
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลควนเนียง  อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  โทร. 0 7438 6646                                    

ที ่ สข 0033.304/11/พิเศษ   วันที ่ 14  ธันวาคม  2565 

เรื่อง  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลควนเนียง 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง  

  ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไปของโรงพยาบาลควนเนียง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และหมายเลข

โทรศัพท ์
1.2 นโยบายผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค 

จ านวนผู้รับบริการ ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน 

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเมือง พ.ศ.2564 
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 



17. รายงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 
2565) 

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
18.4 ประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ปี งบประมาณ  พ.ศ.2566  
(แบบ สขร.1) 
  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไป เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
  1. เพื่อทราบ 
  2. เผยแพร่ประกาศและค าสั่งดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.knhospital.go.th 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
   
 

   (นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

 
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน www.knhospital.go.th หรือสื่ออ่ืนๆของ
หน่วยงานได้ 
 

                               (นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

 
ผลการพิจารณา  ( / ) อนุมัติ  (   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .................................................... 
  
 
 

    (นายพิสิฐ  ยงยุทธ์) 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง 

 
 

 

http://www.knhospital.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียง 
ตามประกาศโรงพยาบาลควนเนียง  

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
ชื่อหน่วยงาน : งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
วัน/เดือน/ปี : 14 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ : แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และหมายเลข

โทรศัพท ์
1.2 นโยบายผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค 

จ านวนผู้รับบริการ ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน 

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเมือง พ.ศ.2564 
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 



17. รายงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 
2565) 

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
18.4 ประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ปี งบประมาณ พ.ศ.2566  
(แบบ สขร.1) 
Link ภายนอก : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                   
 
 
                 (นางสาวลัดดาวรรณ  นวลสงค์)                                (นายพิสิฐ  ยงยุทธ)์ 
       ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง 
             วันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565                   วันที ่14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565                   
 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 

                                                  (นางสาวสิรินาถ  เรืองนุ่น) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565      
             

 
 
 

 



โครงการ งบประมาณ แหล่ง การเบิกจ่าย คงเหลือ

(บาท) งบประมาณ ด าเนินการเสร็จ ก าลังด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ (บาท) (บาท)

1.โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเร้ือรัง อ าเภอ

ควนเนียง ปี 2566
8,400.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่กระจายเช้ือในสถานบริการ อ าเภอควน

เนียง ปี 2566

36,100.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

3.โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด้กเครือข่าย

บริการงานอนามัยแม่และเด็ก อ.ควนเนียง จ.สงขลา ปี 2566
16,000.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

4.โครงการกัญชาทางการแพทย์และการแพทย์แผนไทย 

อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี 2566
10,660.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

5.โครงการส่งเสริมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานด้าย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
5,400.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

6.โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากอ าเภอควนเนียง 

ปี 2566
112,800.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

7.โครงการเตรียมรับการประเมิน HA ยาเสพติดจาก

หน่วยงานภายนอก
6,600.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

8.โครงการเตรียมรับการประเมินการจัดต้ังกลุ่มงาน

สุขภาพจิตและยาเสพติดของโรงพยาบาลควนเนียง จาก

หน่วยงานภายนอก

3,600.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

9.โครงการพัฒนาการใช้ยา Warfarin อ าเภอควนเนียง 33,920.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผลการด าเนินงาน



10.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการ

ดูแลผู้ป่วยและการใข้ยาท่ีมีความเส่ียงสูงในโรงพยาบาล 

อ าเภอควนเนียง

29,920.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

11.โครงการอบรมการบันทึกทางการพยาบาล โรงพยาบาล

ควนเนียง ปี 2566
17,890.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน

ทางสูติกรรม ประจ าปี 2566
21,840.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด 

ประจ าปี 2566
2,000.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

14.โครงการอบรมฟ้ืนฟูการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ปี 2566 29,300.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการ

รองรับอุบัติเหตุหมู่และอุบัติภัยหมู่ อ าเภอควนเนียง
13,900.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง นักเขียนความเส่ียง 

โรงพยาบาลควนเนียง
38,500.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

17.โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค อ าเภอควน

เนียง
1,560.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

18.โครงการอบรมทีมน าและบุคลากรหัวหน้างานในการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และเทคนิคการ

ก ากับติดตาม

41,200.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

19.โครงการรับนิเทศงานแบบผสมผสานและก ากับติดตาม

งาน เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง ปี 2566
50,200.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

20.โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองความม่ันคงและความ

ปลอดภัยด้านสารสนเทศในโรงพยาบาล
14,000.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

21.โครงการอบรมการบันทึกการพยาบาลในระบบ HOSxP 14,320.00 งบเงินบ ารุงรพ. √



22.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ และการ

ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7,170.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

23.โครงการเย่ียมติดตามคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 

เครือข่ายอ าเภอควนเนียง
10,920.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

24.โครงการอบรมการใช้เคร่ืองมือการคัดกรองนักเรียน

ประถมวัย เครือข่ายอ าเภอควนเนียง
7,890.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

25.โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและการดูแล

สุขภาพระยะยาว LTC อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี 

2566

12,095.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

26.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอควนเนียง 

จังหวัดสงขลา
9,125.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

27.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปี 2565
30,800.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

28.โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบและสร้างความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ (Health literacy) อ าเภอควนเนียง
7,120.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

29.โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย อ าเภอควนเนียง 28,740.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

30.โครงการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน อ าเภอควน

เนียง
16,265.00 งบเงินบ ารุงรพ. √

31.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อ าเภอควนเนียง
15,800 งบเงินบ ารุงรพ. √

32.โครงการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลควนเนียง ปี 2566
10,000 งบเงินบ ารุงรพ. √

33.โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในการใช้เทคนิคและ

วิธีการชักชวนผู้สูบบุหร่ีให้เข้าถึงคลินิกอดบุหร่ี
6,720 งบเงินบ ารุงรพ. √



34.โครงการเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีในการบันทึกเวชระเบียน
6,200 งบเงินบ ารุงรพ. √

35.โครงการพัฒนาคุณภาพและบริการสุขภาพ (HA) ของ

โรงพยาบาลควนเนียง ปีงบ 2566
143,685 งบเงินบ ารุงรพ. √

36.โครงการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย

รายโรค อ าเภอควนเนียง
18,610 งบเงินบ ารุงรพ. √

37.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R 61,500 งบเงินบ ารุงรพ. √

38.โครงการอบรมวิขาการและประกวดผลงาน เครือข่าย

บริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง ปี 2566
45,600 งบเงินบ ารุงรพ. √

39.โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและมี

คุณธรรม ปี 2566
34,400 งบเงินบ ารุงรพ. √

40.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการออกก าลังกาย

เพ่ือบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง ปี 2566
72,600 งบเงินบ ารุงรพ. √

41.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้าน 

Non Technical Skill
179,200 งบเงินบ ารุงรพ. √

42.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างานและ

ขวัญก าลังใจของบุคลากรสาธารณสุข อ าเภอควนเนียง ปี 

2566

500,000 งบเงินบ ารุงรพ. √

43.โครงการพัฒนาการด าเนินงานอาชีวอนามัย อ าเภอควน

เนียง
 12,150 งบเงินบ ารุงรพ. √

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,744,700.00

(นางสาวลัดดาวรรณ  นวลสงค์)

ผู้รายงานผล

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
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