรรม
 งานเภสชักรรม

 หน่วยบริการปฐมภูมิ
 สาํนกังาน CUP
 คลินิกพิเศษ
 คลินิกยาเสพติด
 พยาบาล รพ.สต.
 งานพฒันาคุณภาพ
 งานยทุศาสตร์
 งานขอ้มลูและ

ประกนัสุขภาพ
 ศสช.ดอนมลู

 งานบริหารทัวไป
 งานควบคุมภายใน , ITA
 งานการเจา้หนา้ที
 งานการเงินและบญัชี
 งานธุรการ
 งานพสัดุ
 งานซ่อมบาํรุง
 งานยานยนต์
 งานสิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั
 สุขศึกษาและประชาสมัพนัธ์
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โครงสร้างทีมคร่อมสายงานโรงพยาบาลสงูเมน่

โครงสร้างทีมคร่อมสายงาน
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พนัธกจิและวสิยัทศัน ์โรงพยาบาลสงูเมน่

บรกิารหลกั
1. ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัโรค บาํบดัรักษา ส่งเสริม ป้องกนั ฟืนฟ ูดูแลสุขภาพเชิงรุก แก่ประชาชนในขีด

ความสามารถระดบัทุติยภูมิ ระดบั 2.1 รวมถึงการรับ-ส่งต่อดว้ยทีมประสานเครือข่ายการรับส่งต่อผูป่้วย.
2. สนบัสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในการจดับริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น ระบบยา และเวชภณัฑ ์ระบบ

การใหค้าํปรึกษาโดยแพทย ์การสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยใ์ห ้รพ.สต. การบริหารจดัการงบประมาณ การบริหาร
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ.

วสิยัทศัน์
1. เครือข่ายบริการสุขภาพแห่งการเรียนรู้ บริการมีคุณภาพ พหุภาคีเขม้แขง็ มุ่งสู่สุขภาวะของประชาชน

พนัธกจิ
1. ใหบ้ริการสุขภาพแบบองคร์วมอยา่งมีคุณภาพ.
2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะทีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของประชาชน.
3. บริหารจดัการองคก์รเพือสนบัสนุนการจดับริการสุขภาพอยา่งมีผลิตภาพและผูใ้หบ้ริการมีความสุข.

เป้าประสงค์
1. ลดโรคและปัญหาสุขภาพสาํคญัในอาํเภอสูงเม่น.
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกนัโรค และการจดัการสิงแวดลอ้มทีเอือต่อสุขภาพ.
3. พหุภาคีมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะทีสอดคลอ้งวถีิชีวติประชาชน.
4. เครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบบริการทีมีคุณภาพ บริหารจดัการอยา่งมีผลิตภาพ ผูใ้หบ้ริการมีความสุข.

ประเด็นยทุธศาสตร์
1. เพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการทีดี.
2. ขยายบริการและการเขา้ถึงบริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน.
3. พฒันาคุณภาพระบบบริการสู่มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ.
4. พฒันาคุณภาพระบบบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย.์

เข็มมุง่
1. สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัดา้นผูป่้วย เจา้หนา้ที สิงแวดลอ้ม.
2. พฒันาระบบบริหารจดัการความเสียง.
3. พฒันาการนาํขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์.

คา่นยิม
1. สามคัคี มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้

ความเชียวชาญพเิศษขององคก์ร
1. การมีส่วนร่วมในการจดับริการร่วมกบัเครือข่ายปฐมภูมิ.



การมารายงานตัวเพือปฏิบัติราชการ
1. รายงานตวั ที งานการเจา้หนา้ที ฝ่ายบริหารทัวไป (วนั เวลา สถานทีตามหนงัสือส่งตวัจากตน้สังกดั หรือหนงัสือขอใหม้ารายงานตวั)
2. เอกสารทีตอ้งนาํมาประกอบในการการรายงานตวั

ลาํดบั เอกสาร จาํนวน
ประเภท

หมายเหตุ
ขา้

ราชการ
ลูกจา้ง
ประจาํ

พนกังาน
ราชการ

พนกังาน
กระทรวงฯ

ลจค.
รายเดือน

ลจค.
รายวนั

๑ หนงัสือส่งตวัจากตน้สงักดัพร้อมรายงานวนัลา ๑ ฉบบั    ลูกจา้งชัวคราวรายเดือน (นร.ทุน)
๒ หนงัสือรับรองการหกัเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ จากตน้สงักดั ๑ ฉบบั  ค่าตอบแทน,พตส.,ไม่ทาํเวชฯ
๓ แฟ้มประวติั กพ.๗ ๑ เล่ม 

๔ หนงัสือราชการขอให้มารายงานตวั ๑ ฉบบั  พกส.,ลจค.รายเดือน
๕ สาํเนาทะเบียนบา้น ๑ ฉบบั      

๖ สาํเนาบตัรประชาชน ๑ ฉบบั      

๗ สาํเนาวฒิุการศึกษา ๑ ฉบบั      

๘ สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบบั      

๙ สาํเนาประกาศนียบตัร/ปริญญา ๑ ฉบบั      

๑๐ สาํเนาใบประกอบวิชาชีพ ๑ ฉบบั      สาํหรับตาํแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
๑๑ สาํเนาใบประกอบโรคศิลป์ ๑ ฉบบั      สาํหรับตาํแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
๑๒ สาํเนาบตัรสมาชิกสภาการพยาบาล,สมาคมพยาบาล ๑ ฉบบั      ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
๑๓ สาํเนาทะเบียนสมรส (หญิง) (ถา้มี) ๑ ฉบบั      

๑๔ สาํเนาทะเบียนการหยา่ (หญิง) (ถา้มี) ๑ ฉบบั      

๑๕ สาํเนาใบเปลียนชือสกุล (ถา้มี) ๑ ฉบบั      

๑๖ สาํเนาใบผา่นการเกณฑท์หาร (ชาย) ๑ ฉบบั      

๑๗ สาํเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ๑ ฉบบั      

๑๘ รูปถ่าย 1 นิว ๒ ใบ      

สิงทีบุคลากรสูงเม่นทีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ควรทราบและถือปฏิบัติ
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3. เอกสารทีตอ้งจดัทาํและส่งใหง้านการเงิน

ตําแหน่ง เอกสารทีต้องจัดทาํ เริมมาปฏิบัติงาน กาํหนดส่ง
แพทย,์ทนัตแพทย,์เภสัชกร เงินไม่ทาํเวชปฏิบติัส่วนตวั 1 ชุด ปีละ 1 ครัง
แพทย,์ทนัตแพทย,์เภสัชกร
สหวชิาชีพ ตาํแหน่งเฉพาะ
(พยาบาลวชิาชีพ,นกัเทคนิค
การแพทย,์นกักายภาพบาํบดั,
นกักิจกรรมบาํบดั)

เงินเพิมสาํหรับตาํแหน่งทีมีเหตุพิเศษของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการสาธารณสุข (พตส.)

1 ชุด ปีละ 1 ครัง

ตาํแหน่งวชิาชีพเฉพาะ
ผูป้ฏิบติังาน,ตาํแหน่งงาน
ทีเกียวขอ้งกบัผูป่้วย

ค่าตอบแทนเบียเลียงเหมาจ่ายที
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน

- งานการเงิน
จะแจง้ให้
รวบรวมส่ง

1. ขา้ราชการ
2. ลูกจา้งประจาํ
3. พนกังานราชการ
4. พนกังานกระทรวงสาธรณสุข
5. ลูกจา้งชัวคราวรายเดือน
6. ลูกจา้งชัวคราวรายวนั

ประเภทของบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น
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1. ขา้ราชการ,ลูกจา้งประจาํ
 แฟ้มประวติั กพ. 7 หากขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/พกส.ทีมาปฏิบติังานใหม่/ยา้ย/โอน

ใหน้าํสาํเนากพ. 7 จากตน้สังกดัมาดว้ย
2. พนกังานราชการ
 แฟ้มประวติั กพ. 7 งานการเจา้หนา้ทีถ่ายสาํเนา กพ. 7 จากงานทรัพยากรบุคคล สสจ.

เพือทาํแฟ้มประวติั กพ. 7 เบืองตน้
3. พนกังานกระทรวงสาธารณสุข
 ทาํแฟ้มประวติักพ.7 โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดเอกสารทีตอ้งนาํมาในการรายงานตวัเพือ

ปฏิบติังาน ,สัญญาเป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสุข,หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บเงินช่วยพิเศษหาก
เป็นการโอน/ยา้ย ใหแ้นบสาํเนา กพ.7 มาดว้ย

4. ลูกจา้งชัวคราวรายเดือน
 ทาํแฟ้มประวติักพ.7 โดยแนบเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดเอกสารทีตอ้งนาํมาในการรายงานตวัเพือ

ปฏิบติังาน ,สัญญาเป็นลูกจา้งชัวคราว,หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บเงินช่วยพิเศษ

ขา้ราชการ,ลูกจา้งประจาํ,พนกังานราชการ,พนกังานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจา้งชัวคราวรายเดือนทุกประเภท
 การจดัทาํ Port folio
o ทะเบียนประวติับุคลากร
o ใบกาํหนดหนา้ทีตาํแหน่ง Job description
o การฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน OJT : On the job training
o ใบกาํหนดสมรรถนะสาํหรับตาํแหน่งงาน Competency
o แบบบนัทึกประวติัการฝึกอบรม

การจัดทาํแฟ้มประวตัิ

การจัดทาํแฟ้ม Port folio
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1. พนกังานราชการ  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่เป็นผูด้าํเนินการ
2. พนกังานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจา้งชัวคราวรายเดือนทุกประเภท ดาํเนินการดงันี
 กรณีไม่เคยมีประกนัสังคม กรอกขอ้มูลผูป้ระกนัตนใหค้รบถว้น เลือกสถานพยาบาล และ

สถานพยาบาลรองอนัดบั 1-2 ใหเ้รียบร้อย (ทงันีขอความร่วมมือใหเ้ลือกรพ.สูงเม่น
 กรณีเคยมีประกนัสังคม กรอกขอ้มูลผูป้ระกนัตนใหค้รบถว้น เลือกสถานพยาบาลทงัสองกรณี ให้

แนบสาํเนาทะเบียนบา้นสาํเนาบตัรประชาชนจาํนวน 1 ชุดและคาํสังบรรจุ จาํนวน 1 ชุดทงันีการ
เลือกสถานพยาบาล สาํนกังานประกนัสังคมกาํหนดใหผู้ป้ระกนัตนสามารถเปลียนสถานพยาบาล
ได2้ ปี 1 ครังหากยงัไม่ครบ 2 ปี ยงัไม่สามารถเปลียนสถานพยาบาลได ้และใหใ้ชสิ้ทธิการรักษา
จากสถานพยาบาลเดิมไปก่อน

รายละเอยีดเพิมเติมเกียวกบักองทุนประกนัสังคมสามารถศึกษาได้ที https://www.sso.go.th/

ขา้ราชการ,ลูกจา้งประจาํ,พนกังานราชการ,พนกังานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจา้งชัวคราวรายเดือน (ทุกประเภท)
 ขอความร่วมมือเปิดบญัชีธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่
 การเซ็นเงินเดือนให้เซ็นทีเคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์/เคาน์เตอร์ฝ่ายบริหารทัวไป
 รับสลิปเงินเดือนและสลิปสหกรณ์ทีเคาน์เตอร์ฝ่ายบริหาร หรือติดต่อสอบถามทีงานการเงิน

ฝ่ายบริหารทัวไป

 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัแพร่ดูรายละเอียดไดที้
www.sahagornpph.com/2015/index.php และยืนหลกัฐานที......
 สมคัรเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขดูรายละเอียดไดที้

www.chapanakij.orgและยืนหลกัฐานที งานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารทัวไป
 การสมคัรกองทุนสาํรองเลียงชีพพนกังานกระทรวงสาธารณสุขติดต่อไดที้งานการเจา้หนา้ที

กลุ่มงานบริหารทัวไป

การขึนทะเบียนประกนัสังคม

การเปิดบัญชีและการเซ็นเงินเดือน

การสมคัรสมาชิกต่าง ๆ(แลว้แต่ความสมคัรใจ)



16

บุคลากรทีมาปฏิบติังานใหม่ จะไดป้้ายชือ คนละ 1 อนั เพือสวมใส่ในขณะปฏิบติังาน โดยงานการ
เจา้หนา้ทีจะแสกนรูป/ถ่ายรูปเพือติดบตัร เวลาดาํเนินการไม่เกิน 1 สัปดาห์

1. สถานทีสแกนลายนิวมือลงเวลาและลงเวลาในสมุดคุมการมาปฏิบติัราชการ คือ บริเวณขา้งหอ้งเอกซเรย์
และหนา้หอ้งพกัพยาบาล ตึก VIP

2. การสแกนลายนิวมือขา้ราชการ,ลูกจา้งประจาํ,พนกังานราชการ,พนกังานกระทรวงสาธารณสุข,
ลูกจา้งชัวคราวรายเดือน,ลูกจา้งชัวคราวรายเดือน (นกัเรียนทุน) ทุกตาํแหน่ง ทุกวชิาชีพ จะตอ้งปฏิบติัดงันี
ลายนิวมือได้

2.1 ขอ้ปฏิบติัการสแกนลายนิวมือในเครืองสแกนลายนิวมือ
 กาํหนดใหใ้ชล้ายนิวมือทีไดส้แกนไวก้บังาน IT
 ไม่ควรใช ้นาํยาใด ๆ ในการทานิวมือ เพราะจะทาํใหเ้ครืองสแกนไม่สามารถอ่าน
 หากสแกนแลว้ประมาณ 3 ครังแลว้สแกนไม่ได้ ใหห้มายเหตุในสมุดการลงเวลา

มาปฏิบติัราชการ ในช่องหมายเหตุวา่ “สแกนไม่ได”้
2.2 วธีิการสแกนลายนิวมือ
 ทาํการสแกนนิวมือในแท่นสแกน เมือสแกนแลว้จะปรากฏ ชือ-สกุล ,เวลามาปฏิบติังาน

(เขา้หรือออก) ในหนา้จอเครืองสแกน
 หากสแกนแลว้ไม่ปรากฏลายนิวมือและขอ้มูลขึนหนา้จอวา่ไม่สามารถอ่านขอ้มูลได้

ใหก้ลบัไปดาํเนินการตามขอ้ 2.1
 กรณีทีขึนปฏิบติังานเชา้ ต่อ บ่าย ใหส้แกนเขา้ช่วงเชา้ และสแกนออกเมือลงเวรบ่าย
 กรณีทีขึนปฏิบติังานเวรดึกใหส้แกนเขา้ และสแกนออกเมือลงเวรในเชา้อีกวนั สแกนแลว้

จะปรากกฎชือ-สกุลของผูส้แกน

*** สแกนลายนิวมืออย่างมสีติ และใจเยน็ ไม่ใช้อารมณ์ นิวทีจะสแกนมีหลายนิว ทียงัสแกนได้ ทรัพย์ สินทุกชิน
ของโรงพยาบาลเสียหาย คือ เงินเดือน OT และค่าตอบแทนต่าง ๆ ของเรา

การทาํป้ายชือบุคลากรใหม่

การสแกนลายนิวมอืและการลงเวลามาปฏบัิติราชการ



ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น
เรือง  กาํหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบติัราชการ

-----------------------------------
เพือใหก้ารมาปฏิบติัราชการของขา้ราชการและบุคลากร โรงพยาบาลสูงเม่นสอดคลอ้งกบัประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรีเรือง
กาํหนดเวลาทาํงานและวนัหยดุราชการ (ฉบบัที๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒กาํหนดมาตรฐานการมาปฏิบติัราชการของขา้ราชการและ
บุคลากร ดงันี
๑. กาํหนดเวลาทาํงานราชการ ปกติเริมทาํงานตงัแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐น. หยดุ
กลางวนั เวลา ๑๒.๐๐น. ถึง เวลา ๑๓.๐๐น.
๒. ใหข้า้ราชการและบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่นมาลงเวลาปฏิบติัราชการดว้ยการสแกนลายนิวมือพร้อมทงัเซ็นชือลงเวลา
ปฏิบติังาน ณ สถานทีทีโรงพยาบาลกาํหนดไม่เกินเวลา ๐๘.๐๐น.
๓.กรณีมาสแกนลายนิวมือลงเวลาปฏิบติัราชการเกินเวลา ๐๘.๐๐น. ถือวา่มาสายนอกเวลาราชการ
ปกติ ไม่ถือเป็นการมาสายตามระเบียบราชการ
๔.กรณีลงเวลาปฏิบติัราชการ เกินเวลา ๐๘.๓๐น. ถือวา่มาสายในเวลาราชการปกตินบัเป็น๑ ครัง
๕. กรณีลงเวลาปฏิบติัราชการหลงัเวลา ๐๙.๐๐น.ใหเ้ขียนใบลากิจ  ถา้หากไม่เขียนใบลาถือวา่ขาดราชการ
๖.ใหข้า้ราชการและบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น มาลงเวลากลบัจากการปฏิบติัราชการในเวลาปกติคือ เวลา ๑๖.๐๐น.
๗.ในกรณีมาสแกนลายนิวมือเพือปฏิบติัราชการตามขอ้๒,ขอ้ 3,ขอ้๔ แลว้ เครืองไม่บนัทึก ขอใหล้งลายมือชือ ณ สถานทีที
โรงพยาบาลกาํหนดไว้
๘.การมาสแกนลายนิวมือลงเวลาก่อนเวลา ๐๗.๓๐น. และกลบัหลงัเวลา ๑๖.๐๐น. ถือวา่ปฏิบติัเกินมาตรฐานเป็นความดี
ความชอบทีถือเป็นแบบอยา่งทีดี (ไม่รวมการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ)
๙.ในรอบการประเมินผลการปฏิบติังานระยะเวลา ๖ เดือนจะตอ้งลากิจ ลาป่วยไม่เกิน ๑๑ ครัง ต่อ๖
เดือน , มาสายไม่เกิน ๑๘ ครัง ต่อ๖ เดือน ซึงจะมีผลต่อการพิจารณาความดีชอบในแต่ละรอบการประเมินการปฏิบติัราชการจะ
ไม่มีสิทธิเลือนขนัเงินเดือนในรอบนนั
๑๐. โรงพยาบาลสูงเม่น จะรายงานผลการลงเวลาปฏิบติัราชการใหข้า้ราชการและบุคลากร
โรงพยาบาลทราบเดือนละ๑ ครัง และถา้พบวา่รายงานคลาดเคลือน ใหค้ดัคา้นพร้อมแสดงหลกั,ฐานทีเป็นจริง
เพือโรงพยาบาลจะแก้ ไขใหถู้กตอ้ง

๑๑. กรณีมาสแกนลายนิวมือลงเวลาปฏิบติัราชการแลว้ แต่ไปทาํภารกิจส่วนตวัซึงมิใช่เป็นการ
ปฏิบติังานในหนา้ทีทีรับผิดชอบ ถือวา่มีเจตนาละเวน้การปฏิบติัหนา้ทีราชการโดยทุจริต ตาพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ วา่ดว้ยวินยัและการรักษาวินยั ตามมาตรา ๘๕(๑) ซึงมีความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง
ใหข้า้ราชการและบุคลากรโรงพยาบาลสูงเม่น ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานทีกาํหนดอยา่งเคร่งครัด เพือสู่มาตรฐานเดียวกนั

ประกาศ ณ วนัที 1 ตุลาคม 2559

การลงเวลาการมาปฏิบติัราชการถือเป็นหนา้ที ทีพึงปฏิบติั หากไม่ปฏิบติั เมือมีการตรวจสอบและไม่พบหลกัฐาน
การลงเวลามีความผิดทางวินยั
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บุคลากรใหม่จะไดรั้บการปฐมนิ เทศคือทุกอาทิตยที์ 3 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของทุกปี
ยกตวัอยา่งเช่น บุคลากรใหม่มาปฏิบติังานในวนัที 4 เมษายน จะไดรั้บการปฐมนิเทศ อาทิตยที์ 3 ของเดือน
กรกฎาคม

ทงันี งานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ จะทาํบนัทึกเวยีนแจง้ใหทุ้กหน่วยงานรับทราบและแจง้ใหบุ้คลากรใหม่
เขา้รับการปฐมนิเทศโดยใหเ้ตรียมแฟ้ม Port  Folio และคูมื่อปฏิบติังานโรงพยาบาลสูเงม่นทีไดรั้บในวนัแรกเขา้
ปฏิบติังานมาดว้ย (เดือนทีปฐมนิเทศอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม)

1. หน่วยงานมอบเอกสารให้กบับุคลากรใหม่ เพือใส่เอกสารในแฟ้ม ดงันี
oทะเบียนประวติับุคลากร
oใบกาํหนดหนา้ทีตาํแหน่ง Job description
oการฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน OJT : On the job training
oใบกาํหนดสมรรถนะสาํหรับตาํแหน่งงาน Competency
oแบบบนัทึกประวติัการฝึกอบรม

2. หวัหนา้ฝ่าย/งานจดัทาํแฟ้ม Port folio และดาํเนินการฝึกอบรมการฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน
OJT :Onthe job training ใหก้บับุคลากรใหม่

3. ใหบ้นัทึกในแบบบนัทึกประวติัการฝึกอบรมทุกครัง เมือมีการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทงั
ภายในโรงพยาบาล และภายนอกโรงพยาบาล

4. เอกสารทีเกียวขอ้งกบัการฝึกอบรมเช่น วุฒิบตัร

พนกังานราชการ,พนกังานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจา้งชัวคราว ทีบรรจุใหม่ จะตอ้งทดลองงาน 3 เดือน
และ 6 เดือนโดยมีแบบประเมินผลการปฏิบติังาน ซึงในการประเมินผลตอ้งผา่นในระดบัดี ขึนไปทงันีงานการ
เจา้หนา้ทีจะส่งแบบฟอร์มการประเมินใหก้บัหวัหนา้กลุ่มงาน/งานเพือทาํการประเมิน

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

การเข้าปฏบัิติงานในหน่วยงาน

การทดลองงาน
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1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กบัโรงพยาบาล
อา้งอิง : หลกัเกณฑ ์วธีิการและเงือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบทา้ยขอ้บงัคบักระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานใหก้บัหน่วยบริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที 5) พ.ศ.2552
ประเภทของการจ่ายค่าตอบแทน ดงันี

อตัราค่าตอบแทนในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที
อตัราค่าตอบแทนในการปฏิบติั งานของเจา้หน้าที ทีปฏิบติังานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ

และเจา้หนา้ทีปฏิบติังานนอกหน่วยบริการหรือต่างหน่วยบริการทงัในเวลาราชการและนอกเวลาราชการที
ปฏิบติังานในลกัษณะเป็นเวรหรือเป็นผลดั ดงันี

ตําแหน่ง อตัราค่าตอบแทน
1. แพทย์
แพทยป์ฏิบติังานผูป่้วยใน 1,100 บาท
แพทยป์ฏิบติังานผูป่้วยนอก 1,600 บาท
2. ทนัตแพทย์ 1,100 บาท
3. เภสัชกร 720 บาท
4. นกัวทิยาศาสตร์ พยาบาลวชิาชีพ นกัเทคนิค การแพทย ์นกักายภาพบาํบดั
นกักิจกรรมบาํบดั แพทยแ์ผนไทยนกัวชิาการสาธารณสุข

600 บาท

5. พยาบาลเทคนิค,จพ.สาธารณสุข,จพ.รังสีการแพทย,์จพ.วทิยาศาสตร์การแพทย์ 480 บาท
6. เจา้หนา้ทีอืน ๆ เช่น จพ.เวชระเบียน , จพ.การเงินและบญัชี ,จพ.ธุรการ,เป็นตน้ ให้
ไดรั้บค่าตอบแทนโดยเบิกตามวฒิุการศึกษาทีเริมตนของสายงานในตาํแหน่งเบิก
ค่าตอบแทนดงันี

-สายงานทีเริมตน้ในระดบัวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าเช่น ผูช่้วยพยาบาล
360 บาท

-สายงานทีเริมตน้ในระดบัวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 480 บาท
-สายงานทีเริมตน้ในระดบัวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 600 บาท
ลูกจา้งตาํแหน่งอืน ๆ นอกเหนือจากขอ้ 1-6 เช่น ตาํแหน่ง พนกังานช่วยเหลือคนไข,้
พนกังานพิมพ,์พนกังานเกษตรพืนฐาน,พนกังานประกอบอาหาร,พนกังานซกัฟอก,
พนกังานบริการ,พนกังานประจาํหอ้งยา,พนกังานประจาํห้องทดลอง,พนกังานเปล,
พนกังานผูช่้วยนกักายภาพบาํบดั,พนกังานช่วยการพยาบาล ฯลฯ

300 บาท

ค่าตอบแทนทีปฏบัิติงานนอกเหนือจากเงินเดือน
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(1.2) อตัราค่าตอบแทนในการปฏิบติังานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ตําแหน่ง อตัราค่าตอบแทน
1. เภสัชกร ชัวโมงละ 90 บาท
2. นกัวทิยาศาสตร์ พยาบาลวชิาชีพ นกัเทคนิค การแพทย ์นกักายภาพบาํบดั
นกักิจกรรมบาํบดั แพทยแ์ผนไทย นกัวชิาการสาธารณสุข

ชัวโมงละ 80 บาท

3. พยาบาลเทคนิค,จพ.สาธารณสุข,จพ.รังสีการแพทย,์จพ.วทิยาศาสตร์การแพทย,์ ชัวโมงละ 60 บาท
4. เจา้หนา้ทีพยาบาล เจา้หนา้ทีสาธารณสุข และเจา้หนา้ทีเทคนิค ชัวโมงละ 50 บาท
5. เจา้หนา้ทีอืนทีปฏิบติังานสนบัสนุนบริการไม่เกิน 4 ชัวโมง ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน
ในอตัราครึงหนึงของอตัราค่าตอบแทนทีกาํหนด

6. อตัราค่าตอบแทนแพทยที์ปฏิบติังานใหบ้ริการแบบผูป่้วยนอก ใหไ้ดรั้บ
ค่าตอบแทนการตรวจผูป่้วยรายละ 50 บาท แต่รวมกนัแลว้เงินค่าตอบแทนทีไดรั้บ
ตาํสุดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ชัวโมงละ 120 บาท
7.อตัราค่าตอบแทนทนัตแพทยที์ปฏิบติังานบริการทนัตกรรม ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน
คุณภาพและปริมาณงานตามบญัชีทา้ยหลกัเกณฑนี์ แต่รวมกนัแลว้เงินค่าตอบแทนที
ไดรั้บตาํสุดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ชัวโมงละ 120 บาท

(1.3) ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานเวรหรือผลดับ่ายหรือผลดัดึกของพยาบาล อตัราค่าตอบแทนพยาบาลที ไดรั้บ
คาํสังใหป้ฏิบติังานเป็นลกัษณะเวรหรือผลดั และเมือไดป้ฏิบติังานเฉพาะพลดับ่ายและหรือผลดัดึกเสมือนเป็นการ
ปฏิบติัราชการในเวลาราชการปกติ (ไม่ใช่กรณีปฏิบติังานนอกเวลาราชการ) ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน ดงันี

ตําแหน่ง อตัราค่าตอบแทน
1. พยาบาลวชิาชีพ คนละ 240 บาท
2. พยาบาลเทคนิค คนละ 180 บาท
3. เจา้หนา้ทีพยาบาล คนละ 145 บาท

(1.4) ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานชนัสูตรพลิกศพ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี

ตําแหน่ง อตัราค่าตอบแทน
แพทยที์ปฏิบติังานชนัสูตรพลิกศพ ในโรงพยาบาล 500 บาท
แพทยที์ปฏิบติังานชนัสูตรพลิกศพ นอกโรงพยาบาล 800 บาท
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2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานให้กบัหน่วยบริการ (ค่าเบียเลียงเหมาจ่าย) เป็นรายเดือน/บาท/คนดังนี
อา้งอิง : หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเงือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบทา้ยขอ้บงัคบักระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานใหก้บัหน่วยบริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2544 (ฉบบัที 11) พ.ศ.2559 และ (ฉบบัที 12) พ.ศ.2559 (โรงพยาบาลสูงเม่น เป็นโรงพยาบาลชุมชน และเป็น
พืนทีชุมชนเมือง) 300 บาท

ระยะเวลา ตําแหน่ง อตัราค่าตอบแทน
ปีที 1 – ปีที 3 แพทยแ์ละทนัตแพทย์ 10,000 บาท

เภสัชกร 4,000 บาท
พยาบาลวชิาชีพ 2,200 บาท
สหสาขาวชิาชีพ 2,000 บาท
ผูที้ปฏิบติังานกลุ่มอืน ๆ ทีให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
โรครักษาพยาบาล ฟืนฟูสภาพและคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ
ใหบ้ริการแก่ผูป่้วย
- สายงานระดบัปริญญาตรีขึนไป
- สายงานระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี

1,500 บาท
1,000 บาท

ปีที 4 – ปีที 10 แพทยแ์ละทนัตแพทย์ 12,000 บาท
เภสัชกร 5,000 บาท
พยาบาลวชิาชีพ 2,800 บาท
สหสาขาวชิาชีพ 2,600 บาท
ผูที้ปฏิบติังานกลุ่มอืน ๆ ทีให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
โรครักษาพยาบาล ฟืนฟูสภาพและคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ
ใหบ้ริการแก่ผูป่้วย
- สายงานระดบัปริญญาตรีขึนไป
- สายงานระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี

2,100 บาท
1,200 บาท

ปีที 11 ขึนไป แพทยแ์ละทนัตแพทย์ 15,000 บาท
เภสัชกร 6,000 บาท
พยาบาลวชิาชีพ 3,000 บาท
สหสาขาวชิาชีพ 2,800 บาท
ผูที้ปฏิบติังานกลุ่มอืน ๆ ทีให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั
โรครักษาพยาบาล ฟืนฟูสภาพและคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือ
ใหบ้ริการแก่ผูป่้วย
- สายงานระดบัปริญญาตรีขึนไป
- สายงานระดบัตาํกวา่ปริญญาตรี

2,300 บาท
1,500 บาท
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3. ค่าตอบแทนกาํลงัคนด้านสาธารณสุข พตส.
อา้งอิง : ตามบญัชีกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละอตัราเงินเพิม และคาํอธิบายประกอบ ซึงจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ตามตาํแหน่งงาน ทีแนบทา้ยบญัชีกาํหนดหลกัเกณฑนี์ สามารถดาวน์โหลดจากwww.smhos.comหวัขอ้
รายละเอียดค่าตอบแทนกาํลงัคนดา้นสาธารณสุข พตส.

4. ค่าตอบแทนแพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัชกร ทีไม่ทาํเวชปฏิบัติส่วนตัว

ตําแหน่ง อตัราค่าตอบแทน
แพทย์ ,ทนัตแพทย์ 10,000 บาท
เภสัชกร 5,000 บาท



แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท
เงนิเพิมสําหรับตาํแหน่งทีมเีหตุพเิศษของผู้ปฏิบัตงิานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัแพร่
ชือ-สกลุ ผูข้อรับ พ.ต.ส.นางสาวสมศรี  มณีสอน.เลขทีบตัรประชาชน3-5011-45687-90-0 .
งานจริงกลุ่มงานงานผู้ป่วยในชายกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสูงเม่น .
ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดบัชํานาญการ.
มีความประสงคข์อรับค่าตอบแทนประเภท พ.ต.ส.
(1) กลุ่มที2 รหสัจดักลุ่มพว.24 .
(2) คุณลกัษณะประกอบการจดักลุ่มให้บริการใน IPD หมายถึง พยาบาลวชิาชีพทีให้บริการพยาบาลใน

หอผู้ป่วยในทุกหอผู้ป่วย รวมทงัพยาบาลวชิาชีพทีปฏิบัตงิานใน ICU, CCU หรือหอผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวกิฤต ซึงยงัไม่ผ่าน
การอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวกิฤต.
(รายละเอียดคาํอธิบายคุณลกัษณะประกอบการจดักลุ่มดูไดที้ www.smhos.com หวัขอ้หนงัสือเวียนแจง้ใหท้ราบ)

ขา้พเจา้ขอรบรองคุณลกัษณะประกอบการจดักลุ่มเพือขอรับค่าตอบแทน พ .ต .ส.วา่เป็นความจริง
หากขา้พเจา้แสดงขอ้มลูผิดพลาดและไดรั้บค่าตอบแทน พ.ต.ส. ไปแลว้ขา้พเจา้ยินดีนาํเงินที ไดรั้บไปแลว้ส่งคืน
ใหแ้ก่ทางราชการตามจาํนวนทีไดรั้บทีผิดพลาดไป

ลงชือสมศรี.
(นางสาวสมศรี มณีสอน)

หมายเหตุ  แนบสําเนาใบประกอบวชิาชีพ

ความเห็นผู้บังคบับญัชาระดบัต้น
( / ) เห็นชอบ ตงัแต่วนัที1 เมษายน 2559 .เป็นตน้ไป
(   ) ไม่เห็นชอบ เพราะ….............................................
ลงชือรัตนา

(……………………………)
พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการพิเศษ

หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสูงเม่น

ความเห็นหัวหน้าหน่วยบริการ
( / ) เห็นชอบ (   ) ไม่เห็นชอบ

ลงชือ
(นาย.......................................)
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

หวัหนา้หน่วยบริการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัแพร่
ไดต้รวจสอบคาํขอรับค่าตอบแทนและสิทธิในการเบิก
ค่าตอบแทน พ.ต.ส.แลว้

ลงชือ…..............................................
(…..........................................)

ตาํแหน่ง…..........................................

อนุมตัิ

ลงชือ…..............................................
(…..........................................)

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัแพร่
ประธานคณะกรรมการตามขอ้ 1.3

วธีิการเขียน พตส.สําหรับข้าราชการ (วชิาชีพเฉพาะ)

เริม ณ วนับรรจุ/มา
ปฏิบติังานนบัไปหนึงปี

กาํหนดให้เขียน ปีละ 1 ครัง

วธีิการเขียน  พตส.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข,ลูกจ้างชัวคราวรายเดือน (วชิาชีพเฉพาะ)



แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท
เงนิเพิมสําหรับตาํแหน่งทีมเีหตุพเิศษของผู้ปฏิบัตงิานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัแพร่.
ชือ-สกลุ ผูข้อรับ พ.ต.ส.นางสาวดวงดาว ดวงเดอืน .เลขทีบตัรประชาชน3-5011-45687-90-0.
งานจริงกลุ่มงานงานผู้ป่วยในหญิงกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสูงเม่น .
ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ .
มีความประสงคข์อรับค่าตอบแทนประเภท พ.ต.ส.
(1) กลุ่มที2 รหสัจดักลุ่มพว.24 .
(2) คุณลกัษณะประกอบการจดักลุ่มให้บริการใน IPD หมายถึง พยาบาลวชิาชีพทีให้บริการพยาบาลใน

หอผู้ป่วยในทุกหอผู้ป่วย รวมทงัพยาบาลวชิาชีพทีปฏิบัตงิานใน ICU, CCU หรือหอผู้ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวกิฤต ซึงยงัไม่ผ่าน
การอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ ป่วยหนัก/ผู้ป่วยวกิฤต.
(รายละเอียดคาํอธิบายคุณลกัษณะประกอบการจดักลุ่มดูไดที้www.smhos.comหวัขอ้หนงัสือเวียนแจง้ใหท้ราบ)

ขา้พเจา้ขอรับรองคุณลกัษณะประกอบการจดักลุ่มเพือขอรับค่าตอบแทนพ.ต.ส.วา่เป็นความจริง
หากขา้พเจา้แสดงขอ้มลูผิดพลาดและไดรั้บค่าตอบแทน พ.ต.ส. ไปแลว้ขา้พเจา้ยินดีนาํเงินทีไดรั้บไปแลว้ส่งคืนใหแ้ก่ทาง
ราชการตามจาํนวนทีไดรั้บทีผิดพลาดไป

ลงชือ. ดวงเดอืน .
(นางสาวดวงเดอืน ดวงดาว)

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดบัต้น (หัวหน้างาน)
( /) เห็นชอบ ตงัแต่วนัที1 เมษายน 2559 .เป็นตน้ไป

(   ) ไม่เห็นชอบ เพราะ…...................................................

ลงชือ อุบล
(นางอุบล สมส่วน)

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ
หวัหนา้งานผูป่้วยใน

เห็นชอบ อนุมตัิ
ลงชือ ลงชือ

(นาง.........................................) (นาย..............................................)
พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล

หมายเหตุ  แนบสําเนาใบประกอบวชิาชีพ

เริม ณ วนับรรจุ/มา
ปฏิบติังานนบัไปหนึงปี

กาํหนดให้เขียน ปีละ 1 ครัง

วธีิการเขียนใบขอรับเงินสําหรับข้าราชการและลูกจ้างชัวคราวตําแหน่งวชิาชีพเฉพาะทีใช้ชือตําแหน่งข้าราชการ
ทงันีต้องเป็นผู้ทีปฏิบัติทีเกียวข้องกบัผู้ป่วยเท่านัน



เปลียนทกุเดือนโดยกําหนด
วนัสดุท้ายของเดือน

เปลียนทกุเดือนและทกุ
ปี

เพิมจํานวนเดือนปี
วนัตามทีบรรจุ

วนัทีเริมบรรจไุมต้่อง
เปลียนให้คงเดิมตลอด

เพิมจํานวน
เดือนปีวนั
ตามทีบรรจุ

เอกสารแนบท้ายตามข้อ 11.6 ของหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงนิค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีปฏิบัตงิานให้กบั

หน่วยบริการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที 11) พ.ศ.2529

ใบขอรับเงนิค่าตอบแทนเบียเลียงเหมาจ่ายสําหรับเจ้าหน้าที
ทีปฏิบัตงิานในหน่วยบริการหรือหน่วยบริการในเครือข่าย

หน่วยบริการโรงพยาบาลสูงเม่น.
ประจาํเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขา้พเจา้ ชือนางสาวสมศรี นามสกลุมณีสอนตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ .
ปัจจุบนัปฏิบติังานที โรงพยาบาลสูงเม่นจงัหวดัแพร่ .ระดบั/กลุ่ม พืนทีปกติระดบั 1
ปฏิบติังานในหน่วยบริการในเครือข่าย 3 ปี 5 เดือน (นบัถึงวนัสินเดือนทีเบิกจ่าย)
โดยมีรายละเอียดการปฏิบติังาน ดงันี (เฉพาะสายงานแพทยต์ามขอ้ 1 ดว้ย)

1. ฝึกเพิมพนูทกัษะ (ปีที 1) รวมระยะเวลาการปฏิบติังาน............ปี….... เดือน…......ดงันี
รพศ./รพท........................จงัหวดั..................ตงัแต่…...................................ถึง...................................
รพช…...............................จงัหวดั…................ตงัแต่…...................................ถึง….............. …...............

2. ปฏิบติังานทีโรงพยาบาลสารภี จงัหวดัแพร่ .จดัระดบั .
ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2556 รวม 1 ปี….........เดือน…วนั
3. ปฏิบติังานทีโรงพยาบาลสูงเม่นจงัหวดัแพร่ .จดัระดบั .
ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2557   .ถึงวนัที 31 พฤษภาคม 2559 รวม 2 ปี 5 เดือน…..วนั
4. ปฏิบติังานทีโรงพยาบาล…...............................จงัหวดั.....................................จดัระดบั .
ตงัแต่วนัที..................................ถึงวนัที................................รวม….............ปี..............เดือน….........วนั
5. ปฏิบติังานทีโรงพยาบาล…................................จงัหวดั….................................จดัระดบั .
ตงัแต่วนัที..................................ถึงวนัที................................รวม….............ปี..............เดือน….........วนั
6. ปฏิบติังานทีโรงพยาบาล…................................จงัหวดั….................................จดัระดบั .
ตงัแต่วนัที..................................ถึงวนัที................................รวม….............ปี..............เดือน….........วนั
7. ปฏิบติังานทีโรงพยาบาล…................................จงัหวดั….................................จดัระดบั .
8. ตงัแต่วนัที..................................ถึงวนัที................................รวม….............ปี..............เดือน…........วนั
รวมทงัสิน….....3….......ปี….....5….....เดือน…............วนั
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นความจริงทุกประการ

สมศรี
(นางสาวสมศรี มณีสอน)

ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ .
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 ข้าราชการ
อ้างองิตาม ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการพ.ศ.๒๕๕๕

การลาป่วย
- ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัทีลา เวน้แต่กรณี

จาํเป็นให้เสนอในวนัแรกทีมาปฏิบติัราชการก็ได้
- กรณีป่วยจนไม่สามารถลงชือในใบลาได ้จะใหผู้อื้นลาแทนก็ได้
- ลาไดเ้ท่าทีป่วยจริง หากลาป่วยตงัแต่ 30 วนัขึนไป ตอ้งมีใบรับรองของแพทยซึ์งเป็นผูที้ไดขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลา
- ลาป่วยไม่ถึง 30 วนั (ครังเดียวหรือหลายครังติดต่อกนั)ผูมี้อาํนาจอนุญาตจะสังใหใ้ชใ้บรับรองแพทย์

ประกอบใบลาดว้ยก็ได้ (หน่วยงานอาจกาํหนดเอง เช่น ลาเกิน 3 วนั)
- กรณีลาป่วยต่อเนืองโดยไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาปีหนึงไม่เกิน 60 วนัทาํการ แต่อธิบดีจะจ่ายเงินเดือน

ต่อไปอีกได ้แต่ไม่เกิน 60 วนัทาํการ (รวมเป็น 120 วนัทาํการ)
o การลาคลอดบุตร
- ให ้เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัทีลาเวน้แต่ไม่

สามารถ ลงชือในใบลาได ้จะใหผู้อื้นลงชือลาแทนก็ได้
- รวมวนัลาแลว้ ไม่เกิน 90 วนั จะลาก่อนหรือลาหลงัคลอดก็ได้
- ลาโดยไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 90 วนั ไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย์
- การลาคลอดบุตรคาบเกียวกบัการลาประเภทใดซึงยงัไม่ครบกาํหนดวนัลาประเภทนนั ใหถื้อวา่การลา

ประเภทนนัสินสุดลง และใหน้บัเป็นการลาคลอดบุตรตงัแต่วนัทีเริมวนัลาคลอดบุตร ( เช่น ลาป่วย 10 วนั ตงัแต่
วนัที 1- 10 มกราคม 51 และลาคลอดบุตรวนัที 5 มกราคม 51 – 4 มีนาคม 51 (60 วนั) ใหถื้อวา่การลาป่วยสินสุดลง
เมือวนัที 4 มกราคม 51 และเริมนบัลาคลอดบุตรเมือวนัที 5 มกราคม 51 เป็นวนัแรก

+ กรณีแทง้บุตร หรือเด็กเสียชีวติในครรภ ์ซึงตอ้งพกัรักษาตวั ใหใ้ชสิ้ทธิลาป่วย
+ กรณีบุตรเสียชีวติหลงัคลอด ใหใ้ชสิ้ทธิลาคลอดบุตร
o การลาไปช่วยเหลือภริยาทีคลอดบุตร
- ให้ เสนอใบลาต่อผู ้บงัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตก่อนหรือในวนัที ลา

ภายใน 90 วนันบัตงัแต่วนัทีภริยาคลอดบุตร
- ตอ้งเป็นภริยาโดยชอบดว้ยกฎหมาย ลาไดไ้ม่เกิน 15 วนั
- ลาโดยไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 15 วนั

การลา
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o การลากจิส่วนตัว
- ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต เมือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุ

ราชการได ้เวน้แต่กรณีจาํเป็น ไม่สามารถรอรับอนุญาตไดท้นั จะเสนอใบลาพร้อมระบุเหตุผลจาํเป็นไวแ้ลว้หยดุไป
ก่อนก็ได้

- กรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาก่อนได ้ใหเ้สนอใบลาพร้อมเหตุผลความจาํเป็นต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที
ในวนัแรกทีมาปฏิบติัราชการ

1.ลากิจส่วนตวั
- ไม่จาํกดัวนัลาแต่ลาโดยไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไม่เกิน 45 วนัหากเป็นปีทีเริมรับราชการ ให้

ไดรั้บเงินเดือน 15 วนั
2.ลากิจส่วนตวัเพือเลียงดูบุตร
- ใหล้าต่อเนืองจากลาคลอดบุตร ใหล้าไดไ้ม่เกิน 150 วนัทาํการ โดยไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา
o การลาพกัผ่อน
- ขา้ราชการมีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปี หนึงได้ 10 วนัทาํการ ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนีทีไม่มีสิทธิ ลา

พกัผอ่นประจาํปีทีบรรจุเขา้รับราชการยงัไม่ถึง 6 เดือน
1. ผูซึ้งไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครังแรกดงันี
2. ผูซึ้งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตวัแลว้ต่อมาบรรจุเขา้รับราชการอีก
3. ผูซึ้งลาอกจากราชการเพือดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพือสมคัรเขา้รับการเลือกตงั แลว้ต่อมาไดรั้บ

การบรรจุอีกหลงั6 เดือนนบัแต่วนัลาออกจากราชการ
- กรณีในปีใดทีไม่ไดล้าพกัผอ่นประจาํปี หรือลาไม่ครบ 10 วนัทาํการ ให ้สะสมวนัทียงัไม่ไดล้าในปีนนั

รวมเขา้กบัปีต่อๆไปไดแ้ต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการ ในปีปัจจุบนั
- สาํหรับผูที้ไดรั้บราชการติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปีใหมี้สิทธินาํวนัลาพกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลา

พกัผอ่นในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน 30 วนัทาํการ
- ใหเ้สนอใบลาต่อผู ้บงัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาตและเมือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุ

ราชการได้
- การอนุญาตใหล้าผูมี้อาํนาจจะอนุญาตใหล้าครังเดียวหรือหลายครังก็ได ้โดยมิใหเ้สียหายแก่ทางราชการ
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หลกัเกณฑ์การลาพกัผ่อน
ผูที้รับราชการติดต่อกนัมาไม่ถึง 10 ปี  สะสมวนัลาได ้ แต่วนัลาสะสมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนั

รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการ  ดงัตวัอยา่ง

ปี
สิทธิลา

(สะสม+สิทธิใหม่
วนัลาทีใช้ วนัลาที สะสม

1 0+10 - 10 ปีแรกไม่มีวนัสะสม
2 10 + 10 - 20 มีวนัสะสม 10 วนั
3 10 (20) + 10 20 - มีวนัสะสม 20 วนั แต่นาํมาใช้

ได้ 10 วนัทีเหลือทิงไป
4 0 + 10 9 1 ไม่มีวนัสะสม

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

ผูที้รับราชการติดต่อกนัมาตงัแต่ 10 ปีขึนไปสะสมวนัลาได ้ แต่วนัลาสะสมกบัวนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนั
รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 30 วนัทาํการ  ดงัตวัอยา่ง

ในระหวา่งลาพกัผอ่น  ถา้มีราชการจาํเป็นเกิดขึนผูบ้งัคบับญัชา  หรือผูมี้อาํนาจอนุญาตจะเรียกตวัมาปฏิบติั
ราชการก็ได ้ ในกรณีเช่นนีใหถื้อวา่การลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัก่อนวนัเดินทางกลบัและวนัราชการเริมตน้ตงัแต่
วนัออกเดินทางกลบัเป็นตน้ไป

o การลาอุปสมบท หรือไปประกอบพธีิฮัจย์
- ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา ก่อนวนัอุปสมบทหรือเดินทางประกอบพิธีฮจัยไ์ม่น้อยกวา่ 60 วนั

ในกรณีทีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาไดใ้ห ้ชี แจงเหตุ ผลความจาํเป็นประกอบการลาและให ้อยูใ่นดุลยพินิจของผู ้
มีอาํนาจจะพิจารณาใหล้าหรือไมก็ได้

ปี
สิทธิลา

(สะสม+สิทธิใหม่
วนัลาทีใช้ วนัลาที สะสม

9 10+10 - 20 วนัสะสม 10 วนั
10 20+10 5 25 นาํวนัสะสมใชไ้ดท้งั 20 วนั
11 20 (25)  + 10 10 20 มีวนัสะสม 25 วนั แต่นาํมาใช้

ได้ 20 วนั ทีเหลือทิงไป
12 20+10 20 10 มีวนัสะสม 20 วนั
13 10+10 9 11 มีวนัสะสม 10 วนั

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
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ขา้ราชการที ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตใหล้าอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้จะตอ้ง

อุปสมบทหรือออกเดินทางประกอบพิธีฮจัยภ์ายใน 10 วนันบัแต่วนัเริมลาและจะตอ้งกลบัมารายงานตวัเขา้ปฏิบติั
ราชการภายใน 5 วนันบัแต่วนัลาสิกขาหรือวนัทีเดินทางกลบัถึงประเทศไทยหลกัจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์
(วนัอุปสมบทหรือวนัเดินไปและวนัรายงานตวักลบัรวมอยูภ่ายในระยะเวลาทีลาดว้ย =ใน 120 วนั)

หากขา้ราชการที ได ้รับพระราชทาน พระบรมราชาอนุญาตใหล้าอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้
ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย์ ตามทีขอไว ้เมือไดม้ากลบัเขา้รับราชการตามปกติและขอถอนไปลา
ใหผู้มี้อาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาหรืออนุญาตใหถ้อนวนัลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัยไ์ดโ้ดยให้
ถือวา่วนัทีไดห้ยดุไปแลว้เป็นวนัลากิจส่วนตวัให ้ลาโดยไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 120 วนั ทงันี ตอ้งรับ
ราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และยงัไม่เคยลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮจัย ์หากใชสิ้ทธิการลาไปแลว้
ตอ้งการขอลาอีก จะไม่ไดรั้บเงินเดือน

o การลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
- ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั
- ให ้ลาได ้ครังเดียวตลอดอาย ุราชกา รระยะเวลาตงัแต่ 1เดือนแต่ไม่ เกิน 3 เดือน (หนงัสือสาํนกังา น

พระพุทธศาสนา ที พศ0002/9301 ลงวนัที 25 พฤศจิกายน 2551)
o การลาเข้ารับการตรวจเลอืก หรือเข้ารับการเตรียมพล
- ขา้ราชการทีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการตรวจเลือกรายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รับการตรวจ

เลือกไม่นอ้ยกวา่ 48 ชวัโมง
- ขา้ราชการทีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการเตรียมพลรายงานลาต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชวัโมงนบัแต่เวลา

รับหมายเรียกเป็นตน้ไป
- ใหข้า้ราชการเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียมพลตามวนัเวลาในหมายเรียกนันโดยไม่ตอ้งรอ

รับคาํสังอนุญาต และใหผู้บ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไปตามลาํดบัจนถึงอธิบดี
- เมือพน้จากการเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพลแลว้ใหม้ารายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการ

ต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 7 วนั
- หากมีเหตุจาํเป็นผูมี้อาํนาจอาจขยายเวลาใหไ้ดแ้ต่รวมแลว้ไม่เกิน 15 วนั
o การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวจัิย หรือดูงาน
- ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงลาโดยไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไม่เกิน 4 ปี หากลาต่อ

เมือรวมทงัสินตอ้งไม่เกิน 6 ปี
o การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

- ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงรัฐมนตรีเจา้สังกดั เพือพิจารณาอนุญาต โดยถือ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาเกียวกบัการกาํหนดหลกัเกณฑ์การสังใหข้า้ราชการไปทาํการ
ซึงใหน้บัเวลาระหวา่งนนัเหมือนเตม็เวลา

- ขา้ราชการทีลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศทีมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมือปฏิบติังานแลว้เสร็จ
ใหร้ายงานตวัเขา้ปฏิบติัหนา้ที ภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัเสร็จสินการปฏิบติังานและใหร้ายงานผลการ
ปฏิบติังานใหรั้ฐมนตรีเจา้สังกดัทราบ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีกลบัมาปฏิบติัหนา้ทีราชการ
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o การลาตามคู่สมรส
- ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงปลดักระทรวง
- ลาไดไ้ม่เกิน 2 ปี กรณีจาํเป็นลาต่อไดอี้ก 2 ปี รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 4 ปี ถา้เกิน 4 ปี ให ้ลาออกจากราชการ

ทงันี
- การพิจารณาการลาผูมี้อาํนาจจะให ้ลาครังเดียวหรือหลายครังก็ไดโ้ดยมิให้เสียหายแก่ทางราชการ (รวม

แลว้ไม่เกินตามทีกาํหนด)
- ขา้ราชการทีไดล้าติดตามคู่สมรสครบกาํหนดแลว้ในระหวา่งทีคู่สมรสอยูป่ฏิบติัหนา้ทีราชการติดต่อกนั

ในคราวเดียว ไม่มีสิทธิลาไดอี้ ก ยกเวน้ คู่สมรสจะไดก้ลบัมาปฏิบติัหนา้ทีประจาํในประเทศไทย แต่มีคาํสังให้
ปฏิบติัหนา้ทีในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาไดใ้หม่

o การลาไปฟืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
- ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต พร้อมแสดงหลกัฐานเกียวกบั

หลกัสูตรที
ประสงคจ์ะลา และเอกสารทีเกียวขอ้ง (ถา้มี) เมือไดรั้บอนุญาตจึงจะหยดุได้

- ขา้ราชการทีตกเป็นผูทุ้พพลภาพหรือพิการ เนืองจาก
1.ไดรั้บอนัตรายหรือการเจบ็ป่วยเพราะเหตุปฏิบติัราชการในหนา้ที หรือถูกประทุษร้ายเพราะการ

ทาํตามหนา้ที
- จะลาไปเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรเกียวกบัการฟืนฟูสมรรถภาพทีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ทีหรือ

อาชีพสามารถลาตามระยะเวลาทีหลกัสูตรกาํหนด แต่ไม่เกิน 1 ปี
2.ไดรั้บอนัตรายหรือการเจบ็ป่วยเพราะเหตุอืนและผู ้มีอาํนาจพิจารณาแลว้วา่สามารถ

ปฏิบติังานต่อไปได้
- ให ้ผูมี้อาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตให ้ลาไปฟืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพครังหนึงไดต้ามระยะเวลาที

หลกัสูตรกาํหนด แต่ไม่เกิน 1 ปี
- หลกัสูตรทีจะลาจะตอ้งเป็นหลกัสูตรทีส่วนราช การหน่วยงานอืนของรัฐองคก์รการกุศลอนัเป็นสาธารณะ

หรือสถาบนัทีไดรั้บรองจากหน่วยงานทางราชการ
 ลูกจ้างประจํา

อา้งอิงจาก - ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2555
- ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ขอ้ 9

มีสิทธิลาไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยลูกจา้งประจาํของส่วนราชการพ.ศ.  2537 ขอ้ 9
วรรค 2 กาํหนดวา่ “การลาหยดุราชการของลูกจา้งประจาํใหน้าํระเบียบวา่ดว้ยการลาของขา้ราชการมาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม” มีสิทธิลาประเภทต่างๆดงันี
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่วนตวั
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4. การลาพกัผอ่น
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย์
6. การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล
7. การลาไปศึกษาฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบติัการวิจยั
8. การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ
9. การลาติดตามคู่สมรส

 พนักงานราชการ
อ้างองิจาก- สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนกังานราชการ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เรือง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนกังาน
ราชการ (ฉบบัที 7) (ประกาศ ณ วนัที 11 กนัยายน พ.ศ. 2552)

ลาํดับ ประเภทการลา จํานวนการใช้สิทธิ สิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา
1 ลาป่วย มีสิทธิลาป่วยไดเ้ท่าทีป่วยจริงโดยนบัแต่

วนัทาํการการลาป่วยตงัแต่ 3 วนัทาํการขึนไป
ใบรับรองแพทยจ์าสถานพยาบาลทีทางราชการ
รับรองประกอบการลาหรือ
ประกอบการพิจารณา

ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้
หนึงไม่เกิน 30 วนั ส่วนทีเกิน 30
วนัมีสิทธิไดรั้บเงินตามสิทธิไดรั้บเงิน
ทดแทนการขาดรายไดจ้ากกองทุน
ประกนัสังคมทงันีตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงือนไขตามกฎหมายวา่ดว้ย
ประกนัสังคม

2 การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วนัใหไ้ดรั้บ
ค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้หนึงไม่เกิน
30 วนัส่วนทีเกิน 30 วนั มีสิทธิไดรั้บ
เงิน เงินทดแทนการขาดรายไดจ้ากกองทุน
ประกนัสังคม ทงันีตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไข
ตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม

และใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลา
ไดไ้ม่เกิน 45 วนัและมีสิทธิไดรั้บเงิน
สงเคราะห์ การหยดุงานเพือการคลอด
บุตรจากกองทุนประกนัสังคม ทงันี
ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขตาม
กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม

3 การลาพกัผอ่น มีสิทธิลาพกัผอ่นปีละ10วนั ทาํการสาํหรับในปี
แรกทีไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการยงัไม่
ครบ 6 เดือนไม่มี
สิทธิลาพกัผอ่นเวน้แต่ผูที้เคยไดรั้บการจา้งเป็น
พนกังานราชการมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดือนและไดพ้น้จากการเป็นพนกังาน
ราชการไปแลว้แต่ต่อมาไดรั้บการ
จา้งเป็นพนกังานราชการในส่วนราชการ
เดิมอีก

ไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้
หนึง ไม่เกิน 10 วนั



ลาํดับ ประเภทการลา จํานวนการใช้สิทธิ สิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา
4 การลาเพือรับ

ราชการทหารใน
การเรียกพลเพือ
ตรวจสอบ เพือฝึก
วชิาทหารเขา้รับ
การระดมพล หรือ
เพือทดลองความ
พรังพร้อม

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร
ทงันี เมือพน้จากการเขา้รับการตรวจเลือก
หรือเตรียมพลใหร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติังาน
ภายใน 7 วนั

ไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้
หนึง ไม่เกิน 60 วนั

5 ลาเพือไปอุปสมบท
หรือประกอบพิธี
ฮจัญ์

พนกังานราชการทีไดรั้บการจา้งต่อเนือง
ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี มีสิทธิลาเพือไปอุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮจัญไ์ดจ้าํนวน 1 ครังตลอด
ช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนกังาน
ราชการ โดยกาลาอุปสมบทมีสิทธิลาไดไ้ม่เกิน
120 วนั และการลาไปประกอบพิธีฮจัญ์ลาได้
ไม่เกิน 120 วนั  ตามระยะเวลาทีใชใ้นการ
ประกอบศาสนกิจตามหลกัการของศาสนา
อิสลาม  ทงันี  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาอนุมติั
การลาดงักล่าวตามความเหมาะสมเพือไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ

ไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดไ้ม่
เกิน 120 วนั

 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
อา้งอิงตาม สิทธิประโยชน์ของพนกังานกระทรวงสาธารณสุขทัวไป พ.ศ.2556

ลาํดับ ประเภทการลา จํานวนการใช้สิทธิ สิทธิรับค่าจ้างระหว่างลา
1 การลาป่วย ลาป่วยไดเ้ท่าทีป่วยจริง  โดยนบัแต่วนัทาํการ

การลาตงัแต่ 3 วนัทาํการขึนไปผู ้มีอาํนาจ
อนุญาตอาจสังใหมี้ใบรับรองแพทยจ์าก
สถานพยาบาลที ทางราชการรับรองประกอบ
การลาหรือพิจารณาอนุญาต

ปีละไม่เกิน 45 วนัทาํการ

2 การลาคลอดบุตร 90 วนั ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 45 วนั
และมีสิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุ
งานเพือการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกนัสังคมตามหลกัเกณฑ์และ
เงือนไขตามกฎหมายวา่ดว้ย
ประกนัสังคม



ลาํดบั ประเภทการลา จาํนวนการใชสิ้ทธิ สิทธิรับค่าจา้งระหวา่งลา
3 การลาไปช่วยเหลือ

ภรรยาทีคลอดบุตร
เป็นการลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายทีคลอดบุตรภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัทีภริยาคลอดบุตรครังหนึงติดต่อกนั
ไม่เกิน 15 วนัทาํการ

ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 15 วนั
ทาํการต่อการคลอดบุตร 1 ครัง

4 การลากิจส่วนตวั ปีละไม่เกิน 15 วนัทาํการสาํหรับในปี
แรกทีไดรั้บค่าจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งไม่
เกิน 6 วนัทาํการ

ปีละไม่เกิน 15 วนัทาํการ

5 การลาพกัผอ่น ปีละ 10 วนัทาํการสาํหรับในปีแรกทีไดรั้บ
การจา้งเป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสุข
ยงัไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นเวน้
แต่ผูที้เคยไดรั้บการจา้งเป็นพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุขติดต่อมาแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดือน และไดพ้น้จากการเป็นพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุขไปแลว้แต่
ต่อมาไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานกระทรวง
สาธารณสุ ข  ในส่วนราชการ (กรม) เดียวกนั
โดยไม่มีการสะสมวนัลา

ปีละไม่เกิน 10 วนัทาํการ

6 การลาอุปสมบท
หรือลาไปประกอบ
พิธีฮจัย์

มีสิทธิลาไดจ้าํนวน 1 ครัง  ตลอดช่วงเวลา
ของการมีสภาพเป็นพนกังานกระทรวง
สาธารณสุขโดยการลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธี
ฮจัย ์ลาไดไ้ม่เกิน120 วนั  ตามระยะเวลาทีใช้
ในการประกอบศาสนกิจ

ตอ้งไดรั้บการจา้งงานต่อเนืองไม่นอ้ย
กวา่4 ปี มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 120
วนั

7 การลาเขา้รับการ
ตรวจเลือกหรือเขา้
รับการเตรียมพล

พนกังานกระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิลาเขา้
รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพลให้
ลาไดต้ามระยะเวลาทีทางราชการทหาร
กาํหนดและเมือพน้ระยะเวลาดงักล่าวแล ้วต้
องมารายงานตวัภายใน 7 วนั

ใหไ้ดรั้บค่าจา้งตามอตัราปกติทงันี ตอ้ง
มารายงานตวัภายใน 7 วนัหากเกิน
ระยะเวลาทีกาํหนดขา้งตน้ใหง้ดจ่าย
ค่าจา้ง

8 การลาไปศึกษา
ฝึกอบรม
ปฏิบติัการวจิยั
หรือดูงาน

ตอ้งเป็นการลาไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบติัการ
วจิยัหรือดูงานทีเกียวกบัหนา้ทีราชการทีผู ้
นนัปฏิบติั หรือตามความจาํเป็นความขาด
แคลนเพือประโยชน์ของทางราชการ

1. ลาศึกษาไม่เกิน 2 ปี แต่ทงันีตอ้งมี
ระยะเวลาการจา้งงานก่อนครบสัญญา
จา้งไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาทีตอ้งปฏิบติั
ราชการชดใช้ ทงันี กรณีนอกเหนือจาก



ลาํดบั ประเภทการลา จาํนวนการใชสิ้ทธิ สิทธิรับค่าจา้งระหวา่งลา
ตามระยะเวลาทีกาํหนดไวต้ามหลกัสูตร
ในกรณีการลาไปศึกษาตอ้งเป็นพนกังาน
กระทรวงสาธารณสุขทีจา้งงานต่อเนือง
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี

ทีกาํหนดใหเ้สนอกพส. พิจารณาเป็น
กรณีไป
2.การลาฝึกอบรมปฏิบติัการวจิยัหรือดู
งานไดรั้บค่าจา้งตลอดหลกัสูตรตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงักาํหนดไว้

 ลูกจ้างชัวคราว
อ้างองิจาก-สวสัดิการและสิทธิประโยชน์เกือกลูของลูกจา้งปี 2545

- ระเบียบวา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ พ.ศ.2526
ลาโดยไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาดงันี
1. ลาป่วย ลาไดปี้หนึงไม่เกิน 8 วนั ในปีแรก และไดไ้ม่เกิน 15 วนัในปีถดัปีซึงเป็นการจา้งต่อเนือง
2. ลาคลอดบุตรในปีแรกทีปฏิบติัไม่ครบ 7 เดือนไม่มีสิทธิ กรณีจา้งต่อเนืองลาไดปี้หนึงไม่เกิน 90 วนัโดยมี

สิทธิไดรั้บค่าจา้งจากส่วนราชการ 45 วนั และจากประกนัสังคมอีก 45 วนั
3. ลาพกัผอ่น ลาได้ 10 วนัทาํการ แต่ในปีแรกตอ้งปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน
4. ลาเขา้รับการฝึกวชิาทหาร ใหไ้ดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 2 เดือน
5. ลาเขา้รับการระดมพล ใหไ้ดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 30 วนั
6. ลาไปรับการตรวจเลือก ใหไ้ดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาเท่าทีจาํเป็น
7. ไม่มีสิทธิลากิจ หากประสงคล์ากิจตอ้งผา่นการพิจารณาจากผูบ้งัคบับญัชาและหกัค่าจา้งเป็นรายวนั

o การยกเลกิวันลาของบุคลากรทุกประเภท
- หากไดรั้บอนุญาตใหล้าแลว้หากประสงคจ์ะยกเลิกวนัลาทียงัไม่ไดห้ยดุราชการ ให้เสนอขอถอนวนัลาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต และใหถื้อวา่การลาเป็นอนัหมดเขตเพียงวนัทีขอถอนวนัลานนั
โดยเขียนใบยกเลิกวนัลาส่งตาม

แบบฟอร์มการลาต่าง ๆ อยูที่ช่องใส่แบบฟอร์มหนา้ห้องฝ่ายบริหารทัวไป ดงันี ใบลาป่วย ลากิจส่วนตวั
ลาพกัผอ่น ยกเลิกวนัลานอกเหนือทีกล่าวขา้งตน้ติดต่องานการเจา้หนา้ที

หมายเหตุ อา้งถึง คาํสังโรงพยาบาลสูงเม่น ที55/2557 เรืองขอ้ปฏิบติัในการลา และการเซ็นชือปฏิบติังาน
กาํหนดให้ การลาของขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ พนกังานราชการ ลูกจา้งชัวคราวรายเดือนและพนกังานกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปตามแนวทางเดียวกนั จึงใหป้ฏิบติัโดยเคร่งครัด คือ

1. กรณีลาพกัผอ่นประจาํปี
- เจา้หนา้ทีขึนเวรเป็นกะ เชา้-บ่าย-ดึก ใหย้ืนใบลาพกัผอ่นล่วงหนา้ 10 วนั
- เจา้หนา้ทีปฏิบติังานปกติ ใหย้ืนใบลาพกัผอ่นล่วงหนา้ก่อน 1 เดือน
- หากเป็นการลาพกัผอ่นทีไปต่างประเทศ จะตอ้งยืนแจง้เรืองพร้อมกบัใบลาพกัผอ่นล่วงหนา้
1 เดือนใหง้านการเจา้หนา้ทีเพือดาํเนินการต่อไป
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2. กรณีลากิจ

- เจา้หนา้ทีตอ้งลากิจล่วงหนา้ 1 วนั
3. กรณีลาป่วย

- เจา้หนา้ทีตอ้งยืนใบลาป่วยในวนัรุ่งขึนทีปฏิบติังาน และตอ้งรายงานให ้หวัหนา้ฝ่าย/งานรับทราบ
ก่อนลาป่วยทุกครัง

4. กรณีลาพกัผอ่นคล่อมวนัหยดุราชการ
- สามารถลาไดแ้ต่จะไม่พิจารณาความดีความชอบในระดบัดีมากขึนไป

o การลาคร่อมวนัหยุดราชการ
ระเบียบทีเกียวข้องกบัการลาคร่อมวนัหยุดราชการ
มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2557 มากาํหนดไวเ้นืองจากการทีจะให ้ส่วนราชการเขม้งวดกบัการลาของ
ขา้ราชการในช่วงก่อนและหลงัวนัหยุดราชการประจาํสัปดาห์วนัหยดุชดเชยและวนัหยุดราชการประจาํปี ทาํใหมี้
วนัหยดุยาวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และให ้ถือวา่ผูใ้ช ้สิทธิการลาในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นผูไ้ม่ตงัใจปฏิบติั หนา้ที
ราชการนนั อาจเป็นผลเสียราชการนนัอาจเป็นผลเสียและไม่เป็นธรรมต่อผูที้ ตงัใจปฏิบติัหนา้ทีราชการนนัอาจเป็น
ผลเสียและไม่เป็นธรรมต่อผูที้ตงัใจปฏิบติัหนา้ทีราชการผูบ้งัคบับญัชาทีมีอาํนาจอนุญาตการลา ก็สามารถใช้
ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจาํเป็นทีจะอนุญาตใหล้าไดโ้ดยไม่ใหเ้สียหายแก่ราชการเช่น

เสาร์อาทติย์ จนัทร์องัคารพุธพฤหสับดีศุกร์เสาร์อาทติย์
5 6 7 8 9 10 11 12 13

5-6 พฤษภาคม

วนัเสาร์และอาทิตย์

9 พฤษภาคม

วนัพืชมงคล

7 วนัหยดุชดเชย

วนัฉตัรมงคล

8 พฤษภาคม

วนัทาํงาน

ลาช่วงก่อน-หลงั

วนัหยดุราชการ
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หรือ

เสาร์อาทติย์ จนัทร์องัคารพุธพฤหสับดีศุกร์เสาร์อาทติย์
28 29 30 31 1 2 3 4 5

o กรณกีารลาพกัผ่อนเพือไปต่างประเทศ
ส่งใบลาผอ่นโดยผา่นหวัหนา้งาน/ กลุ่มงานตามลาํดบัส่งใหง้านการเจา้หนา้ทีล่วงหนา้ 1 เดือนเพือดาํเนินการส่ง
สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่/ศาลากลางจงัหวดั พิจารณาอนุมติั ทงันีผูป้ระสงคล์าพกัผอ่นเพือไปต่างประเทศ
จะตอ้งแนบสาํเนาใบกรมธรรมป์ระกนัภยัคุม้ครองการเดินทางไปต่างประเทศ ,ระบุประเทศทีจะไปใหถู้กตอ้งโดย
ใชชื้อประเทศทีเป็นทางการ เช่น ประเทศเวยีดนาม ชือทางการ สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม เป็นตน้

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา
ปฏิบติัตาม ระเบียบก.พ. วา่ดว้ยการลาออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ.2551
1. การยืนหนงัสือขอลาออก

1.1 ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
1.2 กรณีนอ้ยกวา่ 30 วนั เช่น
- กรณีมีเหตุผลและความจาํเป็น
- ลาออกเพือดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพือรับสมคัรเลือกตงั

2. การพิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาเหนือชนัขึนไป
2.1 บนัทึกวนัยืนหนงัสือขอลาออกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
2.2 ตรวจสอบวา่การยืนหนงัสือขอลาออกล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัหรือไม่
2.3 พิจารณาเสนอความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือชันขึนไปตามลาํดบัโดยเร็วจนถึงผูมี้อาํนาจอนุญาต

30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม
วนัทาํงาน

2 สิงหาคมวนัอาสาฬหบูชา
3 สิงหาคม วนัเขา้พรรษา

ลาช่วงก่อน-หลงั
วนัหยดุราชการ

การลาออก
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การลาออก

- ประเภทวชิาการ ระดบัชาํนาญการพิเศษลงมา
- ประเภททัวไป ระดบัอาวโุสลงมา

3. ผูมี้อาํนาจอนุญาตการลาออก พิจารณาได้ 3 กรณี
3.1 กรณีอนุญาตใหล้าออก

- มีคาํสังอนุญาตใหล้าออกก่อนวนัขอลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร
- แจง้คาํสังดงักล่าวใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัขอลาออก

3.2 กรณียบัยงัการอนุญาตใหล้าออก เนืองจากจาํเป็นเพือประโยชน์แก่ราชการ (ไม่เกิน 90 วนั นบั
แต่วนัขอลาออก และยบัยงัไดเ้พียงครังเดียว)

- ใหมี้คาํสังยบัยงัการอนุญาตใหล้าออกจากราชการเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัขอลาออก
- แจง้คาํสังดงักล่าวพร้อมเหตุผลใหผู้ข้อลาออกทราบก่อนวนัลาออก
3.3 กรณีมิไดมี้คาํสังอนุญาตใหล้าออกและมิไดมี้คาํสังยบัยงัการลาออกก่อนวนัขอลาออก หรือครบ

กาํหนดเวลายบัยงัการลาออก
- ผูข้อลาออกไดอ้อกจากราชการโดยผลของกฎหมาย
- ผูมี้อาํนาจตอ้งมีหนงัสือแจง้วนัออกจากราชการให้ผูข้อลาออกและส่วนราชการทีเกียวขอ้ง

ทราบโดยไม่ชกัชา้
4. วนัลาออกทีมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย

4.1 ยืนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั
- อนุญาตวนัทีทีเจา้ตวัแสดงความประสงคข์อลาออก
- ยบัยงัวนัถดัจากวนัทีสินสุดการยบัยงั
4.2 ยืนนอ้ยกวา่30 วนั

- อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรวนัทีทีเจา้ตวัแสดงความประสงคข์อลาออก
- ไม่อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อักษรวนัทีถดัจากวนัครบกาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัทียืนหนงัสือขอลาออก
4.3 ยืนหนงัสือขอลาออกโดยมิไดร้ะบุวนัขอลาออกวนัทีถดัจากวนัครบกาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัทียืน

หนงัสือขอลาออก
4.4 ยืนหนงัสือขอลาออกเพือดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือเพือรับสมคัรเลือกตงั วนัทีทีเจา้ตวัแสดง

ความประสงคข์อลาออก
 ตามระเบียบ ก.พ. วา่ดว้ยการลาออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ. 2551

ขอ้ 5 วรรค 1 กรณีที เห็นว่าจําเป็นเพือประโยชน์ แก่ราชการ หมายถึง อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการไดห้ากมีการ
อนุญาตใหข้า้ราชการผูน้นัออกจากราชการตงัแต่วนัที ขอลาออกเช่นมีภารกิจที ผู ้ขอลาออกสามารถดาํเนินการ ให้
เสร็จก่อนหรือภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัทีขอลาออกหากใหผู้อื้นมาดาํเนินการแทนอาจตอ้งใชเ้วลามากขึน
เป็นตน้ และตอ้งมิใช่เพือการอืนไดแ้ก่  เพือการสอบสวน  การลงโทษทางวนิยั หรือการชดใชทุ้นการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม
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 กรณีขอระงบัการลาออกใหผู้ข้อลา ออกยืนหนงัสือแสดงความจาํนงขอระงบั การลาออกต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัทีการลาออกจะมีผล

 ในกรณีลาออกเพราะป่วยให้แนบใบตรวจโรคของแพทยต์ามแบบราชการเสนอไปดว้ยวา่ป่วยเป็น
โรคอะไร

พนักงานราชการ
ปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยพนกังานราชการพ .ศ. ๒๕๔๗หมวด๕การสินสุดสัญญาจา้ง
และใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัขา้ราชการ,ลูกจา้งประจาํทีหน่วยงานไดก้าํหนดขึนโดยอนุโลม

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์การลาออกจาก
ปฏิบติังานในระหวา่งสัญญาจา้งของพนกังานกระทรวงสาธารณสุขทวัไปพ.ศ 2559 และใช ้หลกัเกณฑเ์ดียวกบั
ขา้ราชการ,ลูกจา้งประจาํ,พนกังานราชการทีหน่วยงานไดก้าํหนดขึนโดยอนุโลมหากไม่ปฏิบติัตามขนัตอนหรือตาม
ระเบียบทีกาํหนดอาจพิจารณาให้ทาํคาํสังไล่ออก ซึงจะมีผลในการขอเบิกเงินชดเชยสิทธิประกนัสังคมกรณีวา่งงาน

ลูกจ้างชัวคราวรายเดือน
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัการจา้งลูกจา้งชัวคราวเงินนอกงบประมาณพ.ศ. 2545 และใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบัขา้ราชการ,ลูกจา้งประจาํ,พนกังานราชการ ,พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ทีหน่วยงานไดก้าํหนดขึนโดย
อนุโลม(ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน 30 วนั) หากไม่ปฏิบติัตามขนัตอนหรือตามระเบียบทีกาํหนดอาจพิจารณาใหท้าํคาํสัง
ไล่ออก ซึงจะมีผลในการขอเบิกเงินชดเชย สิทธิประกนัสังคมกรณีวา่งงาน

การแต่งกายของบุคลากรตามวฒันธรรม รพ.สูงเม่น
แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร
แบบฟอร์มวิชาชีพ/แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ยกเวน้รองเทา้แตะติดป้ายชือทุกครังทีขึนปฏิบติังาน
พยาบาล
ชุดฟอร์มตามระเบียบกระทรวง รองเทา้หุม้ส้นสีขาว รวบผมเรียบร้อย สวมหมวก ติดป้ายชือทุกครังทีขึนปฏิบติังาน
เจา้หนา้ทีตาํแหน่งอืน
ใส่ชุดฟอร์ม แต่งกายสุภาพ ยกเวน้รองเทา้แตะ ติดป้ายชือทุกครังทีปฏิบติังาน
พนกังานช่วยเหลือคนไข/้พนกังานเปล/รปภ./พขร.
แต่งกายตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล ผูห้ญิงรวบผมใหเ้รียบร้อย ผูช้ายตดัผมสันสวมรองเทา้หุม้ส้น ติดป้ายชือทุก
ครังทีปฏิบติังาน
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ข้อปฏิบัติทีขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านเมือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสูงเม่น



1. แยกขยะให้ถูกประเภท
โรงพยาบาลสันทราย ไดมี้การแยกประเภทขยะ เพือใหส้ามารถกาํจดัไดง่้าย ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อ
สิงแวดลอ้ม จึงไดแ้บ่งประเภทการทิงขยะ ดงันี

1.1ขยะทวัไปหมายถึง สิงของทีถูกทิงหรือไม่ตอ้งการทีไม่มีการปนเปือนเชือโรค สิงขบัถ่าย ของเหลวจาก
ร่างกาย   หรือสิงทีสัมผสักบัของเหลวจากร่างกายของผูป่้วย ไดแ้ก่   เศษกระดาษ   ถุงพลาสติก   ขวดแกว้

1.2 ขยะติดเชือหมายถึงสิงของทีถูกทิงหรือไม่ตอ้งการทีปนเปือนเชือโรคสิงขบัถ่ายของเหลวจาก
ร่างกายหรือสิงทีสัมผสักบัของเหลวจากร่างกายของผู ้ป่วยไดแ้ก่เนือเยอืชินส่วนอวยัวะนาํเหลืองเสมหะนาํลาย
อุจจาระ ปัสสาวะ นาํไขขอ้ นาํอสุจิ

1.3 ขยะติดเชือทัวไปหมายถึง สิงของทีถูกทิงหรือไม่ตอ้งการทีปนเปือนเชือโรคสิงขบัถ่ายของเหลว
จากร่างกาย หรือสิงทีสัมผสักบัของเหลวจากร่างกายของผูป่้วย ทงันี ยกเวน้ขยะประเภทสายยาง พลาสติก ถุงมือและ
ของมีคม ไดแ้ก่ สาํลี ผา้ก๊อซ ผา้พนัแผล ผา้อนามยั ผา้ออ้มชนิดใชแ้ลว้ทิง

1.4ขยะติดเชือประเภทสายยางและพลาสติกหมายถึงสิงของทีถูกทิงหรือไม่ตอ้งการทีปนเปือนเชือโรค
สิงขบัถ่ายของเหลวจากร่างกายหรือสิงทีสัมผสักบัของเหลวจากร่างกายของผู ้ป่วยและเป็นผลิตภณัฑ์ ทีทาํมาจาก
พลาสติกหรือสายยางซึงตอ้งกาํจดัโดยการเผาไหมด้ว้ยอุณหภูมิทีสูงไดแ้ก่ Set IV  (ทีตดัปลายกระเปาะแยกทิง
ต่างหากแลว้) สายสวนปัสสาวะสาย Suction สาย NG  Blood Set  (ทีตดัปลายกระเปาะแยกทิงต่างหากแลว้) ยกเวน้
ถุงมือใชแ้ลว้

1.5ขยะติดเชือประเภทถุงมือหมายถึงสิงของที ถูกทิงหรือไม่ตอ้งการทีปนเปือนเชือโรคสิงขบัถ่าย
ของเหลวจากร่างกาย หรือสิงทีสัมผสักบัของเหลวจากร่างกายของผูป่้วยประเภทถุงมือยางชนิดใชแ้ลว้ทิง หรือถุงมือ
ยางประเภท Re-sterile ทีรัวหรือขาด ซึงไม่สามารถกาํจดัไดด้ว้ยวธีิเผา (เมือไม่ใชแ้ลว้ใหใ้ชก้รรไกรตดัแลว้ทิง)

1.6ขยะของมีคมติดเชือหมายถึง ขยะของมีคมทีมีการปนเปือนเชือโรค  หรือสารคดัหลังจากร่างกาย
มนุษย ์  เช่น  เขม็  เขม็เจาะเลือดปลายนิว  มีดผา่ตดั เขม็ใหส้ารนาํทางหลอดเลือดดาํ ปลายกระเปาะ
Set IV หรือ Setใหเ้ลือด

1.7ขยะของมีคมหมายถึงเศษแกว้แตกของที มีลกัษณะแหลมคมซึงเป็นอนัตรายต่อผูจ้บัตอ้งเช่น
หลอดบรรจุยา เศษแกว้แตก ถว้ยชามแตก

1.8ขยะอนัตรายหมายถึงสิงของที ถูกทิงหรือไม่ตอ้งการซึงก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือมีแนวโนม้ที จะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยห์รือสิงมีชีวติอืน ไดแ้ก่ สารเคมีอนัตรายสารปรอท ขวดใส่สารเคมี
หรือยาอนัตรายขวดใส่วคัซีน ถ่านไฟฉายหลอดไฟ ภาชนะบรรจุความดนั วตัถุมีพิษกระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง
กระดาษคาร์บอน   หมึกพิมพ ์  หมึกสาํหรับถ่ายเอกสาร

โรงพยาบาลสูงเม่นได้ดําเนินการจัดการตามระบบสิงแวดล้อม (ISO 14001)
จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านปฏิบัติดังนี
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1.9ขยะแห้งหมายถึง   สิงของที ถูกทิงหรือไม่ตอ้งการและไม่นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ อีก เป็นสิงทีมี
ความชืนตาํ และโดยส่วนใหญ่กาํจดัไดด้ว้ยวธีิเผา ไดแ้ก่  ถุงกระดาษ  หรือถุงพลาสติกทีไม่สะอาด กระดาษชาํระที
ใชแ้ลว้ ภาชนะบรรจุอาหารทีใชแ้ลว้

1.10ขยะเปียกหมายถึงสิงของทีถูกทิงหรือไม่ตอ้งการ  และไม่นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อี ก เป็นสิงที มี
ความชืนสูงและสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติและสามารถกาํจดัได ้ดว้ยวธีิฝังหรือกลบไดแ้ก่เปลือกผลไม้
ใบไมกิ้งไม ้ เศษไขมนัทีตกัจากโรงครัว

1.11ขยะ Recycleหมายถึง สิงของทีถูกทิงหรือไม่ตอ้งการ แต่สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ได้
อีก เช่นถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกทีใชแ้ลว้ แต่ยงัสะอาดอยูใ่นสภาพดี สามารถนาํกลบัมาใชไ้ดใ้หม่  หรือสิงที
สามารถนาํไปจาํหน่ายใหแ้ก่ผูรั้บซือได ้ไดแ้ก่  กระป๋องเครืองดืม เศษอลูมิเนียม ขวดนาํเกลือพลาสติก เศษกระดาษ
ขวดพลาสติกขวดเบียร์ ขวดเหลา้ ขวดยา

1.12ขยะเศษอาหาร หมายถึง สิงของทีถูกทิงหรือไม่ตอ้งการ แต่สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก
ในรูปของการนาํไปเป็นอาหารสาํหรับเลียงสัตว ์ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษพืชผกั เศษเนือสัตว์

∞ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านแยกขยะให้ถูกประเภทและทิงขยะตามป้ายบอกประเภทด้วยนะคะ∞

2. รณรงค์ช่วยกนัประหยดันําประหยดัไฟ
- เมือไม่อยูใ่หปิ้ดไฟ “ตวัไปไฟดบั”
- เมือไม่ใชค้อมพิวเตอร์ “ใหปิ้ดหนา้จอ”
- เมือเลิกงานใหถ้อดปลักเครืองใชไ้ฟฟ้าทีไม่ไดใ้ช้
- หมันบาํรุงรักษาอุปกรณ์อยูส่มาํเสมอ
- ใชน้าํแต่พอดีช่วยประหยดันาํไดอี้กมาก

“ทรัพยากรนา้มีวนัหมด ใชทุ้กหยดอยา่งรู้คุณค่า”
เราจะใชน้าํอยา่งประหยดั ปิดก๊อกนาํใหส้นิทกนันะคะ

รพ.สูงเม่น

ปิดเมือเลิกใช ้เปิดเมือจาํเป็น
“ตวัไปไฟดบั”



ง.

ส่วนที 2
คู่มือระบบงานโรงพยาบาลสูงเม่น

ตามภารกจิหลกั

จ.
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แนวคิด
1. ระบบงานบริการของโรงพยาบาลประกอบดว้ยระบบงานบริการผูป่้วยฉุกเฉิน ระบบงานบริการผูป่้วย

นอก ระบบงานบริการผูป่้วยใน และระบบงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล ซึงแต่ละระบบจะมีการ
จดัการไหลเวยีนของงานออกเป็นขนัตอนตงัแต่การเตรียมความพร้อมเพือใหบ้ริการตงัแต่จุดแรกที
ผูรั้บบริการเขา้มาจนกระทังออกจากระบบ

2. ระบบสนบัสนุนงานบริการของโรงพยาบาลประกอบดว้ยระบบสนบัสนุนดา้นคน ระบบสนบัสนุน
ดา้นเงิน และระบบสนบัสนุนดา้นสิงของของโรงพยาบาล ทีมีการจดัการไหลเวยีนของงานออกเป็น
ขนัตอนตงัแต่การเตรียมพร้อมดา้นกาํลงัคนในการใหบ้ริการสนบัสนุนจนกระทังเมือผูม้าติดต่อ/ผูม้า
รับบริการกลบัออกไปแลว้

3. ระบบการพฒันาโรงพยาบาลประกอบดว้ยระบบการพฒันาคน ระบบการพฒันาเงิน และระบบการ
พฒันาของของโรงพยาบาล ทีมีการจดัการไหลเวยีนของงานออกเป็นขนัตอนตงัแต่การวเิคราะห์ความ
ตอ้งการในการพฒันาจนกระทังการสรุปผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานการพฒันาและการรายงาน

4. ระบบบริหารโรงพยาบาลจะช่วยใหง้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาลดาํเนินไปอยา่งราบรืนและคุม้ค่ากบั
ทรัพยากรทีใชไ้ป โดยการวางระบบงานเมือเริมตน้ การควบคุมและดูแลใหป้ฏิบติัตามระบบงานทีวาง
ไว ้และการพฒันาระบบงานของโรงพยาบาล เพือใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ทาํงานตามหว้งเวลาทีกาํหนด
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1 ระบบงานบริการของโรงพยาบาล

ระบบงานบริการของโรงพยาบาลประกอบไปดว้ยระบบงานบริการผูป่้วยฉุกเฉิน ระบบงานบริการ
ผูป่้วยนอก ระบบงานบริการผูป่้วยใน และระบบงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล ดงันี

1. ระบบงานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
งานบริการผูป่้วยฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - ER) มีการจดัผงัการไหลเวยีนของงาน ดงัภาพ

ที 1.15 เป็น 19 ขนัตอน ดงันี
1.1 การเตรียมพร้อมเพีอรับผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติ เป็นขนัตอนแรกทีมีความสาํคญัยิง เพอืป้องกนัความ

เสียง/อนัตรายทีอาจเกิดขึนจากความไม่พร้อม ไดแ้ก่ การเตรียมพร้อมดา้นคน ทงัดา้นจาํนวนและลกัษณะทาง
ร่างกายและจิตใจ การเตรียมพร้อมดา้นสิงของ ไดแ้ก่ เครืองมือ อุปกรณ์ วสัดุ ทงัดา้นจาํนวนและความพร้อมใน
การใชง้าน การเตรียมพร้อมดา้นเงิน ใหมี้เพียงพอต่อการใชง้าน และการเตรียมพร้อมดา้นระบบงาน ทงั
ระบบงานบริการ ระบบสนบัสนุนงานบริการ ระบบการพฒันางานบริการ และระบบบริหารงานบริการ ซึง
จาํแนกการเตรียมพร้อมออกเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเริมงานประจาํวนั/เวร และการเตรียมพร้อมก่อน
ผูรั้บบริการมาถึง

1.2 การต้อนรับ ณ จุดแรกทีมาติดต่อ โรงพยาบาลจะตอ้งทาํใหผู้ม้ารับบริการเกิดความประทบัใจ ทัง
ในดา้นสถานที ความสะอาด ความเรียบร้อย ความสวยงาม ความน่าไวว้างใจ และ ดา้นพฤติกรรมของผู ้
ใหบ้ริการ เช่น กริยามารยาท ท่าที แววตา วาจา และการกระทาํ ฯลฯ ตงัแต่แรกเมือผูป่้วยมาถึงจุดแรกทีมาติดต่อ
ซึงอาจเป็นจุดของพนกังานรักษาความปลอดภยั พนกังานเวรเปล หรือพนกังานประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้

1.3 การจัดทาํเวชระเบียนตามโปรแกรม เพือใหไ้ดข้อ้มูลของผูป่้วยทีถูกตอ้ง ครบถว้น และรวดเร็ว ทงั
ผูป่้วยใหม่และผูป่้วยเก่า

1.4 การพาผู้ป่วยและญาติไปยงัห้องฉุกเฉิน จากจุดแรกทีมาติดต่ออยา่งรวดเร็วและไม่ก่อใหเ้กิดความ
ตืนตระหนกต่อผูป่้วย ญาติผูป่้วย และผูพ้บเห็น

1.5 การต้อนรับผู้ป่วยและญาติ ณ ห้องฉุกเฉิน เพือให้เกิดความอบอุ่นใจและเชือมันในบริการของ
โรงพยาบาล

1.6 การตรวจวนิิจฉัยและให้บริการทีรีบด่วน ตามลกัษณะของผูม้ารับบริการแต่ละคนอยา่งเหมาะสม
ตามความตอ้งการของผูม้ารับบริการในทนัทีในดา้นการช่วยชีวติ การบรรเทาอาการปวด และการบรรเทาอาการ
ตกใจ เป็นตน้

1.7 การนําผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติ ไปยงัห้องปฏิบัติการและห้องเอกซเรย์ เพือใหไ้ดรั้บบริการอยา่ง
รวดเร็ว น่าประทบัใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา

1.8 การให้บริการทีห้องปฏิบัติการ ทีรวดเร็ว น่าประทบัใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา
1.9 การให้บริการทีห้องเอกซเรย์ ทีรวดเร็ว น่าประทบัใจ และอบอุ่นใจตลอดเวลา
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1.10 การนําผู้ป่วยฉุกเฉินและญาติกลบัไปยงัห้องฉุกเฉิน หลงัจากรับบริการทีหอ้งปฏิบติัการหรือหอ้ง
เอกซเรยแ์ลว้

1.11 การตรวจวนิิจฉัยและให้การรักษาพยาบาลทีครบถ้วนสมบูรณ์วา่ ผูป่้วยเป็นอะไร สมควรจะไดรั้บ
การดูแลรักษาอยา่งไร แลว้สังการรักษาอยา่งเหมาะสมและครบถว้น

1.12 การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ในกรณีทีผูป่้วยตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล
1.13 การให้คําแนะนําและการนัดหมายมารับบริการครังต่อไปในกรณีทีผู้ป่วยกลบับ้านได้ โดยการให้

คาํแนะนาํและการนดัหมายอยา่งชดัเจนและครบถว้นแก่ผูป่้วย/ญาติเพือให้เขา้ใจอยา่งแทจ้ริง
1.14 การนําผู้ป่วยและญาติไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ดว้ยความรู้สึกวา่ ไม่แพงและคุม้กบับริการที

ไดรั้บ
1.15 การนําผู้ป่วยและญาติ ไปรับยา ดว้ยความรู้สึกวา่ เขาเป็นบุคคลสาํคญัของโรงพยาบาล
1.16 การสร้างความพงึพอใจให้กับผู้ป่วย/ญาติขณะทีรอรับยา ใหเ้กิดความรู้สึกวา่ ไม่นาน
1.17 การจ่ายยาให้กบัผู้ป่วย/ญาติอยา่งถูกตอ้ง พร้อมคาํแนะนาํทีเหมาะสมและครบถว้น
1.18 การส่งผู้ป่วยและญาติออกจากโรงพยาบาล อยา่งราบรืน อบอุ่นใจ และเกิดความรู้สึกทีดีต่อ

โรงพยาบาล
1.19การดําเนินการภายหลงัผู้ป่วย/ญาติกลบัออกไปแล้ว ไดแ้ก่ การบนัทึกขอ้มูลลงในระเบียน/รายงาน

การเก็บอุปกรณ์เขา้ที การทาํความสะอาด การดูแลสถานทีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย เพือรองรับผูม้ารับบริการราย
ต่อไป รวมทงัการติดตามดูแลและใหบ้ริการผูป่้วยอยา่งต่อเนือง
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1. การเตรียมพร้อมเพีอรับผูป่้วยฉุกเฉินและญาติ 5 นาที
ผู้ป่วยมาถึง

2. การตอ้นรับ ณ จุดแรกทีมาติดต่อ 2 นาที

3. การจดัทาํเวชระเบียน 2 นาที

4. การพาผูป่้วยและญาติไปยงัห้องฉุกเฉิน 1 นาที

5. การตอ้นรับผูป่้วยและญาติ ณ ห้องฉุกเฉิน 2 นาที

6. การตรวจวินิจฉัยและให้บริการทีรีบด่วน ไม่เกิน 5 นาที

7. การนาํผูป่้วยฉุกเฉินและญาติ ไปยงัห้องปฏิบติัการและห้องเอกซเรย์ ไม่เกิน 5 นาที

8. การให้บริการทีห้อง Lab. ไม่เกิน 20 นาที 9. การให้บริการทีห้องเอกซเรย์ ไม่เกิน 5 นาที
10. การนาํผูป่้วยฉุกเฉินและญาติกลบัไปยงัห้องฉุกเฉิน 5 นาที

11. การตรวจวินิจฉัยและใหก้ารรักษาพยาบาลทีครบถว้นสมบูรณ์ 10 นาที ต้องรับไว้รักษาใน รพ.
ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 12. การรับไวรั้กษา

13. การให้คาํแนะนาํและการนดัหมายมารับบริการครังต่อไป 3 นาที ในโรงพยาบาล (IPD)
10 นาที ( รอรับยาร่วมดว้ย )

14. การนาํผูป่้วยและญาติไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 2 นาที

15. การนาํผูป่้วยและญาติ ไปรับยา ไม่เกิน 10 นาที

16. การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูป่้วย/ญาติขณะทีรอรับยา 1 นาที

17. การจ่ายยาให้กบัผูป่้วย/ญาติ 3 นาที

18. การส่งผูป่้วยและญาติออกจากโรงพยาบาล 5 นาที ผู้ป่วย/ญาตกิลบัออกไป

19. การดาํเนินการภายหลงัผูป่้วย/ญาติกลบัออกไปแลว้ 5 นาที

ภาพที 1.15 ผงัการไหลเวยีนของงานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
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19. การดาํเนินการภายหลงัผูป่้วย/ญาติกลบัออกไปแลว้ 5 นาที

2. ระบบงานบริการผู้ป่วยนอก
งานบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอก มีการจดัผงัการไหลเวยีนของงานเช่นเดียวกบังานบริการ

รักษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉิน ดงัภาพที 1. 16

1. การเตรียมพร้อมเพีอรับผูป่้วยและญาติ 5 นาที

ผู้ป่วย/ญาตมิาตดิต่อ
2. การตอ้นรับ ณ จุดแรกทีมาติดต่อ 2 นาที

3. การจดัทาํเวชระเบียน 2 นาที

4. การพาผูป่้วยและญาติไปยงัห้องตรวจ 2 นาที

5. การตอ้นรับผูป่้วยและญาติ ณ ห้องตรวจ 1 นาที

6. การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ ไม่เกิน 15 นาที  ตามลกัษณะของโรค

7. การนาํผูป่้วยและญาติ ไปยงัห้องปฏิบติัการและห้องเอกซเรย์ 2 นาที

8. การให้บริการทีห้องปฏิบติัการ ไม่เกิน 20 นาที 9. การให้บริการทีห้องเอกซเรย์ ไม่เกิน 5 นาที
10. การนาํผูป่้วยและญาติกลบัไปยงัห้องตรวจ 2 นาที

11. การตรวจวินิจฉัยขนัสุดทา้ยโดยแพทย์ 5 นาที
ต้องพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล                                                กลบับ้านได้

12.การให้คาํแนะนาํและการนดัหมายมารับบริการครังต่อไป 3 นาที 13. การนาํผูป่้วย/ญาติ
รับไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาล ไปยงัห้อง Treatment 2 นาที

14. การนาํผูป่้วยและญาติไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 2 นาที

15. การนาํผูป่้วยและญาติ ไปรับยา 2 นาที

16. การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูป่้วย/ญาติขณะทีรอรับยา 5 นาที

17. การจ่ายยาให้กบัผูป่้วย/ญาติ 2 นาที

18. การส่งผูป่้วยและญาติออกจากโรงพยาบาล 5 นาที ผู้ป่วย/ญาตกิลบัออกไป

ภาพที 1. 16 ผงัการไหลเวยีนของงานบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
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3. ระบบงานบริการผู้ป่วยใน
งานบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยในมีการจดัผงัการไหลเวยีนของงานเช่นเดียวกบังานบริการ

รักษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินในโครงสร้างผงัการไหลเวยีน แต่แตกต่างในรายละเอียดของงานและรายละเอียดใน
แต่ละขนัตอนการใหบ้ริการ โดยงานบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยในมี 7 ขนัตอนหลกั ดงันี

3.1 การเตรียมพร้อมเพีอรับผูป่้วยและญาติ เป็นขนัตอนแรกทีมีความสาํคญัยิงเพือป้องกนัความเสียง/
อนัตรายทีอาจเกิดขึนจากความไม่พร้อม ไดแ้ก่ การเตรียมพร้อมดา้นคน ดา้นสิงของ ดา้นเงิน และดา้นระบบงาน
ทงัระบบงานบริการ ระบบสนบัสนุนงานบริการ ระบบการพฒันางานบริการ และระบบบริหารงานบริการ
เช่นเดียวกบังานบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉินแต่แตกตา่งในรายละเอียดของงาน

3.2 การพาผูป่้วยและญาติไปยงัหน่วยรับผูป่้วยในเพือใหเ้กิดความอบอุ่นใจและไวว้างใจ
3.3 การรับผูป่้วยไวรั้กษาในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ การตอ้นรับผูป่้วยและญาติใหเ้กิดความประทบัใจ การ

เลือกหอ้งพกัทีเหมาะสมตามความตอ้งการของผูป่้วยและญาติ และการแจง้หอผูป่้วยใหท้ราบเกียวกบัผูป่้วยและ
ญาติ เพือจะไดเ้ตรียมการตอ้นรับไดอ้ยา่งประทบัใจ

3.4 การพาผูป่้วยและญาติ ไปยงัหอผูป่้วย อยา่งสะดวก สุขสบาย และ ภาคภูมิใจ
3.5 การใหบ้ริการทีหอผูป่้วย ไดแ้ก่

3.5.1 การตอ้นรับผูป่้วยและญาติ ณ หอผูป่้วย ให้เกิดความอบอุ่นใจและไวว้างใจตงัแต่แรกเมือมาถึง
3.5.2 การนาํผูป่้วยและญาติไปยงัหอ้งพกัทีจดัเตรียมไวพ้ร้อมมูลแลว้
3.5.3 การแจง้แพทยผ์ูส่้งผูป่้วยวา่ผูป่้วยมาถึงหอผูป่้วยเรียบร้อยแลว้
3.5.4 การใหบ้ริการเบืองตน้ทีหอผูป่้วยอยา่งประทบัใจ
3.5.5 การสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูป่้วยและญาติขณะทีแพทยเ์จา้ของไข/้แพทยป์ระจาํยงัไม่ไดม้า

ตรวจ
3.5.6 การใหบ้ริการตรวจวินิจฉยัอยา่งละเอียดโดยแพทยเ์จา้ของไข้/แพทยป์ระจาํหอผูป่้วย
3.5.7 การใหบ้ริการในเวรแรก ซึงจะตอ้งมีบริการแรกรับมากมาย ทงัในดา้นความเป็นอยู ่การตรวจ

วนิิจฉยัโรคต่าง ๆ และการใหก้ารดูแลรักษา
3.5.8 การใหบ้ริการในคืนแรก ทีตอ้งใหก้ารดูแลเป็นพิเศษ เนืองจากผูป่้วยมีการเปลียนทีนอน

โดยเฉพาะอยา่งยิงผูป่้วยทีเพิงจะมานอนพกัรักษาตวัเป็นครังแรก
3.5.9 การใหบ้ริการในวนัที 2 จะมีการดาํเนินการใหก้ารดูแลรักษาและการตรวจวนิิจฉยัโรคมากมาย
3.5.10 การใหบ้ริการในคืนที 2 ยงัจะตอ้งใหก้ารดูแลเป็นพิเศษจนกวา่ผูป่้วยจะปรับตวัไดดี้
3.5.11 การใหบ้ริการในวนัที 3-6 ส่วนมากผูป่้วยจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัการมานอนพกัรักษาตวัใน

โรงพยาบาลไดแ้ลว้ การใหก้ารดูแลก็จะเป็นไปตามแบบแผนของหอผูป่้วย ยกเวน้การดูแลพิเศษของผูป่้วยบาง
คน

3.5.12 การใหบ้ริการในวนัที 7 ในกรณีทีผูป่้วยตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานาน ผูป่้วยส่วนมากจะมี
ความกงัวลต่อสิงต่างๆ ทางบา้น จึงควรจดับริการใหผู้ป่้วยคลายความกงัวล
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3.5.13 การใหบ้ริการหลงัจากวนัที 7 มกัจะเป็นไปตามแบบแผนของหอผูป่้วยและการดูแลพิเศษของ
ผูป่้วยแต่ละคน ตามลกัษณะของผูป่้วยและโรคทีเป็น

3.6 การจาํหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 1) การสังจาํหน่ายผูป่้วยโดยแพทยเ์จา้ของไข้ 2)
การรวบรวมขอ้มูลเพือการจาํหน่ายผูป่้วยทงัขอ้มูลการดูแลรักษาและค่าใชจ่้าย 3) การให้บริการก่อนทีผูป่้วยและ
ญาติจะออกจากหอผูป่้วยให้เกิดความประทบัใจ และ 4) การส่งผูป่้วยและญาติออกจากหอผูป่้วยอยา่งอบอุ่นใจ
ประทบัใจ และปลอดภยัจนออกจากโรงพยาบาล

3.7 การดําเนินการภายหลงัจําหนา่ยผู้ ป่วย เมือผู้ ป่วย/ญาติกลบัออกไปแล้ว ได้แก่ การบนัทกึข้อมลูลง
ในระเบียน/รายงาน การเก็บอปุกรณ์เข้าที การทําความสะอาด การดแูลสถานทีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพือ
รองรับผู้มารับบริการรายตอ่ไป รวมทั งการสรุปข้อมลูในเวชระเบียนและการติดตามดแูลให้บริการผู้ ป่วยอยา่ง
ตอ่เนือง

4. ระบบงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล
งานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลเป็นงานบริการทีไม่รอใหผู้รั้บบริการมาหา หรือเอ่ยปากบอกความ

ตอ้งการ หรือเกิดการเจบ็ป่วย แต่จะดาํเนินการก่อนหนา้นัน เพือใหท้ราบความตอ้งการดงักล่าว จะไดส้ามารถ
จดับริการทีมีประสิทธิภาพสูงใหก้บัเขาเหล่านนัไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากนี งานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล
ยงัรวมถึงงานทีช่วยใหป้ระชาชนไม่ป่วย ถา้ป่วยก็จะไม่เป็นมาก หายเร็วขึน ไดแ้ก่ งานส่งเสริมสุขภาพ งาน
ป้องกนัโรค และงานฟืนฟูสภาพจากการเจบ็ป่วย ทีไดจ้ดั/ดาํเนินการไวก่้อนแลว้

4.1 ความสําคัญของงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล งานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล เป็นงานที
สาํคญัยิงของโรงพยาบาลในยคุโลกไร้พรมแดน เนืองจาก

4.1.1 เป็นงานทีช่วยลดค่าใชจ่้ายและความสูญเสียของโรงพยาบาลและสิงของชาติ
4.1.2 เป็นงานทีช่วยสร้างความพึงพอใจและความประทบัใจใหก้บัผูม้ารับบริการ
4.1.3 เป็นงานทีช่วยป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาในการทาํงาน

4.2 ลกัษณะของงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาล มีดงันี คือ 1) งานตรวจสุขภาพ 2) งานสาํรวจความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 3) งานเฝ้าระวงัโรค 4) งานสอบสวนโรค 5) งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค ตงัแต่
ก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตรจนถึงวยัสูงอายุ 6) งานดูแลสุขาภิบาลและอนามยัสิงแวดลอ้ม ทงัภายในโรงพยาบาลและภายนอก
โรงพยาบาล 7) งานอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน ทงัผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลและบุคคลทุกคน
ในเขตรับผดิชอบ 8) งานวจิยัเพือการพฒันางาน (Research for Development - R&D) 9) งานคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นยา 10) งานใหก้ารศึกษาและฝึกอบรม
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2 ระบบสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล
ระบบสนบัสนุนงานบริการของโรงพยาบาลประกอบดว้ย ระบบสนบัสนุนดา้นคน ดา้นเงิน และดา้น

สิงของ ดงันี

1. ระบบสนับสนุนด้านคนของโรงพยาบาล
งานสนบัสนุนดา้นคนของโรงพยาบาลมีการจดัผงัการไหลเวยีนของงาน ดงัภาพที 1.17 เป็น 8 ขนัตอน

หลกั ดงันี
1.1 การเตรียมพร้อมเพีอการสนบัสนุนดา้นคน ไดแ้ก่ การเตรียมพร้อมดา้นคน ดา้นสิงของ และดา้น

วธีิการดาํเนินงานอยา่งครอบคลุมทุก ๆ ดา้นทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน
1.2 การตอ้นรับผูม้าติดต่อ โดยเมือมีความตอ้งการการสนบัสนุนดา้นคนและเวลาทีจะตอ้งดาํเนินการ

ตามวงรอบ เช่น ตามปีงบประมาณ หรือเมือมีการสัง/ร้องขอใหด้าํเนินการ ทงั 2 ประการนี จาํแนกเป็น 3 กรณี คือ
1) กรณีปกติ เช่น การวางแผนกาํลงัคนประจาํปี ฯลฯ 2) กรณีเร่งด่วน เช่น การสรรหาบุคคลเมือมีผูล้าออกอยา่ง
กระทนัหนั หรือเสียชีวติ ฯลฯ 3) กรณีเฉพาะ เช่น การดาํเนินการทางวินยัและการลงโทษ ฯลฯ

1.3 การใหบ้ริการทีเร่งด่วนตามความตอ้งการของผูรั้บบริการทงัดา้นร่างกาย จิตใจ และความรู้สึก
1.4 การแยกประเภทของบริการในการสนบัสนุนดา้นคนใหช้ดัเจน แน่นอน และถูกตอ้งตามความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการ
1.5 การใหบ้ริการตามขนัตอนของบริการแต่ละประเภทจนเสร็จสินสมบูรณ์ตามมาตรฐานการ

ปฏิบติังาน หรือคู่มือการทาํงานทีกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย ทังนีในการ
ใหบ้ริการในแต่ละงานของโรงพยาบาลดงัทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในเรืองที 1.3.2 นนั จะตอ้งมีการสนบัสนุนดา้นคน
โดยการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อในงานวางแผนกาํลงัคน งานสรรหาบุคคล งานบรรจุและแต่งตัง งานปฐมนิเทศ
บุคคล งานพฒันาบุคคลกาํหนด งานประเมินบุคคล งานบาํรุงรักษาบุคคล งานใหบุ้คคลพน้จากงาน และงาน
ขอ้มูลบุคคลของโรงพยาบาล เพือใหก้ารบริการในงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลดี มีคุณภาพ และไดม้าตรฐาน

1.6 การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของบริการก่อนเสร็จสินบริการ เป็นกิจกรรมทีตอ้งปฏิบติัทุก
ครัง เพือใหม้ันใจไดว้า่ ผูม้ารับบริการจะไดรั้บบริการทีควรไดรั้บอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และมีคุณภาพดี และถา้
ตรวจสอบแลว้พบวา่ ไม่ความถูกตอ้ง/ไม่ครบถว้น ก็จะไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขทนัที

1.7 การส่งผูม้ารับบริการออกจากหน่วยงาน โดยใหเ้กิดความประทบัใจทีดีต่อการมาใชบ้ริการในครังนี
1.8 การดาํเนินการภายหลงัผูม้ารับบริการกลบัออกไปแลว้ เช่น การบนัทึกขอ้มูล การเก็บอุปกรณ์เขา้ที การทาํ

ความสะอาด การดูแลสถานทีใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย เพือรองรับผูม้ารับบริการรายต่อไป รวมทงัการติดตามดูแลและ
ใหบ้ริการต่อเนืองตลอดไป



9

ถกูต้องครบถ้วน

1. การเตรียมพร้อมเพีอการสนับสนุนด้านคน
มีความตอ้งการการสนบัสนุนคน

2. การต้อนรับ/ทักทายผู้มาติดต่อ

3. การให้บริการทีเร่งด่วน

4. การแยกประเภทของบริการ

5. การให้บริการตามขันตอนของบริการแต่ละประเภท จนเสร็จสินสมบูรณ์
5.1งานวางแผนกาํลงัคน
5.2 งานสรรหาบุคคล
5.3 งานบรรจุและแต่งตงั
5.4 งานปฐมนิเทศบุคคล
5.5 งานพฒันาบุคคล
5.6 งานประเมินบุคคล
5.7 งานบาํรุงรักษาบุคคล
5.8 งานให้บุคคลพน้จากงาน
5.9 งานขอ้มูลบุคคลของโรงพยาบาล

ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น
6. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบริการ ก่อนเสร็จสิน

7. การส่งผู้มารับบริการออกจากหน่วยงาน ผูม้ารับบริการกลบัออกไป

8. การดาํเนินการภายหลงัผู้มารับบริการกลบัออกไปแล้ว

ภาพที 1. 17 ผงัการไหลเวยีนของงานสนับสนุนด้านคนของโรงพยาบาล

2. ระบบสนับสนุนด้านเงินของโรงพยาบาล
งานสนบัสนุนดา้นเงินของโรงพยาบาลมีการจดัผงัการไหลเวยีนของงานเช่นเดียวกบังานบริการ

สนบัสนุนดา้นคนของโรงพยาบาล แต่แตกต่างในรายละเอียดเฉพาะดา้น โดยเฉพาะในงานสนบัสนุนดา้นเงินใน
ขนัตอนที 5 การใหบ้ริการตามขนัตอนของบริการแต่ละประเภทจนเสร็จสมบูรณ์นัน จะใหก้ารสนบัสนุนดา้น
เงิน โดยการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อในงานกาํหนดความตอ้งการดา้นการเงิน งานจดัหาเงิน งานรับเงิน งานเก็บ
รักษาเงิน งานจ่ายเงิน งานตรวจสอบดา้นการเงิน งานติดตามหนีสิน และงานขอ้มูลดา้นเงินของโรงพยาบาล เพือ
สนบัสนุนงานบริการในงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดงัเช่น ตวัอยา่งการไหลเวยีนของงานบริการรับเงินผูป่้วย
นอกของโรงพยาบาล ซึงมี 9 ขนัตอน ดงันี

- กรณีปกติ
- กรณีเร่งดว่น
- กรณีเฉพาะ

ปรับปรุง
แก้ไข



10

1) การเตรียมพร้อมเพีอการบริการรับเงินผูป่้วยนอก เช่น
ก. การเตรียมพร้อมดา้นผูรั้บเงินเช่นเดียวกบัระบบสนบัสนุนอืน ๆ
ข. การเตรียมพร้อมดา้นสิงของ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองคิดเลข เครืองพิมพ์ แบบฟอร์ม

ใบเสร็จรับเงิน ปากกา แบบฟอร์มรับเงินจากบตัรเครดิต สายโทรศพัท ์และแบบฟอร์มใบรับเงินมดัจาํ ทังจาํนวน
และความพร้อมในการใชง้าน เป็นตน้

ค. การเตรียมพร้อมดา้นเงิน เช่น การเตรียมเงินเหรียญชนิด 1 บาท 5 บาท 10 บาท และธนบตัรชนิด
20 บาท 50 บาท 100 บาท ทงันีจาํนวนเหรียญและธนบตัรขึนอยูก่บัจาํนวนผูม้ารับบริการ และการเตรียมแหล่งที
จะขอแลกเพิมเติม เป็นตน้

ง. การเตรียมพร้อมดา้นวธีิการดาํเนินงาน เช่น สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทต่าง ๆ คาํอธิบาย
วธีิการตอบขอ้สงสัยเกียวกบัการเงิน การตรวจสอบธนบตัรปลอม บญัชีรายการอตัราค่าบริการทีเป็นปัจจุบนั
และอืน ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานรับเงิน เป็นตน้

2) การตอ้นรับ/ทกัทายผูม้าจ่ายเงินทงัในกรณีปกติ (เช่น การรับเงินสด ฯลฯ) กรณีเร่งด่วน (เช่น ตอ้งรีบ
กลบัเพราะรถรออยู ่ฯลฯ) และกรณีเฉพาะ (เช่น การรับเงินจากบตัรเครดิต ฯลฯ) ดว้ยอธัยาศยัไมตรีทีดีงามและ
ยิมแยม้แจ่มใส

3) การใหบ้ริการทีเร่งด่วนตามความตอ้งการของผูม้าจ่ายเงินในขณะนัน ดว้ยความเขา้ใจในความรู้สึก
และใหเ้กียรติกบัผูม้าจ่ายเงิน

4) การตรวจสอบสิทธิของผูป่้วยตามระเบียบและเงือนไขทีถูกตอ้งและครบถว้น พร้อมทงัอธิบายใหผู้ม้า
จ่ายเงินเขา้ใจ

5) การใหบ้ริการรับเงินอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น พร้อมทงัการทอนเงิน (ถา้มี)
6) การใหบ้ริการใบเสร็จรับเงิน
7) การตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของบริการรับเงินตามแบบบนัทึกรายการทีกาํหนดไว ้ก่อน

เสร็จสินบริการ
8) การสร้างความรู้สึกทีดีให้กบัผูม้าจ่ายเงินก่อนกลบั ใหเ้ขาเกิดความรู้สึกวา่ เงินทีจ่ายไปนนัไม่แพงเมือ

เทียบกบับริการทีไดรั้บ
9) การดาํเนินการภายหลงัผูม้ารับบริการกลบัออกไปแลว้ดว้ยการเก็บเอกสารเขา้ที และเตรียมพร้อม

สาํหรับใหบ้ริการผูม้าจ่ายเงินคนต่อไป

3. ระบบสนับสนุนด้านสิงของ ของโรงพยาบาล
งานสนบัสนุนดา้นสิงของของโรงพยาบาลมีการจดัผงัการไหลเวยีนของงานเช่นเดียวกบังานบริการ

สนบัสนุนดา้นคนของโรงพยาบาล แต่แตกต่างในรายละเอียดเฉพาะดา้น โดยเฉพาะในงานสนบัสนุนดา้น
สิงของในขนัตอนที 5 การให้บริการตามขนัตอนของบริการแต่ละประเภทจนเสร็จสมบูรณ์นัน จะใหก้าร
สนบัสนุนดา้นสิงของ โดยการใหบ้ริการแก่ผูม้าติดต่อในงานกาํหนดความตอ้งการดา้นสิงของ งานสรรหาของ
งานตรวจรับสิงของ งานเก็บรักษาสิงของ หรืองานคลงัพสัดุ งานเบิก – จ่ายสิงของ งานใชสิ้งของ งานบาํรุงรักษา
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สิงของ (ทีจาํแนกเป็นงานบาํรุงรักษาสิงของโดยผูใ้ชแ้ละงานบาํรุงรักษาสิงของโดยช่าง) งานซ่อมแซมสิงของ
(ทีจาํแนกเป็นงานซ่อมแซมสิงของภายในถา้ซ่อมไดเ้องและงานซ่อมแซมสิงของภายนอกถา้ตอ้งส่งไปซอ้มที
อืน) งานจาํหน่ายสิงของ (จาํแนกเป็นงานจาํหน่ายสิงของประจาํปีและงานจาํหน่ายสิงของกรณีพิเศษ) และงาน
ขอ้มูลดา้นสิงของของโรงพยาบาล ดงัเช่น ตวัอยา่งการไหลเวยีนของงานซ่อมพดัลมของโรงพยาบาล ซึงมี 14
ขนัตอน ดงันี

1) การเตรียมพร้อมเพีอการซ่อมพดัลม ไดแ้ก่ การเตรียมช่างซ่อมพดัลม การเตรียมอุปกรณ์ซ่อมพดัลม
การเตรียมขอ้มูลเกียวกบัการซ่อมพดัลม และการเตรียมแบบฟอร์มทีตอ้งใชใ้นการซ่อมพดัลม

2) การรับแจง้ซ่อมพดัลม โดยหน่วยช่างของโรงพยาบาลจะกรอกขอ้มูลลงในแบบฟอร์มการรับแจง้
ซ่อม

3) การจ่ายงานใหช่้างซ่อมพดัลมตามระบบทีจดัไว้
4) การเตรียมการของช่างซ่อมพดัลมก่อนออกไปซ่อมใหเ้หมาะสมกบัชนิดของพดัลม สถานทีตงัของ

พดัลม และลกัษณะการเสียของพดัลม
5) การทกัทายผูแ้จง้ซ่อม/ผูใ้ชพ้ดัลม ดว้ยดว้ยอธัยาศยัไมตรีทีดีงามและยิมแยม้แจ่มใส
6) การตรวจสอบพดัลมทีเสียวา่ สามารถซ่อมไดท้นัทีหรือไม่ ถา้ซ่อมได ้ก็ใหด้าํเนินการซ่อมทนัที
7) การถอดพดัลมไปซ่อม ถา้ซ่อมไม่ไดท้นัที แลว้ตรวจสอบวา่ สามารถซ่อมไดเ้องหรือไม่ ถา้ซ่อมได ้ก็

ใหด้าํเนินการซ่อมทนัที
8) การส่งซ่อมภายนอกเมือซ่อมเองไม่ได ้จะตอ้งเลือกร้านทีซ่อมไดดี้ ราคายุติธรรม ตรงเวลา พร้อมทงั

แจง้ใหผู้แ้จง้ซ่อม/ผูใ้ชพ้ดัลมทราบวา่ จะเสร็จประมาณเมือใด เมือใกลถึ้งกาํหนดเวลาใหติ้ดตามผล ถา้ยงัไม่เสร็จ
ใหย้นืยนักาํหนดเวลาทีแลว้เสร็จทีแน่นอนจากผูซ่้อม แลว้แจง้ใหผู้แ้จง้ซ่อม/ผูใ้ชพ้ดัลมทราบ ก่อนถึง
กาํหนดเวลานนั และแจง้กาํหนดเวลาทีแลว้เสร็จใหม่ทีบวกเวลาสาํรองไว้ 1-2 วนั เพราะการแจง้ครังนี จะตอ้งไม่
มีการเลือนอีก

9) การตรวจสอบพดัลมทีซ่อมเสร็จใหแ้น่ใจวา่ ซ่อมไดเ้รียบร้อยสมบูรณ์แลว้จริง ๆ
10) การนาํพดัลมทีซ่อมเสร็จแลว้ไปมอบ/ติดตงัใหผู้ใ้ชใ้ห้เกิดความประทบัใจ และเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนัใหม้ากยิงขึน พร้อมทงัแนะนาํวธีิการใชง้านและการบาํรุงรักษา เพือป้องกนัมิใหเ้สีย
ดว้ย

11) การตรวจสอบการใชง้านของพดัลมทีซ่อมเสร็จแลว้โดยผูใ้ช ้เพือใหแ้น่ใจวา่ ใชง้านไดดี้และ
สมบูรณ์

12) การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการซ่อมพดัลมก่อนเสร็จสิน เพือเป็นการตรวจสอบขนั
สุดทา้ยก่อนส่งมอบบริการซ่อมพดัลมใหก้บัผูใ้ช้

13) การส่งมอบพดัลมทีซ่อมเสร็จแลว้ใหก้บัผูใ้ช ้พร้อมทงัใหผู้ใ้ชล้งนานรับพดัลมทีซ่อมเสร็จแลว้ดว้ย
14) การดาํเนินการภายหลงัซ่อมพดัลมเสร็จสินแลว้ ดว้ยการบนัทึกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์ การเก็บ

เอกสารเขา้ที และการเตรียมพร้อมสาํหรับใหบ้ริการซ่อมพดัลมรายต่อไป
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3 ระบบการพฒันาโรงพยาบาล

ระบบการพฒันาโรงพยาบาลประกอบดว้ยระบบการพฒันาคน ระบบการพฒันาเงิน และระบบการ
พฒันาสิงของของโรงพยาบาล ดงันี

1. ระบบการพฒันาคนของโรงพยาบาล
ระบบการพฒันาคนของโรงพยาบาล คือ กลุ่มของสิงทีมีความเกียวขอ้งกนัในการดาํเนินงานพฒันาคน

ของโรงพยาบาลใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว ต่อเนือง มันคง และย ังยนื และไดรั้บการจดัระเบียบใหเ้ป็น
อนัหนึงอนัเดียวกนัอยา่งต่อเนือง ชดัเจน สมบูรณ์ และครบวงจร เพราะคนเป็นทรัพยากรทีมีค่าทีสุดขององคก์าร
เพราะเป็นผูด้าํเนินการใหท้รัพยากรอืน ๆ คือ เงิน สิงของ และระบบงาน ใหเ้กิดผลในเชิงปฏิบติั ซึงจะเกิดผล
มากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัคุณภาพและประสิทธิภาพของคนเป็นปัจจยัสาํคญั ระบบการพฒันาคนของโรงพยาบาลมี
วงรอบของการพฒันาโดยใชช่้วงเวลาเป็นหลกั เช่น 1 ปี เป็นตน้ ระบบการพฒันาคนของโรงพยาบาลมีการจดัผงั
การไหลเวยีนของงาน ดงัภาพที 1.18 เป็น 7 ขนัตอน ดงันี

1.1 การวเิคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาคน โดยพิจารณาจากผลการวเิคราะห์สภาวการณ์ของ
โรงพยาบาลตามหลกัการและแนวทางทีไดก้ล่าวมาแลว้ในเรืองที 1.1.1 ขอ้ 4.1 แลว้มาสรุปวา่ แต่ละคนของ
โรงพยาบาล จะตอ้งไดรั้บการพฒันาอะไรบา้ง

1.2 การวางแผนพฒันาคน เพือใหค้วามตอ้งการในการพฒันาคนไดรั้บการแปลงไปสู่การปฏิบติัอยา่ง
ครบถว้นและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ของโรงพยาบาลในหว้งเวลาทีกาํหนดไว้

1.3 การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคน ทงัการพฒันาบุคคลแรกรับ ใหเ้ขาสามารถเริมปฏิบติังานไดเ้ร็ว
ทีสุดอยา่งมีคุณภาพดี และการพฒันาบุคคลในขณะปฏิบติังาน โดยแต่ละคนจะตอ้งไดรั้บการพฒันา 4 ดา้นเสมอ
คือ 1) ดา้นความรู้ความสามารถในงานทีทาํ เพือใหท้าํไดดี้ขึนและมีประสิทธิภาพสูงยิงขึน 2) ดา้นความรู้
ความสามารถเพือความกา้วหนา้ เช่น การบริหาร และการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ เป็นตน้ 3) ดา้นความรู้
ความสามารถทัวไป เช่น ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ บุคลิกภาพ การพดู เป็นตน้ และ 4) ดา้นความรู้
ความสามารถเฉพาะเรือง เช่น มีการซือเครืองมือใหม่และตอ้งพฒันาผูใ้ช้งานใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ขีด
ความสามารถของเครืองมือนนั เป็นตน้

1.4 การประเมินผลการพฒันาคน โดยวดัเป็น 3 ช่วง คือ 1) การประเมินผลก่อนการพฒันาเพือเป็นขอ้มูล
พืนฐานวา่ ก่อนการพฒันามีอยูม่ากนอ้ยเพียงใด 2) การประเมินผลขณะดาํเนินการพฒันาเพือดูความกา้วหนา้
ของการพฒันา และ 3) การประเมินผลหลงัการพฒันาเพือดูผลสัมฤทธิและความคงอยูข่องการพฒันา

1.5 การนาํผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานพฒันาคนไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันางาน การพฒันาคนอืน ๆ
และคนทงัองคก์าร และการพฒันาองคก์ารและงานอืน ๆ

1.6 การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการดาํเนินงานก่อนเสร็จสิน
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1.7 การสรุปผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานพฒันาคน และ การรายงานเพือเป็นขอ้มูลทีเป็นลายลกัษณอกัษร
สามารถใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงได ้และถือเป็นการจบการดาํเนินงานในช่วงเวลานันอยา่งสมบูรณ์

1. การวิเคราะห์ความต้องการในการพฒันาคน

2. การวางแผนพฒันาคน
ถึงกาํหนดเวลาในการพฒันาคน

3. การดําเนินงานตามแผนพฒันาคน
3.1 การพฒันาบุคคลแรกรับ
3.2 การพฒันาบุคคลในขณะปฏิบติังาน

3.2.1 การพฒันาความรู้ความสามารถในงานทีทาํ
3.2.2 การพฒันาความรู้ความสามารถเพือความกา้วหนา้
3.2.3 การพฒันาความรู้ความสามารถทัวไป
3.2.4 การพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะเรือง

4. การประเมินผลการพฒันาคน
4.1 การประเมินผลก่อนการพฒันา
4.2 การประเมินผลขณะดาํเนินการพฒันา
4.3 การประเมินผลหลงัการพฒันา

5. การนําผลทีได้จากการดําเนินงานพฒันาคน ไปใช้ประโยชน์

ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น
6. การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการดําเนินงาน ก่อนเสร็จสิน

ถูกตอ้งครบถว้น

7. การสรุปผลทีได้จากการดําเนินงานพฒันาคน และ การรายงาน

ภาพที 1.18 ผงัการไหลเวยีนของระบบการพฒันาคนของโรงพยาบาล

2. ระบบการพฒันาเงินของโรงพยาบาล
เงินเป็นทรัพยากรทีสาํคญัขององคก์าร เพราะเป็นสิงทีจะนาํไปสู่การแลกเปลียน หรือการไดม้าซึง

กาํลงัคน สิงของ และแรงจูงใจในการทาํงาน ทงันีระบบการพฒันาเงินของโรงพยาบาลมีวงรอบของการพฒันา
โดยใชช่้วงเวลาเป็นหลกั เช่น 1 ปี เป็นตน้ และระบบการพฒันาเงินของโรงพยาบาลมีการจดัผงัการไหลเวยีน
ของระบบและขนัตอนต่าง ๆ ของระบบ เช่นเดียวกบัระบบการพฒันาคนของโรงพยาบาลทีมี 7 ขนัตอน แต่
แตกต่างกนัในรายละเอียดของแต่ละขนัตอนของการพฒันา ซึงในระบบนีเนน้ทีรายละเอียดการพฒันาเงินของ
โรงพยาบาล ดงัภาพที 1.19

- กรณีปกติ
- กรณีเร่งดว่น
- กรณีเฉพาะ

ปรับปรุงแก้ไข
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1. การวเิคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาเงิน

2. การวางแผนพฒันาเงิน
2.1 แผนพฒันาการหาเงิน
2.2 แผนพฒันาการรับเงิน
2.3 แผนพฒันาการเก็บรักษาเงิน
2.4 แผนพฒันาการเบิก-จ่ายเงิน
2.5 แผนพฒันาการใชเ้งิน
2.6 แผนพฒันาการควบคุมดา้นการเงิน
2.7 แผนพฒันาการรายงานดา้นการเงิน
2.8 แผนพฒันาขอ้มูลข่าวสารดา้นการเงิน

ถึงกําหนดเวลาในการพฒันาเงิน
3. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาเงิน

4. การประเมินผลการพฒันาเงิน
4.1 การประเมินผลก่อนการพฒันา
4.2 การประเมินผลขณะดาํเนินการพฒันา
4.3 การประเมินผลหลงัการพฒันา

5. การนาํผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานพฒันาเงิน ไปใชป้ระโยชน์
ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น

6. การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการดาํเนินงาน ก่อนเสร็จสิน
ถูกตอ้งครบถว้น

7. การสรุปผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานพฒันาเงิน และ การรายงาน

ภาพที 1.19 ผงัการไหลเวยีนของระบบการพฒันาเงินของโรงพยาบาล

3. ระบบการพฒันาสิงของของโรงพยาบาล
สิงของเป็นทรัพยากรทีมีมากทีสุดขององคก์าร เพราะเป็นสิงทีไดจ้ากการนาํเงินมาซือ หรือการนาํ

สิงของอืน ๆ และแรงงานคนมาจดัทาํขึน ไดแ้ก่ ทีดิน สิงก่อสร้าง ครุภณัฑ ์และวสัดุต่าง ๆ ทีใชใ้นการทาํงาน
ทงันีระบบการพฒันาสิงของของโรงพยาบาลมีวงรอบของการพฒันาโดยใชช่้วงเวลาเป็นหลกั เช่น 1 ปี เป็นตน้
และระบบการพฒันาเงินของโรงพยาบาลมีการจดัผงัการไหลเวยีนของระบบ และขันตอนต่าง ๆ ของระบบ
เช่นเดียวกบัระบบการพฒันาคนของโรงพยาบาลทีมี 7 ขนัตอน แต่แตกต่างกนัในรายละเอียดของแต่ละขนัตอน
ของการพฒันา ซึงในระบบนีเนน้ทีรายละเอียดการพฒันาสิงของของโรงพยาบาล ดงัภาพที 1.20 ดงันี

ปรับปรุงแก้ไข
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1. การวิเคราะห์ความตอ้งการในการพฒันาของ

2. การวางแผนพฒันาของ
2.1 แผนพฒันาการจดัหาของ
2.2 แผนพฒันาการรับของ
2.3 แผนพฒันาการเก็บรักษาของ
2.4 แผนพฒันาการเบิก-จ่ายของ
2.5 แผนพฒันาการใชข้อง
2.6 แผนพฒันาการซ่อมบาํรุงของ
2.7 แผนพฒันาการจาํหน่ายของ
2.8 แผนพฒันาขอ้มูลข่าวสารดา้นสิงของ

ถึงกาํหนดเวลาในการพฒันาของ
3. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาของ

4. การประเมินผลการพฒันาของ
4.1 การประเมินผลก่อนการพฒันา
4.2 การประเมินผลขณะดาํเนินการพฒันา
4.3 การประเมินผลหลงัการพฒันา

5. การนาํผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานพฒันาของ ไปใชป้ระโยชน์
ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น

6. การตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของการดาํเนินงาน ก่อนเสร็จสิน
ถูกตอ้งครบถว้น

7. การสรุปผลทีไดจ้ากการดาํเนินงานพฒันาของ และ การรายงาน

ภาพที 1. 20 ผงัการไหลเวยีนของระบบการพฒันาสิงของของโรงพยาบาล

ปรับปรุงแก้ไข
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4 ระบบบริหารโรงพยาบาล
ระบบบริหารโรงพยาบาลช่วยใหง้านทงัหลายของโรงพยาบาลดาํเนินไปอยา่งราบรืน สอดคลอ้งกนั

อยา่งมันคง และคุม้ค่ากบัทรัพยากรเท่าทีมีอยู ่ระบบบริหารโรงพยาบาลมีประเด็นสาํคญั 3 ประการ คือ 1) การ
วางระบบงานเมือเริมตน้หรือตงัหน่วยงาน เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 2) การควบคุมและการดูแลให้
ปฏิบติัตามระบบงานทีวางไว ้โดยเนน้ใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถควบคุมตนเองและควบคุมกนัเองไดด้ว้ยความเตม็
ใจ ตรงไปตรงมา ครบถว้น เหมาะสม ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพสูง และ 3) การพฒันาระบบงานของ
โรงพยาบาลขณะดาํเนินงาน โดยลกัษณะพิเศษของระบบบริหารโรงพยาบาล คือ การทาํใหท้รัพยากรเท่าทีมีอยู่
ทงัหลายของโรงพยาบาลเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดตามหว้งเวลาทีกาํหนด

1. การวางระบบงานเมือเริมต้น
การวางระบบการทาํงานหนึงงานใดนนั มีหลกัสาํคญั 5 ประการ คือ
1.1 ใชง้านเป็นศูนยก์ลาง
1.2 แต่ละงานประกอบดว้ย 4 ระบบงาน คือ 1) ระบบงานบริการเป็นระบบหลกัในการปฏิบติังาน 2)

ระบบสนบัสนุนงานบริการ 3) ระบบการพฒันางานบริการ และ 4) ระบบบริหารงาน
1.3 จดัทาํระบบงานทงั 4 ระบบใหช้ดัเจนตามลกัษณะของระบบงานทีดีและครบถว้นตามหลกัวชิาการ

ใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร สามารถปฏิบติัได ้และประกาศใหผู้ที้เกียวขอ้งทราบและเขา้ใจโดยทัวกนั
1.4 ติดตาม ส่งเสริม สนบัสนุน และควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามระบบทีวางไวจ้นเชียวชาญและเป็น

นิสัยประจาํตวัของผูที้เกียวขอ้งทุกคน
1.5 พฒันาระบบงานให้ดียิงขึน โดยเนน้ใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถพฒันาระบบงานไดด้ว้ยตนเองอยา่ง

เหมาะสม ถูกตอ้งตามสภาพความเป็นจริง และอยา่งต่อเนืองตลอดไป

2. การควบคุมและการดูแลให้ปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมและการดูแลใหป้ฏิบติัตามระบบบริหารโรงพยาบาลทีวางไวมี้ขนัตอน ดงันี
2.1 การเตรียมการก่อนเริมปฏิบัติงาน มีกิจกรรม ดงันี

2.1.1 การมอบหมาย/แต่งตงัผูรั้บผิดชอบ ควรจะทาํเป็นคาํสังแต่งตงัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และควร
จะมีมากกวา่ 1 คน โดยแบ่งเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัและผูรั้บผดิชอบรอง เพือมิใหเ้กิดความเสียหาย ถา้ตอ้งมีการ
เปลียนแปลงตวัผูรั้บผดิชอบในระหวา่งการดาํเนินงาน

2.1.2 การจดัเตรียมสิงของทีจะตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานใหพ้ร้อมทงัดา้นจาํนวน คุณภาพ และ
ความสามารถนาํมาใชไ้ดท้นัทีทีตอ้งการ

2.1.3 การประสานงานกบับุคคลหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งใหรู้้ เขา้ใจ และสามารถใหค้วามร่วมมือ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและทนัเวลา
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2.1.4 การประชาสัมพนัธ์ใหก้ลุ่มเป้าหมายและผูที้เกียวขอ้งไดรู้้และเกิดทศันคติทีดีต่อการดาํเนินงานตาม
ระบบ

2.1.5 การทดลองปฏิบติัหรือการซ้อมปฏิบติัก่อนดาํเนินงานจริง เป็นสิงทีดีมากถา้สามารถจดัใหมี้
ขึนได ้เพราะการทดลองปฏิบติัจะช่วยใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ความชาํนาญ และสามารถประสานการ
ดาํเนินงานใหเ้หมาะสมและราบรืนมากขึน

2.2 การดําเนินงาน มีกิจกรรม ดงันี
2.2.1 การสร้างความประทบัใจตงัแต่เริมตน้ดาํเนินงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความภูมิใจในสิงที

ตนเองจะปฏิบติั เป็นการวางรากฐานความรักในงานทีทาํ คือ “ฉนัทะ” ซึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการทาํงาน
2.2.2 การสร้างบุคคลตวัอยา่งใหเ้ป็นทีประจกัษว์า่ ทาํไดแ้ละก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูท้าํ และเป็น

สิงทีน่าภาคภูมิใจ
2.2.3 การติดตาม ดูแล สนบัสนุน และช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานให้สามารถทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และ

ทุ่มเทเวลาใหก้บัการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มที ประกอบดว้ยการสนบัสนุนทรัพยากรในการทาํงาน เช่น คน เงิน
สิงของ เทคโนโลย ีและสิงอาํนวยความสะดวก ฯลฯ อยา่งถูกตอ้ง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกสถานที ถูกคน และ
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกทีดีต่อการทาํงาน การดูแลใหข้วญัและกาํลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน ใหรู้้สึกอบอุ่นใจ มันคง และ
ปลอดภยั และการช่วยเหลือและช่วยแกปั้ญหาทีเกิดขึนกบัผูป้ฏิบติังานทงัเรืองงานและเรืองส่วนตวั เพือให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถใหก้บัการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ที

2.2.4 การควบคุมการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานทีกาํหนดไว ้ดว้ยความระมดัระวงัและไม่
ประมาทในทุกขนัตอนของการปฏิบติั เนน้การป้องกนัมิใหเ้กิดความผิดพลาดและการแกไ้ขความผดิพลาดทีอาจ
เกิดขึน ดว้ยวธีิการทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ขณะดาํเนินงาน โดย
ผูป้ฏิบติังานร่วมกบัผูรั้บผดิชอบการดาํเนินงาน เพือนาํผลทีไดม้าปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาการดาํเนินงานใหดี้
ขึนและเป็นไปตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้และใหจ้ดัทาํเป็นรายงานส่งใหผู้บ้ริหารรับทราบทนัทีทุกครัง
รวมทงัการสิงทีเบียงเบนไปจากแผนงานทีกาํหนดไวใ้ห้

2.2.5 การบนัทึกขอ้มูลของสิง/เหตุการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานไวเ้ป็นระยะ ๆ ขณะ
ดาํเนินงาน เช่น ปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน โดยบรรยายลกัษณะและอิทธิพลต่อการดาํเนินงานใหค้รบถว้น ชดัเจน
และการแกปั้ญหาทีไดท้าํไปและผลการแกปั้ญหาทงัผลทางบวกและผลทางลบ เป็นตน้

2.3 การติดตาม ดูแล สนับสนุน และช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน เป็นสิงทีมีความสาํคญัยิงต่อผลสาํเร็จของ
การดาํเนินงาน และเป็นศิลปชนัยอดอยา่งหนึงของผูบ้ริหาร เพราะถา้ใชอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ จะเกิดผลให้
ผูป้ฏิบติังานทาํงานอยา่งกระตือรือลน้ สนุกสนาน รวดเร็ว และสร้างสรรค ์โดยการติดตาม ดูแล สนบัสนุน และ
ช่วยเหลือผูป้ฏิบติังานตอ้งมีหลกัการและการจูงใจในการดาํเนินการ ดงันี

2.3.1 หลกัการติดตาม ดูแล สนับสนุน และช่วยเหลอืผู้ปฏิบัติงาน มีดงันี
1) ใชง้านและผูป้ฏิบติังานเป็นศูนยก์ลาง
2) ใหเ้กียรติผูป้ฏิบติังาน รับฟัง ยอมรับแนวคิดและแนวทางปฏิบติัทีสร้างสรรค์
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3) ใชก้ลยทุธเขม้งวดและผอ่นปรนในเวลาเดียวกนั โดยเขม้งวดในดา้นคุณภาพของผลงาน
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ การสือสาร การทดลองปฏิบติัใหเ้ห็นจริง การคิดคน้สิงใหม่ ๆ และวนั/เวลา ที
เป็นเป้าหมายหลกั (milestone) แต่ผอ่นปรนในดา้นความมีอิสระในการทาํงาน การจดัทีมงาน การประเมินผล
อยา่งไม่เป็นทางการ

4) ใชก้ารบริหารดว้ยการเดินตรวจตรา (management by walking around) บ่อย ๆ ใน
ระยะแรก และห่างขึนในระยะหลงั ๆ

5) ใหร้ายงานผลการดาํเนินงานอยา่งเปิดเผย แต่สร้างสรรค์
6) ไม่ประมาท
7) ไม่รับงานกลบัมาทาํเอง ใหห้วัหนา้งานและทีมงานผูรั้บผดิชอบดาํเนินการหรือแกปั้ญหา

ดว้ยตวัของเขาเอง
2.3.2 การจูงใจ เป็นบทบาททีสาํคญัยิงอีกประการหนึงของผูบ้ริหาร ทีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานสาํเร็จ

อยา่งมีประสิทธิภาพสูง ทีตอ้งการใหผู้ป้ฏิบติังานทุ่มเทความรู้ความสามารถทงัมวลอยา่งสุดชีวติใหก้บัการ
ทาํงาน เอาใจใส่ดูแลใกลชิ้ด และมุ่งมันพฒันาใหดี้ยิงขึน ดว้ยตวัของเขาเอง สิงต่าง ๆ เหล่านี จะเกิดขึนไดด้ว้ย
“การจูงใจ” ทีดี โดยการจูงใจมีหลกัการทีสาํคญั ดงัต่อไปนี

1) บุคคลทุกคนสามารถจูงใจได้
2) ระดบัแรงจูงใจของแต่ละบุคคลเปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา
3) แรงจูงใจทีมีพลงัมาก คือ แรงจูงใจเพือตอบสนอง “ความตอ้งการ” ของบุคคลนนั
4) ความรักและความศรัทธาในบุคคล/องคก์ารเป็นพืนฐานทีสาํคญัยิงต่อการจูงใจที

สร้างสรรค ์และย ังยนื
5) ความกลวั ความโกรธ ความเกียจชงั และความริษยาอาฆาตเป็นแรงจูงใจทีมีพลงัมหาศาล

แต่ตอ้งควบคุมให้ดาํเนินไปในทิศทางทีสร้างสรรค ์เพือมิใหมี้ผลในการทาํลายลา้ง
6) การจูงใจเป็นกระบวนการทีจะก่อให้เกิดแรงจูงใจ ซึงจะนาํไปสู่พฤติกรรมและการกระทาํ

ของบุคคล โดยขึนอยูก่บัปัจจยัเสริมและปัจจยัขวางดว้ย
7) ผลของการกระทาํจะนาํไปสู่แรงจูงใจทีจะกระทาํต่อไป

2.3.3 การควบคุม ให้ปฏิบัติตามระบบ เป็นกระบวนการในการควบคุมดูแลใหกิ้จกรรมทงัหลายที
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของงานหนึงงานใดทีเกิดความผดิปกติหรือเบียงเบนไป ไดรั้บการแกไ้ขใหก้ลบัมาสู่
ภาวะปกติอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และเกิดผลเสียนอ้ยทีสุด โดยมีหลกัการและวธีิการในการควบคุมให้
ปฏิบติัตามระบบ ดงันี

1) หลกัการควบคุม ให้ปฏิบัติตามระบบ มีดงันี
ก. มีการกาํหนดช่วงของความปกติของการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจนและแน่นอน
ข. มีการติดตามการดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพสูง สามารถแสดงผลทีผดิปกติไดท้นัที
ค. มีระบบงานและวธีิปฏิบติัเมือเกิดความผดิปกติทีชดัเจนง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพสูง
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ง. มีการดาํเนินงานตามระบบการควบคุมทีไดว้างไวท้นัทีทีเกิดความผดิปกติอยา่งถูกตอ้ง มี
ประสิทธิภาพสูง และเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนัน ๆ

จ. การสร้างสรรคใ์หผู้ที้เกียวขอ้งเกิดความรู้สึกทีดีต่อกนั เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกนั สมคัร
สมานสามคัคีกนั

ฉ. การส่งเสริมการพฒันา โดยเริมตงัแต่การพฒันาตนเองของผูป้ฏิบติังานทุกระดบั การ
พฒันาตนเองของผูบ้ริหารระดบัตน้ จนถึงผูบ้ริหารสูงสุดนาํไปสู่การพฒันางานขององคก์ารทีมันคงและย ังยนื

2) วธีิการของการควบคุมให้ปฏิบัติตามระบบ มีดงันี
ก. การจดัระบบการติดตามการดาํเนินงานใหพ้ร้อมมูลทงั 4 ดา้น คือ ตวัระบบงานการติดตาม

การดาํเนินงานทีให้เป็นเอกสารทีชดัเจนแน่นอน อุปกรณ์และเครืองมือทีจาํเป็นตามสภาวะขององคก์าร ผูดู้แล
ระบบและพฒันาระบบ และผูป้ฏิบติังาน

ข. ผูดู้แลระบบดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบทีวางไวจ้นติดเป็นนิสัย ทีปฏิบติัเป็นประจาํ
ค. การจดัใหมี้การซกัซอ้ม  ทบทวน  และฝึกฝนใหผู้ที้เกียวขอ้งทุกคนสามารถปฏิบติัไดท้นัที

ทีเกิดความผดิปกติอยา่งถูกตอ้ง คล่องแคล่ว และเหมาะสมกบัสภาวการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิงผูที้พบความ
ผดิปกติเป็นคนแรก

ง. ผูดู้แลระบบทาํการวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานควบคุมความผดิปกติทีเกิดขึนภายใน 24
ชัวโมง แลว้รายงานใหผู้บ้ริหารทราบตามลาํดบัจนถึงผูบ้ริหารสูงสุด

จ. ผูดู้แลระบบดาํเนินการพฒันาระบบการควบคุมการดาํเนินงานให้ดียิงขึน โดยมุง่เนน้ทีการ
ควบคุมการดาํเนินงาน โดยผูป้ฏิบติัเองและหวัหนา้ระดบัตน้เป็นเป้าหมายหลกั ใหเ้ขาเหล่านันสามารถ
ดาํเนินการพฒันาไดด้ว้ยตวัของเขาและทีมงานไดอ้ยา่งมันคงและย ังยนื

3. การพฒันาระบบงานของโรงพยาบาล
การพฒันาระบบงานของโรงพยาบาลมีหลกัการและวธีิการ ดงันี
3.1 หลกัการพฒันาระบบงานของโรงพยาบาล มีดงันี

3.1.1 การพฒันาระบบงานของโรงพยาบาล เป็นจุดสาํคญัของการแกปั้ญหาและการพฒันางานของ
โรงพยาบาล

3.1.2 ตอ้งจดัทาํระบบงานให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
3.1.3 ควรใหผู้ป้ฏิบติังานมามีส่วนร่วมในการวางระบบงานทีเขาจะตอ้งปฏิบติัตงัแต่ตน้ เพือจะได้

ระบบงานทีเหมาะสม ปฏิบติัได ้และลดการต่อตา้นการเปลียนแปลง
3.1.4 ใหมี้การพฒันาระบบงานอยา่งต่อเนืองดว้ยตวักลุ่มผูป้ฏิบติังานเอง

3.2 วธีิการพฒันาระบบงานของโรงพยาบาล มีวธีิการดาํเนินการตามทีกล่าวไวแ้ลว้ในเรืองที 1.1.3 ขอ้ 5
3.3 ตัวอย่างการพฒันาระบบงาน
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1.4 โครงสร้างองค์กร
(1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล
(2) โครงสร้างความรับผดิชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ
(3) โครงสร้างระบบกาํกบัดูแลกจิการ / ธรรมาภิบาล
1) โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ  จงัหวดั

แพร่

คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ  จงัหวดั

แพร่

กลุ่มบริการ

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ  จงัหวดัแพร่

กลุ่มสนับสนุนบริการ

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ  จงัหวดั

แพร่

กลุ่มภารกิจเทคนิคบริการ
และบริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ  จงัหวดัแพร่

กลุ่มภารกิจ
การพยาบาล

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ

จงัหวดัแพร่

กลุ่มภารกิจ
เวชปฏิบติัครอบครวั

และชมุชน

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ

จงัหวดัแพร่

กลุ่มภารกิจ
อาํนวยการ

โรงพยาบาลสบ
ปราบ

อาํเภอสบปราบ
จงัหวดัแพร่

คณะกรรมการมีส่วนรว่มรพ.

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ  จงัหวดัแพร่
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(2) โครงสร้างความรับผดิชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลสงูเม่น

คณะกรรมการบริหาร / ทีมนําพฒันาคณุภาพ

องคก์รวิชาชีพ

องคก์รแพทย์
องคก์รพยาบาล

ทีมผูป้ระสาน
งานคณุภาพและ

ยทุธศาสตร์
ทีม Facilitator

ทีมเยียมสาํรวจภายใน

ทีมนําเฉพาะด้าน

9

ทีมพฒันาคณุภาพหน่วยงาน
1.งานผูป่้วยนอก
2.งานอบุติัเหตฉุุกเฉิน
3.งานห้องคลอด
4.งานผา่ตดัและตรวจพิเศษ
5.งานรงัสี
6.งานเภสชักรรม
7.งานทนัตกรรม
8.งานชนัสูตร
9.งานควบคมุโรคไม่ติดต่อ
10.งานแพทยแ์ผนไทย
11.งานเอดส์
12.งานวณัโรค
13.งานคลินิกสุขภาพเดก็ดี
14.งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
15.งานผูป่้วยใน
16.งานสุขศึกษา
17.งานการเจ้าหน้าที
18.งานเวชปฏิบติัครอบครวัฯ
19.งานประกนัสุขภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
20.งานการเงินและบญัชี
21.งานธรุการ
22.งานพสัดุ
23.งานจ่ายกลาง
24.งานยานยนต์
25.งานบาํบดันําเสีย
26.งานโภชนาการ
27.งานสุขภาพจิต
28.งานซ่อมบาํรงุ
29.งานกายภาพบาํบดั
30.งานศนูยเ์ปล

คณะกรรมการ HRM
คณะกรรมการ IC
คณะกรรมการ IM
คณะกรรมการระบบยา
คณะกรรมการ RM
คณะกรรมการ PCT
ทีมเวชระเบียน
คณะกรรมการ ENV
คณะกรรมการ PTC
คณะกรรมการ
เวชระเบียน
คณะกรรมการเครืองมือ
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(3) โครงสร้างระบบกาํกบัดูแลกจิการ/ธรรมาภิบาล

กสช.

โรงพยาบาล
สบปราบ
อาํเภอสบ

ปราบ
จงัหวดัแพร่

สปสช.

โรงพยาบาล
สบปราบ
อาํเภอสบ

ปราบ
จงัหวดัแพร่

สช.

โรงพยาบาล
สบปราบ
อาํเภอสบ

ปราบ
จงัหวดัแพร่

สสส.

โรงพยาบาล
สบปราบ
อาํเภอสบ

ปราบ
จงัหวดัแพร่

เขตตรวจราชการ

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ

จงัหวดัแพร่

สาํนักงาน
สาธารณสุข
จงัหวดัแพร่

โรงพยาบาลสบ
ปราบ

อาํเภอสบปราบ
จงัหวดัแพร่

สวรส.

โรงพยาบาล
สบปราบ
อาํเภอสบ

ปราบ
จงัหวดัแพร่

โรงพยาบาล
สูงเม่น

โรงพยาบาลสบ
ปราบ

อาํเภอสบปราบ
จงัหวดัแพร่

โรงพยาบาลแพร่

โรงพยาบาลสบ
ปราบ

อาํเภอสบปราบ
จงัหวดัแพร่

สาํนักงานสาธารณสุข
อาํเภอสูงเม่น

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ  จงัหวดัแพร่

ศนูยส์ุขภาพชมุชน
ดอนมูล

โรงพยาบาลสบปราบ
อาํเภอสบปราบ

จงัหวดัแพร่

รพสต.

โรงพยาบาล
สบปราบ
อาํเภอสบ

ปราบ
จงัหวดัแพร่

อสม.

โรงพย
าบาล
สบ

ปราบ
อาํเภอ

สบ
ปราบ

จงัหวดั
แพร่

อสม.

โรงพย
าบาล
สบ

ปราบ
อาํเภอ

สบ
ปราบ

จงัหวดั
แพร่

รพสต.

โรงพยาบาล
สบปราบ
อาํเภอสบ

ปราบ
จงัหวดัแพร่

อสม.

โรงพย
าบาล
สบ

ปราบ
อาํเภอ

สบ
ปราบ

จงัหวดั
แพร่

อสม.

โรงพย
าบาล
สบ

ปราบ
อาํเภอ

สบ
ปราบ

จงัหวดั
แพร่

กวป.

คปสอ.คปสอ.

ประเทศ

ภาค

จังหวดั

อาํเภอ

ตาํบล

ชุมชน/หมู่บ้าน

รพสต.

โรงพยาบาล
สบปราบ
อาํเภอสบ

ปราบ
จงัหวดัแพร่

อสม.

โรงพย
าบาล
สบ

ปราบ
อาํเภอ

สบ
ปราบ

จงัหวดั
แพร่

อสม.

โรงพย
าบาล
สบ

ปราบ
อาํเภอ

สบ
ปราบ

จงัหวดั
แพร่

อสม.

โรงพย
าบาล
สบ

ปราบ
อาํเภอ

สบ
ปราบ

จงัหวดั
แพร่

อสม.

โรงพย
าบาล
สบ

ปราบ
อาํเภอ

สบ
ปราบ

จงัหวดั
แพร่
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1.5 แผนทีแสดงทีตังองค์กร

2. ลกัษณะสําคัญขององค์กร (Organization Profile)
2.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร
บริการหลกั

1. ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัโรค บาํบดัรักษา ส่งเสริม ป้องกนั ฟืนฟู ดูแลสุขภาพเชิงรุก แก่ประชาชนใน
ขีดความสามารถระดบัทุติยภูมิ ระดบั 2.1 รวมถึงการรับ-ส่งต่อดว้ยทีมประสานเครือข่ายการรับส่ง
ต่อผูป่้วย

2. สนบัสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในการจดับริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น ระบบยา และ
เวชภณัฑ์ ระบบการให้คาํปรึกษาโดยแพทย ์การสนบัสนุนบุคลากรทางการแพทยใ์ห้ รพ.สต. การ
บริหารจดัการงบประมาณ การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

วสัิยทศัน์
เครือข่ายบริการคุณภาพ  พหุภาคีเขม้แขง็ องคก์รแห่งการเรียนรู้     มุ่งสู่สุขภาวะของประชาชน

ค่านิยมร่วม S-M-C-U-P
S= service mind (บริการดว้ยใจ)
M= moral (จริยธรรม)
C= co ordination (ความร่วมมือ)
U= unity (เอกภาพ)
P= productivity (ผลิตภาพ)

พนัธกจิ
1. ใหบ้ริการสุขภาพแบบองคร์วมอยา่งมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้หุภาคีมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะทีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตของ

ประชาชน
3. เสริมสร้างและสนบัสนุนให้มีการเรียนรู้ในองคก์ร
4. พฒันาระบบบริหารจดัการเครือข่ายภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล (เพือสนบัสนุนการจดับริการสุขภาพ

อยา่งมีผลิตภาพ)
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เป้าหมาย
1. ประชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพทีมีคุณภาพไดม้าตรฐานและพึงพอใจ
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกนัโรค และการจดัการสิงแวดลอ้มทีเอือต่อ

สุขภาพ
3. องคก์รมีระบบริหารจดัการทีมีผลิตภาพ

เป้าประสงค์
1. ลดโรคและปัญหาสุขภาพสาํคญัในอาํเภอสูงเม่น
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และการจดัการสิ งแวดล้อมทีเอือต่อ

สุขภาพ
3. พหุภาคีมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะทีสอดคลอ้งวถีิชีวติประชาชน
4. เครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบบริการทีมีคุณภาพ บริหารจดัการอยา่งมีผลิตภาพ ผูใ้หบ้ริการมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที 1 พฒันาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตามเกณฑม์าตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที 2 ขยายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพและบริการเชิงรุกทีสอดคลอ้ง

กบัวถีิชีวติของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที 3 พฒันาเครือข่ายบริการสุขภาพสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที 4 เพิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ
เข็มมุ่ง โรงพยาบาลผา่นการรับรองมาตรฐาน HA Re-Accreditation ภายในปี2559
ความเชียวชาญพิเศษขององค์กร1 : การสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายในการจดับริการสุขภาพและชุมชน
เขม้แขง็
ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุงาน2

บุคลากรของโรงพยาบาลประกอบดว้ย บุคลากรตามโครงสร้างการบริหารของโรงพยาบาล จาํนวนทังหมด
210 คน เพศชาย 67 คน เพศหญิง 143 คน อายุเฉลียของพนกังาน 40 ปี อายุงานเฉลีย 10 ปี การจาํแนกบุคลากร
ออกเป็น กลุ่มใหญ่ๆ โดยใช้เกณฑ์ ลักษณะการจ้างงาน ในภาพรวม เจ้าหน้าที ส่วนใหญ่เป็นคนในพืนที
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดาํรงตาํแหน่งมากกว่า20ปี แพทยป์ระจาํปฏิบติังานในพืนทีนีมากกว่า15ปี มีอตัราการ
หมุนเวยีนบุคลากรตาํ

1 ความเชยีวชาญพเิศษขององคก์ร (organization’s greatest expertise) คอืความสามารถทมีคีวามสาํคญัในเชงิกลยทุธ ์ซงึ
ทาํใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบผูอ้นื หรอืผูอ้นืพยายามจะเลยีนแบบ เชน่ การดแูลผูป้ว่ยเรอืรงัและผูป้ว่ยระยะสดุทา้ย การทาํงาน
กบัชุมชน การผ่าตดัหวัใจ เป็นความสามารถทตีอ้งพฒันาใหเ้ก่งขนึและจะไมย่อมถ่ายโอนใหผู้อ้นืทาํแทน
2 เช่น ดา้นคลนิิก ดา้นสนบัสนุน ดา้นการศกึษา
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การจําแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจํานวนในแต่ละกลุ่ม:
ประเภท จาํนวน ความตอ้งการเฉพาะ สวสัดิการทีจดัให้
ขา้ราชการ 123 ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง สวสัดิการตามระเบียบขา้ราชการ บา้นพกั การ

ลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมเพือความกา้วหนา้
พนกังานราชการ 2 การไดบ้รรจุเป็นขา้ราชการ สวสัดิการประกนัสังคม บา้นพกั การฝึกอบรม

เพือความกา้วหนา้
ลูกจา้งประจาํ 10 การไดรั้บสิทธิตาม

ขา้ราชการ
สวสัดิการตามระเบียบขา้ราชการ บา้นพกั การ
ฝึกอบรมเพือความกา้วหนา้

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

47 การไดรั้บสิทธิตาม
ขา้ราชการ

สวสัดิการประกนัสังคม บา้นพกั การฝึกอบรม
เพือความกา้วหนา้ สวสัดิการเขา้พกัหอ้งพิเศษ

ลูกจา้งรายเดือน 27 การไดรั้บบรรจุเป็นพกส. สวสัดิการประกนัสังคม บา้นพกั การฝึกอบรม
เพือความกา้วหนา้

ลูกจา้งรายวนั 1 การไดรั้บบรรจุเป็นพกส. สวสัดิการประกนัสังคม บา้นพกั การฝึกอบรม
เพือความกา้วหนา้

ประเภท / จํานวน นักศึกษาและผู้อยู่ในการกาํกบัดูแล
ประเภท จํานวน(คน/ปี)
- นักศึกษาหลกัสูตรตํากว่าปริญญาตรี 85
- นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี 52
- อสม. 195

สิงแวดล้อมด้านกายภาพสําคัญ
(1) สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกทีสําคัญ3

อาคารสถานทีทีสําคญั: อาคารผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน 2 ชนั อาคารผูป่้วยพิเศษและกลุ่มสนบัสนุนบริการ 4 ชนั
อาคารจอดรถ 4 ชนั อาคารพสัดุ 1 ชนั อาคารโรงอาหารซกัฟอกจ่ายกลาง 1 อาคาร 1 ชนั โรงบาํบดันาํเสีย 1 อาคาร
โรงประปา 1 อาคาร หอ้งสาํรองไฟฟ้า 1 อาคาร แฟลตพยาบาล 4ชนั
ชนัล่างเป็นบริการกายภาพบาํบดั 1 อาคาร และปัจจุบนัมีอาคารออกกาํลงักาย งานยานยนต ์ซ่อมบาํรุง ขนาด 2 ชนั
เปิดใหบ้ริการ 1 ธนัวาคม 2558

3 ควรแสดงใหเ้หน็ว่ามโีครงสรา้งททีาํใหป้ระชากรในเขตพนืทรีบัผดิชอบและกลุ่มเป้าหมายสาํคญัเขา้ถงึโดยสะดวกได้
อย่างไร รวมทังขอ้มลูทแีสดงความซบัซอ้นในเรอืง facility management
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(2) เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ทีสําคัญ4

การช่วยชีวติฉุกเฉิน เครืองกระตุกหวัใจไฟฟ้าประจาํหอผูป่้วย, เครืองกระตุกหวัใจชนิดพกพาและติดรถ
กูชี้พฉุกเฉิน , เครืองตรวจคลืนหวัใจไฟฟ้า ,เครือง Infusion Pump

การคลอด เครืองช่วยคลอดสุญญากาศ , ตู้อบเด็ก ,เครืองให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด ,
เครืองฟังเสียงหัวใจเด็ก ,เครืองเฝ้าระวงัการบีบตวัของมดลูกและติดตามการเตน้
ของหวัในทารก , คีมช่วยคลอด ,เครือง NST

การผา่ตดั เครืองดมยาสลบ ,เครืองติดตามสัญญาณชีพและเฝ้าระวงัการเตน้ของหวัใจ , เครือง
Suction ไฟฟ้า ,เครืองจีตดัดว้ยไฟฟ้า ,เตียงผา่ตดั ,โคมไฟผา่ตดั ,

ชนัสูตรโรค เครืองอลัตร้าซาวด์ ,เครืองเอกซเรย์ทัวไประบบCR ,เครืองเอกซเรย์เคลือนที ,
เครืองตรวจฮีโมโกลบิน ,เครืองตรวจ Blood Chemistry ,เครืองตรวจหน้าทีการ
ทาํงานของตบั ,เครืองตรวจหนา้ทีการทาํงานของไต ,เครืองตรวจไขมนั,เครืองตรวจ
ความสมบูรณ์ของเมด็เลือด

งานจ่ายกลาง หมอ้นึงความดนัดว้ยไอนาํ , เครืองอบฆ่าเชือ, เครืองอบร้อนแหง้
อุปกรณ์กูชี้พ รถกูชี้พ ,รถยนตส่์งต่อผูป่้วย ,เครืองกระตุกหวัใจแบบพกพาติดในรถกูชี้พและรถส่ง

ต่อผูป่้วย,Spinal Board ,Pad Slide, Suction Mobile
การแพทยแ์ผนไทย ชุดบริการ ไดแ้ก่ อุปกรณ์การนวด ประคบ หอ้งอบสมุนไพร
เทคโนโลยสีารสนเทศ โปรแกรม Hos-XP ระบบสํารองขอ้มูล ระบบไฟฟ้าสํารอง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ต่างๆ
กฎระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
หน่วยงานทีกาํกบัดูแล กฎระเบียบมาตรฐานทีเกียวขอ้ง ขอ้บงัคบัทีสาํคญัทีเกียวกบัองคก์ร
1.สภาวชิาชีพทุกสาขา -พระราชบญัญติัวชิาชีพ

- ขอ้บงัคบัดา้นสิทธิผูป่้วย

-บุคลากรดา้นวชิาชีพตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพ
มีจรรยาบรรณหลักความประพฤติปฏิบติัอนั
เหมาะสมถึงคุณธรรมและจริยธรรมคุณความดี
ทีใชเ้ป็นขอ้ปฏิบติั
-คุม้ครองสิทธิผูป่้วย 10 ประการ

2.สาํนกังานหลกัประกนั - พระราชบญัญติัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ

-ใหบ้ริการตามสิทธิทีระบุใน พรบ.
-จดับริการใหไ้ดม้าตรฐานสุขภาพแห่งชาติ

3.กองอาชีวอนามยัและ
สิงแวดลอ้ม

- มาตรฐานอาชีวอนามยั -จดัระบบการดูแลบุคลากรและสถานทีให้
เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวอนามยั
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4. กองสุขาภิบาลกรมอนามยั -พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาสิงแวดลอ้ม
-มาตรฐานการจดัการสุขาภิบาล
ใน รพ.

-คุณภาพนาํทิง
-การจดัการขยะ
-มาตรฐานระบบประปา

5.คณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน

-ระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน
การคลงั
- พระราชกฤษฎีกา การบริหาร
จดัการ

วนิยัการเงิน การคลงั เป็นไปตามระเบียบ
โปร่งใส

6.กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ -พระราชบัญญัติปรมาณู เพื อ
สันติ

-ควบคุมการมีและใชรั้งสีทางการแพทย์

7.สาํนกังานประกนัสังคม -พระราชบญัญติัประกนัสังคม -ขอ้บงัคบัในการดูแลลูกจา้งชัวคราวดา้น
สวสัดิการตามพระราชบญัญติั

8. สํ า นั ก ง า น ห ลัก ป ร ะ กัน
สุขภาพแห่งชาติ

-พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ข้อบงัคบัในการดูแลผูป่้วยทีใช้สิทธิประกัน
สุขภาพไดรั้บการบริการทีไดม้าตรฐาน

ลกัษณะสําคัญทางสังคม เศรษฐกจิ สิงแวดล้อม และประชากร
สภาพทางสังคม
ประชากร : อาํเภอสูงเม่น แบ่งการปกครองเป็น 12 ตาํบล 110 หมู่บา้น 1 เทศบาลตาํบล 12 อบต. จาํนวน
ประชากรทงัสิน 79,610 คน เป็นชาย 38,320 คน หญิง 41,290 คน 21,876 หลงัคาเรือน ประชากรร้อยละ 79.1
อาศยัอยู่นอกเขตเทศบาล ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตรเท่ากบั 226 คน ต่อตารางกิโลเมตร
สัดส่วนประชากรวยัพึงพิง (0-14 ปี และ 60 ปีขึนไป) ต่อสัดส่วนประชากรวยัแรงงาน (15-59 ปี) เท่ากบั 31.90  :
68.10 (ขอ้มูล ณ มีนาคม 2559)

ลกัษณะภูมิประเทศ
สภาพพืนทีมีภูเขาลอ้มรอบทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก สภาพพืนทีโดยทัวไป เป็นทีราบภูเขา มี

ภูเขาลอ้มรอบทางทิศตะวนัออกและตะวนัตก ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยูพ่ืนทีราบระหวา่งภูเขาทงั 2 ดา้น
แม่นาํทีสําคญัของอาํเภอสูงเม่น  คือ แม่นํายม ไหลผา่นพืนทีอาํเภอสูงเม่นในตาํบลเวียงทอง สบสาย

ร่องกาศ พระหลวง สูงเม่น บา้นปง และตาํบลนาํชาํ ระยะทางประมาณ 19.237 กิโลเมตรรองลงมาคือ ลาํนาํ
แม่สาย และลาํนาํแม่มาน
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สภาพการคมนาคมทังภายในอาํเภอ  และกบัจังหวดั
สภาพการคมนาคมทงัภายในอาํเภอ  มีความสะดวกทัวพืนทีทงัอาํเภอ   มีถนนลาดยาง ซีเมนต ์ ทุกตาํบล

ทุกหมู่บา้น มีรถยนตรั์บจา้งประจาํทางจากอาํเภอเด่นชยั ถึงจงัหวดัผา่น ตังแต่เวลา 6.00 -18.00 น. ระยะทางห่าง
จากสถานบริการสุขภาพในเครือข่ายอาํเภอสูงเม่น ถึงสถานบริการสุขภาพแม่ข่าย ใกลสุ้ดไป ไดแ้ก่ รพ .สต. สูง
เม่น และไกลทีสุดไดแ้ก่ รพ.สต.บา้นกวาง
ศาสนาและอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ของอาํเภอสูงเม่น ร้อยละ 97.88 นบัถือศาสนาพุทธ มีเพียงร้อยละ 2.12 นบัถือ
ศาสนาคริสต์ ศิลปะของชาวอาํเภอสูงเม่นส่วนใหญ่คลา้ยคลึงศิลปะของชาวลา้นนาทัวไป ภาษาพดูมีภาษาประจาํ
ทอ้งถิน หลายภาษา ส่วนใหญ่พูดภาษาเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีความรักถินกาํเนิดของตนเองสมถะ มีอาชีพ
ทางเกษตรกรรม ทาํนา  ทาํสวน ทาํไร่เป็นอาชีพหลกัและมีการเลียงสัตว ์ รับจ้างและทาํอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ทาํเฟอร์นิเจอร์ และเครืองใชใ้นครัวเรือนจากไมเ้ป็นอาชีพรอง
การเปลียนแปลงทางสิงแวดล้อมในชุมชน

การเปลียนแปลงดา้นสิงแวดลอ้ม  ดา้นภูมิศาสตร์และการปลูกสร้างบา้นเรือน เดิมจากชุมชนทีอยูใ่นเขต
ชนบท เริมมีชุมชนกึงเมืองมากขึน ดงันนัความเจริญดา้นเทคโนโลยีและดา้นสาธารณูปโภคยอ่มเขา้ถึงในพืนที
ไดเ้ร็วกวา่ เช่น สือดา้นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต จานดาวเทียม รวมถึงไฟฟ้าและ
นาํประปา เขา้ถึงทุกพืนที การเปลียนแปลงดา้นการใชพ้ืนทีเพาะปลูกมาดดัแปลงเป็นพืนทีในการ ปลูกตน้สัก ซึง
พบได้ในหลายแห่งในเขตอําเภอสูงเม่น การเพิ มปริมาณของสวนสักในพืนทีส่งผลต่อการควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกและการประกอบอาชีพของชุมชน โดยมีการประกอบการทาํไมส้ักแปรรูปเพิมมากขึน นอกจากนี

การเปลียนแปลงด้านสังคม   ในช่วง 2-3 ปีทีผ่านมา สภาพด้านสังคมและการใช้ชีวิตประจาํวนั
เปลียนแปลงไปจากทีเคยใช้แรงงานในการทาํงานทุกอย่างถูกปรับเปลียนมาใช้เครืองทุ่นแรง  อดีตมีการ
เพาะปลูกพืชผกักินเอง มีการหาอาหารจากในป่าและในทุ่งนา ส่วนมากจะเป็นอาหารประเภท หน่อไม้,เห็ด,ปลา
,กบ,เขียด รวมถึงสัตวป่์า เช่น ไก่ป่า หมูป่า มาทาํอาหารในครัวเรือน แต่ในปัจจุบนัพืนทีป่าลดนอ้ยลงและพืนที
นาบางส่วนถูกปรับเป็นทีปลูกสิงก่อสร้าง,บา้นเรือนหรือปลูกตน้สักแทนที จาํนวนอาหารทีไดจ้ากป่าหรือจากทุ่ง
นาลดลง

การเปลียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ  จากความเจริญกา้วหนา้ทังดา้นการคมนาคม การตลาด ตลาดนดั  ร้าน
สะดวกซือ เขา้มาในชุมชน ทาํให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึน  พฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงเปลียนแปลงไป
จากการทาํอาหารกินกนัเองในครอบครัว เป็นการบริโภคอาหารปรุงสําเร็จหรืออาหารสําเร็จรูปจากแหล่งต่างๆ
เช่น ตลาดสด,รถพุ่มพวง รวมถึงร้านขายของชาํ นอกจากนีชาวบา้นยงัหนัมาทานของว่างกนัมากขึน เช่น ขนม
กบักาแฟซึงบางคนทานแทนอาหารเชา้เพราะคิดวา่สะดวก,รวดเร็ว ลดเวลาในการประกอบอาหารเพราะเร่งรีบ
ไปทาํงาน จึงส่งผลต่อนิสัยการบริโภคอาหารทีไม่ถูกหลกัโภชนาการ
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การพฒันาระบบสุขภาพชุมชน
การขบัเคลือนระบบสุขภาพชุมชนโดยควบคู่กบัการพฒันากองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เพือใช้

ขบัเคลือนการดูแลส่งเสริมป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีภาคีเครือข่ายอืนๆในชุมชนทีประสานงานและ
ทาํงานร่วมกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอายุ,กลุ่มแม่บา้น/กลุ่มตาํรวจบา้น,กลุ่มเยาวชน,วดั,โรงเรียน,ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
รวมถึงกลุ่ม อสม.ทีเป็นกลุ่มสําคญัในการดูแลสุขภาพของประชาชนผา่นระบบการทาํประชาคมร่วมกนั ทาํให้
เกิดแผนงาน/โครงการทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและปัญหาสุขภาพของชาวบา้น โดยกาํหนดจุดหมายปลาย
ทางการพฒันาอาํเภอสุขภาพดี 80 ปียงัแจ๋ว

2.2 ความสัมพนัธ์ระดับองค์กร
ระบบกาํกบัดูแลองค์กร ( governance system ):

โรงพยาบาลสูงเม่น เป็นสถานบริการของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ นตรงกับ สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัแพร่ ซึงรับนโยบายระดบัประเทศดา้นบริการการรักษาพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทังตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลจากมาตรฐานเชิงระบบต่างๆ ที
สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติกาํหนด นอกจากนีการตรวจสอบผลการดาํเนินงานทีโปร่งใสจะไดรั้บ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน และทาํงานประสานความร่วมมือกบัสํานกังานสาธารณสุข
อาํเภอและรพ.สต. อีก 17แห่ง ในรูปคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอาํเภอสูงเม่น ( คปสอ.สูงเม่น ) โดย
มีการประชุมร่วมกนัเดือนละ 1 ครัง และมีคณะกรรมการสุขภาพอาํเภอสูงเม่นซึงมีนายอาํเภอสูงเม่นเป็น
ประธานร่วมกบัเครือข่ายสุขภาพทุกตาํบลในการขบัเคลือนธรรมนูญสุขภาพสู่การปฏิบติัในระดบัตาํบลหมู่บา้น
มีคณะกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาลทีไดม้าจากภาคประชาชนและกลุ่มเครือข่ายต่างๆมาสนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นสุขภาพและในปี2558มีการแต่งตงัคณะกรรมการจดัหาทีดินโรงพยาบาลโดยการนาํของผูท้รงคุณวุฒิในการ
วางแผนระดมทุนเพือซือทีดินขยายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลขนาด30เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียง
ขณะนีซือทีดิน จาํนวน25ไร่โอนใหก้ระทรวงการคลงัเพือใชส้ร้างโรงพยาบาลสูงเม่นแลว้ และคณะกรรมการอยู่
ระหวา่งการระดมทุนหางบประมาณให้เสร็จสินภายในปี2563 ,คณะกรรมการมีส่วนร่วมและภาครัฐโดยผูต้รวจ
ราชการเขต 1วางแผนงบประมาณส่วนต่างๆร่วมกนัเพือยกระดบัโรงพยาบาลในปี2565ใหไ้ด้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีสําคัญ
(1) กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการทีสําคัญ5 และความต้องการของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม
กลุ่มผู้ป่วยทีสําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวงั
1. ประชาชนทัวไป - การไดรั้บการดูแลส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวยั

- อยากไดบ้ริการทีดี รวดเร็ว อุปกรณ์พร้อม
- ตอ้งการขอ้มูลในการดูแลสุขภาพตนเองได้

5 คอืผลของการจาํแนก (segment) ผูป้ว่ยเป็นกลุ่มต่างๆ ตามลกัษณะความตอ้งการทีคลา้ยคลงึกนั เช่น ตามระบบการ
จ่ายเงนิ ตามลกัษณะเศรษฐกจิสงัคม ฯลฯ
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2. ประชาชนกลุ่มทีตอ้งการ การดูแล
เป็นพิ เศษ เช่น ก ลุ่มผู ้พิการ
,ผูด้อ้ยโอกาส

- ตอ้งการความรู้ในการดูแลอยา่งต่อเนือง เชือมโยงกนั
- ไดรั้บบริการทีดี
- ชุมชนไดมี้การช่วยเหลือดูแล
- ตอ้งการเขา้ถึงบริการโดยง่าย

3. กลุ่มเสียงโรคเรือรัง - ไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพประจาํปีตามเกณฑ์
- ไดรั้บขอ้มูลในการดูแลสุขภาพตนเองเพือป้องกนัการเกิดโรค
- ไดรั้บการดูแลทีเหมาะสมและส่งต่อเมือเกิดความเจบ็ป่วย

4. กลุ่มเสียงโรคระบาดและโรคที
ป้องกนัได้

-ได้รับข้อมูลทีจาํเป็นในการดูแลและป้องกันโรคระบาดและโรคที
ป้องกนัได้

-ไดรั้บวคัซีนทีจาํเป็นในการป้องกนัโรค
-ไดรั้บการควบคุมการระบาดโดยเร็ว

5. ผูป่้วยนอก / ญาติ - ต้องการได้รับบริการทีสะดวก  รวดเร็ว ปลอดภัย   ไม่ มี
ภาวะแทรกซอ้น
- ได้รับทราบขอ้มูลการเจ็บป่วย  แผนการรักษา  และการดูแลตนเอง
และปรับเปลียนพฤติกรรมดูแลตนเองเมือกลบับา้น
- ไดรั้บบริการทีเท่าเทียมกนั  พฤติกรรมบริการทีดี
- มีความพึงพอใจในการบริการ และไดรั้บการพิทกัษสิ์ทธิ

6. ผูป่้วยใน/ ญาติ - มีความตอ้งการเช่นเดียวกบัผูป่้วยนอก โดยมีความตอ้งการเพิมเติม
ดงันี
1.หอ้งพกัหรือเตียงพกัมีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภยั
2.ได้รับขอ้มูลก่อนให้บริการ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และ

สามารถเลือกการรักษา
3.การเตรียมความพร้อมก่อนกลบัไปอยูบ่า้น

7.กลุ่มผูรั้บบริการทีบริการพิเศษเช่น
OSCC HIV Teenage Pregnancy

- ความมิดชิด เป็นความลบั
- หอ้งส่วนตวั มีการบริการทุกอยา่งครบ
- ไม่ตอ้งการใหค้นทีรู้จกัรับทราบ
- การปฏิบติัตวัขณะตงัครรภ ์หากไม่พร้อมจะทาํอยา่งไร
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(2) ผู้รับผลงานอืนๆ และความต้องการ
ผู้รับผลงาน ความต้องการ/ความคาดหวงั
เจ้าหน้าทีโรงพยาบาล - ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ ไดรั้บการคุม้ครองจากการถูกฟ้องร้อง

-ไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสม มีระบบสวสัดิการทีเป็นธรรม
- ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรทีเพียงพอ การสนบัสนุนจากองค์กร

และไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน
- ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน

อ า ส า ส มั ค ร ส า ธ า ร ณ สุ ข , วั ด , ภ า คี
เครือข่ายสุขภาพ เช่น อสม.,กู้ภัย,แกน
นําชุมชน

- ค่าตอบแทนเหมาะสม
- การไดรั้บการยอมรับ
- การไดรั้บสวสัดิการ
- มีอุปกรณ์ เวชภณัฑแ์ละความรู้เพียงพอ

ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิน - สามารถควบคุมโรคไดอ้ยา่งรวดเร็ว
- สนบัสนุนความรู้และทรัพยากรในการดูแลสุขภาพชุมชน

รพสต. - ไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรทีเป็นธรรม
- มีความรู้ในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี
- การนิเทศงาน การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพบริการ

หน่วยราชการ,รัฐวิสาหกิจ ,ศูนย์เด็ก
เอกชนอืน ๆ

- การประสานงานทีดี
- การบริการทีดีไดม้าตรฐาน

สสจ.,สปสช.,กรมบัญชีกลาง,รพ.สวน
ปรุง,รพ.ศูนย์ลําปาง,รพ.มะเร็งลําปาง
รพ.มหาราชเชียงใหม่,รพ.แพร่ สสอ.

- ไดรั้บขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้งรวดเร็ว,ทนัเวลา
- การประสานงานทีดี
- ไดรั้บขอ้มูลทีครบถว้นถูกตอ้ง
- การรับส่งต่อผูป่้วย

องค์การเภสัชกรรมและบริษัทยา - ขอ้มูลครบถว้น
- การประสานงานทีดี

คณะกรรมการมีส่วนร่วมโรงพยาบาล -การขยายบริการ ยกระดบัโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลขนาด30เตียง
เป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียง

-อยากให้มีแพทย์เฉพาะทางทีโรงพยาบาลสูงเม่นมาตรวจบริการ
ประชาชนสูงเม่น
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ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
(1) ผู้ส่งมอบทีสําคัญ / ผลติภัณฑ์และบริการทีส่งมอบ
ผู้ส่งมอบทีสําคัญ ผลติภัณฑ์และบริการทีส่งมอบ
- บริษัทจัดจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ จดัหา ส่งมอบ ยาเวชภณัฑ์ เครืองมือแพทย์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์ ,ศูนย์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(RIA Lab) ,ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ,
โรงพยาบาลแพร่

ตรวจชนัสูตรทางหอ้งปฏิบติัการ

- ผู้ผลติ/จําหน่ายวสัดุ อุปกรณ์สํานักงาน จดัหาวสัดุ อุปกรณ์สาํนกังาน
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแพร่ นโยบาย ขอ้มูลข่าวสาร
-โรงพยาบาลแพร่, โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ,
โรงพยาบาลมะเร็งลาํปาง

หน่วยบริการรับส่งต่อกรณีเกินขีดความสามารถ

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ผลการรักษา ผลการตรวจวนิิจฉยั
(2) บริการทีมีการจ้างเหมาจากภายนอก
 การจา้งและควบคุมการดาํเนินงานดว้ยสัญญาวา่จา้ง ไดแ้ก่ การกาํจดัขยะติดเชือ การก่อสร้าง การบริการ

อาหาร หน่วยรักษาความปลอดภยั หน่วยซักฟอก งานสวน งานรักษาความสะอาด  การซ่อมบาํรุง
เครืองปรับอากาศ

(3) การมีพนัธสัญญาในการให้บริการ ( เช่น บริษัทประกนั นายจ้าง )
 คู่สัญญาหลกัของโรงพยาบาลแพร่ ในระบบประกนัสังคมของจงัหวดัแพร่
 สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
 บริษทัประกนัภยัจากรถ
 กรมบญัชีกลาง

(4) การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม
สาขาแพทย์ศาสตร์ : มหาวิทยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหิดล  ศิริราช มหาวิทยาลยั
พะเยา มหาวทิยาลยัประเทศจีน
สาขาทนัตแพทย์ศาสตร์ , ทนัตาภิบาล : มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร
สาขาพยาบาลศาสตร์ : วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ,วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีลาํปาง วิทยาลยั
บรมราชชนนีแพร่
สาขาเภสัชศาสตร์ : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ,มหาวทิยาลยัหวัเฉียว
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ : มหาวทิยาลยัพะเยา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลยันเรศวร,มหาวิทยาลยั
พะเยา สาขาการแพทย์แผนไทย : มหาวทิยาลยัพะเยา สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ : วทิยาลยัเทคนิคแพร่
สาขาเวชกจิฉุกเฉิน : มหาวทิยาลยัพะเยา ศูนย์บริบาล :โรงเรียนบริบาลสุจิณณา สาขาบัญชี :วทิยาลยัอาชีวะแพร่
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2.3 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(1) การก่อตัง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสูงเม่นเป็นโรงพยาบาลชุมชน มีขนาด 30 เตียง ตงัอยูบ่นถนนยนัตรกิจโกศลซึงเป็นถนน
สายหลกั ระยะทางห่างจากอาํเภอเมือง 11 กิโลเมตร อยูใ่นเขตชุมชนกึงเมือง การคมนาคมสะดวก เขา้ถึงง่าย
เนืองจากเป็นโรงพยาบาลระดบัอาํเภอ ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในพืนทีทีเป็นคู่แข่ง แต่มีสถานบริการเอกชน
สถานพยาบาล 18 แห่ง คลินิกเวชกรรม จาํนวน 12 แห่ง คลินิกทนัตกรรม 6แห่ง คลินิกพยาบาล 8 แห่ง ร้านขาย
ยาแผนปัจจุบนั11แห่ง คลินิกแผนไทย1 แห่ง สถานทีผลิตยาแผนโบราณ 1 แห่ง ลกัษณะคลินิกเอกชน ไม่
สามารถขึนทะเบียนประกนัสุขภาพได้   อาํเภอสูงเม่นมีพืนทีเขตรอยต่อระหว่างอาํเภอเมือง 4 ตาํบล ทาํให้
จาํนวนประชากรเลือกไปเขา้รับบริการจากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลจังหวดัได ้ โรงพยาบาลเอกชนตังอยู่
พืนทีอาํเภอเมือง จาํนวน 2 แห่ง และมีการจดับริการโรงพยาบาลแพร่สาขา2แห่ง ทีประชาชนสามารถเขา้ถึง
บริการไดง่้าย และเป็นส่วนแบ่งทางการตลาด  โรงพยาบาลไดมี้กลยุทธ์ในการดาํเนินงานสร้างพนัธ์มิตรกบั
แพทยเ์ฉพาะทางโรงพยาบาลแพร่เช่นservice planกระดูกและขอ้ ประสานให้แพทยเ์ฉพาะทางกระดูกมาเปิด
บริการตรวจรักษาผูป่้วยนอกทุกวนัพฤหัสบดีและศุกร์ภาคเช้า ภาคบ่ายมีการดาํเนินการโครงการผ่าตดัมือ ,
โครงการหัวใจสัญจร  สุขภาพจิตสัญจร โดยความร่วมมือตามแนวทาง Service Plan 11 สาขา และเครือข่าย
บริการสุขภาพต่างๆในจงัหวดัแพร่  บริการเชิงรุกเขา้ถึงหน่วยงานอืน ๆ นอกเขตอาํเภอสูงเม่นเช่นหน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ การออกหน่วยเคลือนที การออกบริจาคโลหิต ในการบริการตรวจสุขภาพ ทาํให้สามารถเพิม
กลุ่มเป้าหมายและรายไดเ้พิมขึน
(2) ความสาํเร็จ ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ ขอ้ไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ Key success factor
 การบริหารเชิงกลยทุธ์อยา่งมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ทีในองคก์รรวมทงั คปสอ.สูงเม่น ซึงจะมีการกาํหนด

ยทุธศาสตร์ร่วมกนั
 การปรับโครงสร้างการทาํงานแบบแนวราบ ( Matrix Structure ) ซึงเป็นการทาํงานเป็นทีมคร่อมสาย

งานแบบสหสาขาวิชาชีพ( Team work ) มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงาน เช่น ทีม PCT,IC,IM,RM ฯลฯ

 มีการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีสมรรถนะมีศกัยภาพทีเหมาะสม โดยการ
นาํของหวัหนา้ในแต่ละระดบั ผูบ้ริหารสูงสุดมอบอาํนาจในการตดัสินใจในระดบัตน้ได้

 เครือข่ายสุขภาพเขม้แขง็ และมีความเชือมโยงกนั ผา่นระบบสุขภาพอาํเภอDHS-PCA
 ชุมชนมีส่วนร่วมองคก์รทอ้งถินมีความตระหนกัในการดูแลสุขภาวะของประชาชนในพืนที,มีธรรมนูญ

สุขภาพอาํเภอ
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(3) การเปลียนแปลงสําคัญทีมีผลต่อความสําเร็จองค์กร
(1) พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2545 ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงด้านการบริหารจดัการ การ

จดับริการประชาชนในพืนทีรับผดิชอบใหมี้คุณภาพมาตรฐานมากขึน
(2) พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติปี 2552 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยปรับแนวคิดในระบบ

สุขภาพ เกิดการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายชุมชน ทาํให้เกิดธรรมนูญสุขภาพอาํเภอสูงเม่น เป็นธรรมนูญ
ระดบัอาํเภอแห่งแรกของประเทศ

(3) การจดัทาํยทุธศาสตร์องคก์ร โดยการมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ทีทุกระดบั
(4) การนาํหลกัธรรมาภิบาลและการตรวจสอบควบคุมภายในมาใชใ้นการบริหารโรงพยาบาล
(5) ระบบคุณภาพทงัเครือข่าย (HA – DHS – PCA) ทาํใหเ้กิดระบบบริการสาธารณสุขทีไดม้าตรฐานในทุก

ระดบั

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบทีสําคัญ
การเทียบเคียงกบัโรงพยาบาลชุมชนในระดบัเดียวกนัเช่น ดา้นการเงิน ตวัชีวดัคุณภาพการดูแลผูป่้วย

เทียบเคียง โรงพยาบาลชุมชนภายในจงัหวดัแพร่ ขอ้มูลจาก DATA CENTERในระดบัจงัหวดั อาํเภอ



ส่วนที 3
คู่มือระบบงานโรงพยาบาลสูงเม่น

ตามภารกจิสนับสนุน



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน เอกสารที่เกี่ยวของ หนวยงานที่เกี่ยวของ
- เงนิสด -งานการเงนิ

รวบรวมเงนิ / เอกสาร - ใบนําสง่เงนิ
- ใบเสร็จรับเงนิ (กรณีสทิธจิ่ายเงนิเอง)

                                    ไมถูกตอง
- ใบรายงานเงินคงเหลือประจําวัน -งานการเงิน

                                             ถูกตอง

คณะกรรมการตรวจรับ - ใบรายงานคงเหลอืประจําวัน คณะกรรมการ 3 คน

การเก็บรักษาเงิน/นําฝากประจําวัน  โรงพยาบาลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

                 ตรวจสอบ
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รับเงนิจากคณะกรรมการ - ตรวจสอบหลักฐาน -งานการเงนิ
- ตรวจนับเงนิ
- ลงบันทกึในสมดุคมุเงนิมัดจําคา่รักษาพยาบาล

นําเขา้ตูน้ริภยั / นําฝากธนาคาร - สําเนาใบนําฝากธนาคาร
- รายเงนิเงนิคงเหลอืประจําวัน

บันทกึบัญชี - ทะเบยีนคมุเงนินอกงบประมาณ -งานการเงนิ
- ทะเบยีนคมุเงนิมัดจําคา่รักษาพยาบาล
- ทะเบยีนคมุการจ่ายเงนิสด
- สมดุเงนิสดยอ่ย



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน เอกสารท่ีเก่ียวของ หนวยงานท่ีเก่ียวของ

รับใบสงตัวผูปวย 1. รับใบสงตัวผูปวยจากหองยา/ใบสรุปคาใชจาย -ใบสงตัวผูปวย - งานเภสัชกรรม
ในกรณีผูปวยใน -ใบสรุปคารักษาพยาบาลของผูปวย IPD - งานการเงิน
2. ออกใบเสร็จรับเงิน Hosxp -ใบสั่งยา - งาน OPD
3. ออกใบเสร็จรับเงินดวยมือกรณี - งาน ER
เปนการมัดจํา พรบ.รอหลักฐาน,มัดจํา - งานกายภาพ
อุปกรณการแพทย

รับเงิน / ออกใบเสร็จรับเงิน 1. รวมรวมเอกสารสําเนาใบเสร็จรับเงิน - สําเนาใบเสร็จรับเงิน Hosxp  - งานการเงิน
ท่ีออกดวยมือ ประกอบดวย - ใบสั่งยาผูปวยนอก/ใน  - งาน ER
- เลมใบเสร็จมัดจําท่ัวไป     - เลมใบเสร็จมัดจําท่ัวไป
- เลมใบเสร็จมัดจํา พรบ.รอหลักฐาน     - เลมใบเสร็จมัดจํา พรบ.รอหลักฐาน

รวบรวมเงิน / เอกสาร - เลมใบเสร็จคารักษา (กรณีมารักษานอกเวลา)     - เลมใบเสร็จคารักษา (กรณีมารักษานอกเวลา)
ทําการรวมยอดเงินท้ังหมดของใบเสร็จท่ีออก
ในวันน้ัน
2.รวบรวมสําเนาใบเสร็จHosxp
3. ใบสั่งยาผูปวยนอก/ใน

การรับเงิน (OPD/IPD) โรงพยาบาลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 11

2.รวบรวมสําเนาใบเสร็จHosxp
3. ใบสั่งยาผูปวยนอก/ใน
 ตรวจนับเงินท่ีรับมาท้ังหมดใหตรงกับยอด
ใบเสร็จท่ีมีท้ังหมด

1.ปดบัญชีระบบ Hosxp - ใบนําสงเงินระบบ Hosxp -งานการเงิน
ปดบัญชีประจําวัน ใบเสร็จรับเงินออกดวยมือ 2.ปดบัญชีในใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยมือ - เลมสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยมือ -คณะกรรมการสงเงิน

และระบบ Hosxp ทุกเลม      - ใบเสร็จมัดจําท่ัวไป
3.นํารายการท่ีปดบัญชีมาแยกเปนคารักษา      - ใบเสร็จมัดจํา พรบ.รอหลักฐาน
สิทธิตางๆ  ใน แบบบันทึกกระนําสงเงิน      -ใบเสร็จคารักษา (กรณีมารักษานอกเวลา)
ประจําวันจากหองเก็บเงินถึงงานการเงินและ - แบบบันทึกการนําสงเงินประจําวันจากหองเก็บเงินถึงงาน
4.จํานวนเงินรวมท่ีปดบัญชีตองตรงกับจํานวน การเงินและบัญชี
เงินท่ีตองสงใหกับงานการเงินในวันน้ัน

1.คณะกรรมการสงเงินตรวจสอบ - แบบบันทึกการนําสงเงินประจําวันจากหองเก็บเงินถึงงาน -คณะกรรมการสงเงิน
นําสงเงินใหงานการเงิน 2.นําสงเงินโดยคณะกรรมการสงเงิน การเงินและบัญชี ประกอบดวย

     - สําเนาใบเสร็จรับเงิน Hosxp
     - เลมสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยมือ

     - สั่งยาผูปวยนอก/ใน



Flow Chart การจัดทําแผนจัดซื้อวัสดุประจําป
งานพัสดุ    โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน
1. งานพัสดทํุาหนังสือแจงเวียนทุกหนวยงาน
2. กําหนดแบบฟอรมสํารวจปรมิาณการใชวัสดแุตละรายการ
ตามรายการวัสดุในคลัง

- เจาหนาท่ีพัสดุ 3. กําหนดระยะเวลาสงคืนแบบสาํรวจ

- หนวยงานท่ีขอเบิก 4. สรุปขอมูลการเบิกวัสดุของหนวยงานในปท่ีผานมาและนํามา
เปรียบเทียบการประมาณการใชวัสดุของหนวยงานตามแบบ
สํารวจ
5. พิจารณายอดวัสดุคงคลัง ณ.สิน้ป
6. กําหนดระยะเวลาในการจัดซื้อและเกณฑคงคลังวัสดุกําหนด
จุดสูงสดุ - จุดต่ําสุด ของวัสดุแตละรายการ
7. สืบราคาวัสดุจากผูขายอยางนอย 3 ราย

- เจาหนาท่ีพัสดุ
1. งานพัสดุรวบรวมความตองการ ปริมาณการใชวัสดุ  ตาม
แบบสํารวจท่ีกําหนด ในแตละรายการโดยแยก เปนหมวดหมู
และรายงวดการจดัซื้อวัสดุแบงออกเปน 4 งวด (3 เดือน/
งวด) ประจําปงบประมาณ

- เจาหนาท่ีพัสดุ
1. งานพัสดุจัดทํารางแผนจัดซื้อวัสดุประจําเสนอตอหัวหนาฝาย
บริหาร เพ่ือตรวจสอบและพิจารณา

- ผูอํานวยการ
- คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล
- หัวหนาฝายบริหาร

1. หัวหนาฝายบริหารเสนอรางแผนจัดซื้อวัสดุประจําป ตอ
คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาทบทวน
กลั่นกรอง ปรับลด รางแผนจัดซื้อวัสดปุระจําปตาม ความ
เหมาะสม
3. เสนอรางแผนจดัซื้อวัสดุประจาํปท่ีผานการพิจารณาเพ่ือให
ผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติ

- เจาหนาท่ีพัสดุ 1. นําแผนการจัดซื้อวัสดุประจําปท่ีไดรับการอนุมัตเิขาแผนการ
ใชจายเงินบํารุงของโรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ
2. งานพัสดสุําเนาแผนการจดัซื้อวัสดุประจําป
ท่ีผูอํานวยการลงนามอนุมัติใหผูเก่ียวของ

สํารวจความตองการใชวัสดุ

รวบรวมความตองการใชวัสดุ
ในภาพรวมของโรงพยาบาล

รางแผนจัดจัดซ้ือวัสดุประจําป

แผนจัดซ้ือวัสดุประจําป

ประชุมคณะกรรมการบริหาร



Flow Chart กระบวนการควบคุม เก็บรักษาวัสดุ
งานพัสดุ โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน

- เจาหนาท่ีพัสดุ
-

1. กอนวันสิ้นเดือนกันยายนของทุกป เจาหนาท่ีพัสดุ
จัดทําคําสั่งแตงตั้ง หัวหนาหนวยพัสดุ, เจาหนาท่ีจัดหา
พัสดุ และเจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ เพ่ือใหผูท่ีไดรับการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งท่ีไดรับการแตงตั้งใน
ปงบประมาณถัดไป คือ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกป
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายนของปถัดไป เปนประจําทุก
ปงบประมาณ เสนอตอผูนวยการโดยเปนผูรับมอบ
อํานาจจากผูวาราชการจังหวัดแพร เพ่ือลงนามในคําสั่ง
แตงตั้ง
2. ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง ทําหนาท่ีดําเนินการ
ควบคุม การใชพัสดุ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรลุ
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของแผนงาน รวมท้ัง
สรางความเปนระเบียบ และมีการบริหารงานพัสดุท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกตอง ตรวจสอบได

- คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผูตรวจรับพัสดุ
- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ

1. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุทําการตรวจนับวัสดุตามรายใน
ใบสงของ / ใบกํากับภาษีของผูขายและตามรายงานใบ
ตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูตรวจ
รับพัสดุ ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทุกรายการ ตามท่ี
เจาหนาท่ีจัดหาพัสดุหรือเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดซื้อ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 19 เขาคลังพัสดุของ
โรงพยาบาล

- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ
1. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุดําเนินการลงทะเบียนคุมวัสดุท่ี
ไดทําการตรวจรับเรียบรอยแลว ลงในทะเบียนคุมวัสดุ
ตามแบบท่ี กวพ. กําหนด ไดแก ทะเบียนคุมวัสดุและ
บัตรบัญชีวัสดุ ( Stock Card) ของวัสดุแตละรายการใน
คลังพัสดุแยกตามหมวดหมูครบถวนทุกรายการ เพ่ือ
ความถูกตอง ตรวจสอบไดของขอมูล การรับ-จาย และ
คงเหลือวัสดุในคลัง โดยขอมูลวัสดุตองเปนปจจุบัน

รับวัสดุเขาคลัง

ลงทะเบียนคุมวัสดุ

กําหนดแนวทางและ
แตงตั้งผูรับผิดชอบ

การดําเนินงาน



ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน

2. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุจะตองทํารายงานการรับ-จาย
และยอดคงเหลือของวัสดุในแตละรายการ ในทะเบียน
คุมวัสดุตองตรงกับบัตรบัญชีวัสดุ (Stock Card) ทุก
รายการ
3. กําหนดจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของวัสดุ และพิจารณา
จํานวนชิ้นของวัสดุแตละรายการ ท่ีควรจะเก็บสํารอง
โดยใหมีจํานวนเทาท่ีจําเปนและจัดหามาทดแทนเม่ือมี
จํานวนนอยลงหรือใกลถึงจุดต่ําสุดของวัสดุในแตละ
รายการท่ีกําหนดไว
4. เก็บสําเนาเอกสารใบสงของ/ใบกํากับภาษีของผูขาย
ไวในแฟมเอกสารการรับวัสดุเขาคลัง โดยใหเลขท่ีรับ
เอกสารเรียงลําดับตามวัน เวลา ท่ีไดรับ เปนลําดับไป
เชน ร 1/2556 ภายในปงบประมาณ เพ่ือใชเปน
หลักฐานการรับวัสดุเขาคลังและเพ่ือการตรวจสอบ

- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ
1. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุนําวัสดุท่ีไดรับไปจัดเก็บไวในตู
หรือชั้นวางในคลังพัสดุของโรงพยาบาล และดูแลวัสดุให
อยูในสภาพท่ีเหมาะสมและปลอดภัยพรอมท่ีจะใหงานได
ทันที โดยแยกตามประเภทของวัสดุ
2. นําหลักการดําเนินงาน 5 ส. มาใชในการจัดเก็บวัสดุ
ในคลัง แยกวัสดุแตละรายการไวเปนหมวดหมู โดยจัดทํา
ปายแสดงรหัสและชื่อวัสดุใหชัดเจนครบถวนทุกรายการ
เพ่ือความเรียบรอย งายตอการใชงานและการตรวจสอบ
ของวัดสท่ีุเก็บรักษาไวในคลัง

- คณะกรรมการควบคุม
ภายในของโรงพยาบาล
- คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 5 ส.
- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ

1. คณะกรรมการควบคุมภายในของโรงพยาบาล ทํา
การสุมการตรวจสอบ ขอมูลการรับ-จาย ของวัสดุในคลัง
ในทะเบียนคุมวัสดุและบัตรบัญชีวัสดุ (Stock Card) ทุก
รายการ และตรวจสอบจํานวนยอดคงเหลือของวัสดุแต
ละรายการท่ีคงเหลืออยูจริงในคลังพัสดุ กับยอดคงเหลือ
ในในบัตรบัญชีวัสดุ (Stock Card) ทุกรายการ เปนระยะ
ตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุม
ภายในของโรงพยาบาล
2. คณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส. ทําการตรวจคลังพัสดุ
ในดานความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ของ
วัสดุท่ีเก็บรักษาไวในคลังพัสดุ ทุกวันศุกรของสัปดาห

ตรวจสอบ

เก็บรักษาวัสดุ



ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน

- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ 1. ตรวจนับยอดคงเหลือจริงของวัสดุท่ีมีอยูในคลังพัสดุ
เปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ (Stock Card) ใหถูกตอง
ตรงกันทุกรายการ เดือนละ 1 ครั้ง
2. จัดทํารายงานวัสดุคงคลังและสรุปผลการรับ-จาย
วัสดุในคลังในแตละ แจงใหผูอํานวยการและ
คณะกรรมการบริหารทราบ เปนประจําทุกเดือนใน
ระบบ e-office

รายงานวัสดุคงคลัง



Flow Chart การเบิก-จายวัสดุ
งานพัสดุ    โรงพยาบาลสูงเมน

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน

- เจาหนาท่ีพัสดุ
- หัวหนาหนวยงาน

1. เจาหนาท่ีพัสดุกําหนดวันเบิก-จายวัสดุแจงใหทุก
หนวยงานทราบ คือ วันอังคารและวันพฤหัส ตั้งแตเวลา
08.30 น.เปนตนไป
2. เจาหนาท่ีพัสดุกําหนดสงใบเบิกวัสดุ โดยใหหัวหนา
หนวยงานลงลายมือเปนผูเบิกทุกครั้ง
3. เจาหนาท่ีพัสดุกําหนดหมวดหมูและเลขรหัสของวัสดุ
แตละรายการท่ีอยูในคลังพัสดุ เปนรูปเลมพรอมคําชี้แจง
แจกใหทุกหนวย เพ่ือเปนแนวทางในการเขียนรหัสวัสดุ
โดยใหเขียนรหัสเรียงตามหมวดหมูของวัสดุท่ีขอเบิกทุก
ครั้งในใบเบิกวัสดุ

- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ 1. การเบิก-จายวัสดุ หนวยงานตองจัดทําใบเบิกทุกครั้ง
2. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุรับใบเบิกวัสดุจากหนวยงาน

- หัวหนาหนวยพัสดุ
- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ

1. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุรวบรวมใบเบิกวัสดุของ
หนวยงานทุกเลมเสนอตอหัวหนาหนวยพัสดุเพ่ือทําการ
ตรวจสอบ
2. หัวหนาหนวยพัสดุ ตรวจสอบ และพิจารณารายการ
ปริมาณ วัสดุท่ีหนวยงานขอเบิกตามความจําเปน คุมคา
ประหยัดและเหมาะสม แลวลงนามอนุมติในใบเบิก
เพ่ือใหเจาหนาท่ีคุมคลังเตรียมเบิก-จายวัสดุใหหนวยงาน
ตอไป

- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ
1. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุบันทึกรายละเอียดวัสดุท่ี
หัวหนาหนวยพัสดุลงนามอนุมัติใหเบิก-จาย ของแตละ
หนวยงานท่ีขอเบิกท้ังจํานวน ราคา แยกตามประเภท
ของวัสดุ ทุกรายการตามแบบฟอรมท่ี กวพ. กําหนด
ไดแก ทะเบียนคุมวัสดุและในบัญชีวัสดุ (Stock Card)
ตามรายการวัสดุ ใหครบถวนทุกรายการ และเปน
ปจจุบัน ถูกตอง ตรวจสอบได โดยใชเกณฑการบันทึก
บัญชีแบบ FIFO (First In First Out) มาตัดบัญชีวัสดุใน
คลัง เพ่ือปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุ

กําหนดแนวทาง
การเบิก-จายวัสดุ

รับใบเบิกวัสดุ

ตรวจสอบ

ลงทะเบียนคุมวัสดุ



เบิก-จายวัสดุ

ผูรับผิดชอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน

- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ
- หนวยงานท่ีขอเบิก

1. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุจัดเตรียมวัสดุตามรายการใน
ใบเบิกท่ีบันทึกการตัดจายวัสดุในทะเบียนคุมเรียบรอย
ของแตละหนวยงานท่ีขอเบิก ใหครบทุกรายการ
2. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุใหผูมารับของแตละหนวยงาน
ลงลายมือชื่อผูรับของทุกเลม และเจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ
ลงลายมือชื่อผูจาย พรอมกับตรวจสอบวันท่ีในใบเบิก
ของใหครบถวนทุกรายการ
3. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุเก็บตนฉบับใบเบิกของจาก
หนวยงานท่ีขอเบิกไวเปนหลักฐานการเบิก-จายวัสดุ
ประจําปปงบประมาณ แลวใสรหัสเรียงลําดับเรียงลําดับ
ตามวัน เวลา ท่ีจายวัสดุ เชน จ 1/2556 ภายใน
ปงบประมาณ ใหเปนปจจุบันครบถวนทุกรายการ
เพ่ือเปนหลักฐานการตรวจสอบ

- เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุ
1. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุสรุปงบประมาณการเบิกจาย
วัสดุแยกตามหมวดหมูของแตละหนวยงาน ตามใบเบิก
ในแตละสัปดาหใหเจาหนาท่ีพัสดุ เพ่ือนําขอมูลไปบันทึก
ในบัญชีตนทุนบริการ ( Unit Cost) ในแตละหนวยงาน
2. เจาหนาท่ีคุมคลังพัสดุรายงานวัสดุคงคลังแยกตาม
หมวดหมูใหงานการเงินและบัญชี เพ่ือบันทึกบัญชีใน
ระบบบัญชีเกณฑคงคาง เปนประจําทุกเดือน
3. รวบรวมและจัดทํารายงานการรับ-จาย ของวัสดุแต
ละรายการและยอดวัสดุคงเหลือ ณ สิ้นปงบประมาณ
เพ่ือรอการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป

การรายงาน
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการรับหนังสือ 

การปฏิบัติงานสารบรรณ (Flow Chart) 

                                                       งานรับหนังสือ (ตลาดหนังสือ) 

      ผูร้ับผิดชอบ          กิจกรรม            ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

งานสารบรรณ               ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี 

                ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนออกเลขรับ

เอกสารด้วยระบบ 

สารบรรณ E-office 

ชั้นความเร็ว 

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก/ภายใน เอกสาร

ทั่วไป เอกสารลับ จากไปรษณีย์ และอ่ืนๆ 

ตรวจสอบ คัดแยก จัด

หมวดหมู ่
A ส่งนายทะเบียน   

หนังสือลับ 

ชั้นความลับ 

ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น 

เอกสารประชาสัมพันธ์ 

จดหมายส่วนบุคคล เป็นต้น 

ตรวจสอบแล้วไม่ถกูต้อง 

เช่น ส่งผิดหน่วยงาน  

ไม่มีผู้ลงนาม 

ผ่านหัวหน้างาน 

และ ผู้อํานวยการ 

เสนอผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ดําเนินการส่งคืนเจ้าของ

เรื่องทางตลาดนัดรอบถัดไป 

 

เสนอผู้บริหาร พิจารณาส่ังการ 

เสร็จสิ้น 

แยกจดหมายจัดเก็บใน

ตู้จดหมายของบุคลากร 

B 
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Flow Chart แสดงข้ันตอนการส่งหนังสือ 

                                          การปฏิบัติงานสารบรรณ (Flow Chart) 

งานส่งหนังสือ   
 

                

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                                          หนังสือไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดแยกเอกสาร บรรจุซอง ปิดซอง 

 

 

หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว 

ออกเลขที่หนงัสือ 

วัน เดือน ป ี 
 

ตรวจสอบความเรียบร้อย 

ของหนังสือ(สิ่งที่ส่งมาด้วย) 

ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ราย

เดือน นําสง่การเงนิเบกิจา่ย  

เก็บสําเนา ใบนําส่งเข้าแฟ้ม 

 

รวบรวมสําเนาคืนเจ้าของเรื่อง 

    ส่งคืนเจ้าของ 

    เร่ืองแก้ไข 

     บันทกึขอ้มูล 

  นําส่งไปรษณีย์ 

  ตลาดหนังสือ 

10.00 น/14.00น 

 

  สแกนส่ง E-doc 
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Flow Chart แสดงขั้นตอนการรับหนังสือ 

 จากระบบ E-Document 

ลําดับ

ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
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ลงทะเบียนรับหนังสือ

ด้วยระบบ E-doc 

 

 

 

ตรวจสอบความ 

ถูกต้อง และความ

ครบถ้วนของหนังสือ 

 

 

 

คัดแยกหนังสือส่ง

บุคคลหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกรณีเป็นงาน

ประจําของหน่วยงาน

นัน้ และมิใช่เป็นเร่ือง

นโยบายหรือเร่ือง

สําคัญ 

 

 

 

 

 

พิจารณากลั่นกรอง

เร่ืองเพื่อส่งให้บุคคล/

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

เสนอความเห็นตอ่

ผูอํ้านวยการฯ 

ธุรการ 

 

 

 

 

ธุรการ 

 

 

 

 

 

ธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ธุรการ 

-หัวหน้าฝ่าย 

ลงทะเบียนรับหนังสือ   

ด้วยระบบ  E-doc  

  
   ตรวจสอบความถูกต้อง และ         

     ความครบถ้วนของหนังสือ 

คัดแยกหนังสือสงบุคคล/
หนวยงานที่เก่ียวของ  

กรณีเปน 
งานประจําของหนวยงานนั่น 
และมิใชเปนเร่ืองนโยบายหรือ

เร่ืองสําคัญ 

บุคคล/หน่วยงาน   

ที่เกี่ยวข้อง 

งานสารบรรณพิจารณา
กลั่นกรองเร่ืองเพื่อส่งให้บุคคล/
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง /เสนอ
ความเห็นต่อผูอํ้านวยการฯ 

 แจ้งเวียนบุคลากร 

  จัดแฟ้มเข้าแฟ้ม 

ส่งคืน E-doc 

หนังสือไม ่   
ถูกต้อง 

user
Typewritten text
งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปี 2562



ฉ.

ภาคผนวก



















( lJ1tleJ'W1ff~ ~~fl~.:] ) , 'U 

0 I ii CV 0 

~1LLVl'U~ L"il1'V'l'Ufl~1'U6'11u1~ru6'16ll~1'W1UM1'W , ..., 

®~ 'Y'l(ll"l~fl1tl'W ®ctbbn 

CV '""' t'""'CV t' LLG'l~~tl 'V'l~l"l'V'l~ty'V'lVlfl~ 

('W1t1LL6'1~it1 m~~~~~~fl~) 

~tl1'U1t1n1~11~'V'lt11u1~6'1~L~'W 
'U 'U 

Vl~1Vb'VI~: . 

Link: hiii 

cv.c!ld cvd ""' 
(9). Vl~~G'l'EJ'Vl 'V'l~ 00bn®.bn0(9) /®~ctb 1'lJ'Vl ®~ 'V'l(ll"l"ilfntl'lJ ®ctbbn 

L~'El~ 6lleJtJfotJ~~ LL~~ Le.J ti LL 'V'l~~i'.jeJtJ~U~~1'lJ 
CV.did , 'U CV .c:J ""' 

h VILNG'leJVl 'V'l~ oobnhbno(9) I (9)~bct 1'W'Vl (9)<i'. 6'1~Vl1fllJ ®ctbbn 

L~'El~ 11tl~1'Ue.J~fl11rl1n'U~flm~i lJ ®ctbbn 
en. ~i'.jeJ fl1~tJnu~~1'U~1lJfl1~n"iJVl~fl LL~~m~n"il6'1'U''U6'1'U'U h~'V'ltl1'U1~6'1~L~'W ~~Vll{91LL'V'l~ U ®ctb<i'. 

'U 6.J , 'U 

1'W/b~eJ'lJftJ : meil ~tlA~n1tJ'lJ ~.A. mct'bm . 
~1i1v : fliiv n1'j\Jnu~~1'lJfl1~111'jn'1V1~n bb~~fl1'jn'1ai!tJa'lJ'lJ 1 'j~~tJ1tJ1~a~bij'lJ ~~Vl1flbbw~ \J mct'bct 

\J d.J q \J 

'j1V~~b~tJfl lflva1u : 


	EB 2 ข้อ 15.1 บันทึก.pdf (p.1-2)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

	รวม.pdf (p.3-102)
	รวม.pdf (p.1-92)
	1.pdf (p.1-3)
	2.pdf (p.4)
	3.pdf (p.5-48)
	4.pdf (p.49)
	5.pdf (p.50-83)
	6.pdf (p.84)
	7.pdf (p.85-86)
	8.pdf (p.87-92)
	9.pdf (p.93-96)
	10.pdf (p.97)

	11.pdf (p.93-100)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)


	EB 2 ข้อ 15.2 แบบฟอร์ม.pdf (p.103)
	image_001.pdf (p.1)


