
 

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      
             

 
 
 

 



4.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกกลุ่มวัย

1.การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 1.1 ส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี (ผู้สูงอายุร้อยละ 19) 

1.2 ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลตาม Care Plan (ข้อเข่าเส่ือม/พลัดตกหกล้ม/สมองเส่ือม) 

2.โรคท่ีเป็นปัญหาของพ้ืนท่ี 2.1 โรคเบาหวาน (ลดผู้ป่วยรายใหม่/ลดภาวะแทรกซ้อน)

2.2 โรคความดันโลหิตสูง (ลดผู้ป่วยรายใหม่/การควบคุมระดับความดันโลหิต)

2.3 โรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา (โควิด-19/ไข้เลือดออก)

2.4 สุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย

2.5 โรคหลอดเลือดสมอง (อับดับ 1 Refer ท่ี ER)

2.6 โรคหัวใจและหลอดเลือด (จ านวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตอันดับ 1)

3.งานอนามัยแม่และเด็ก (ภาวะครรภ์เส่ียง)

วิสัยทัศน์ 

คปสอ.ควนเนียง เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพช้ันน าในจังหวัดสงขลา ด้านการดูแลผู้สูงอายุคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภายในปี 2570

ประเด็นจุดเน้น

1.เพ่ิมการเข้าถึง ลดรอคอย พัฒนาระบบการบริการแบบไร้รอยต่อ

2.ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังเครือข่าย

ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ

นโยบายของเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอควนเนียง ปีงบประมาณ 2566

หลักคิดการพัฒนางานให้ส าเร็จ

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและบุคลากรโดยให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ จุดเน้น และการวางแผนการท างาน

เน้นการท างานเป็นทีม ไร้รอยต่อ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 

3.พัฒนาระบบเครือข่ายท่ีเข้มแข็งภายใต้การเปล่ียนแปลง

เป้าหมาย

ประชาชนในอ าเภอควนเนียงมีสุขภาวะ บุคลากรสามารถน าสมรรถนะและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ขับเคล่ือนงาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย



วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลควนเนียง

พันธกิจ 

2.บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน

4.พัฒนาสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร

เป้าประสงค์หลัก

4.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

5.เพ่ือให้บุคลากรมีสมรรถนะและศักยภาพในการจัดการปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี

6.เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และเคารพสิทธิของผู้ป่วย

ค่านิยม บริการด้วยใจ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ปรับใช้เทคโนโลยี ทีมงานดีมีคุณธรรม เช่ือมสัมพันธ์เครือข่าย

SMART (S : Service mild) (M :  Moral) (A : Active) (R : Relation ship) (T : Technology and Teamwork)

1.จัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และสร้างความรอบรู้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

3.เพ่ือสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐานเอ้ือต่อการดูแลสุขภาพ

2.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดูแลสุขภาพท้ังเครือข่าย

เป็นโรงพยาบาลชุมชนช้ันน าในจังหวัดสงขลา ด้านการดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ ภายในปี 2570

1.เพ่ือให้ประชาชนและผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามมาตรฐานและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ



พฒันาสมรรถนะของบคุลากรในการ
จดัการกลุ�มประชากรทีเ่ป�นป�ญหา
สาธารณสขุในพืน้ที่

สร�างความเข�มแข็งแก�ชมุชนและ
ภาคเีครอืข�ายให�มสี�วนร�วมใน
การดแูลสขุภาพ

ส่งเสรมิใหช้มุชนมส่ีวนรว่มใน
การดแูลสุขภาพประชาชน

เพื�อใหบ้คุลากรมสีมรรถนะ
และศักยภาพในการจดัการ
ป�ญหาสาธารณสุขในพื�นที� 

พัฒนาสมรรถนะใหม้ีประสิทธภิาพ
และส่งเสรมิจรยิธรรมของบุคลากร

พฒันาองค�ความรู�และทกัษะ
ของบคุลกรในการดแูลผู�สงูอายุ

เสรมิสร�างทมีงานสขุภาพให�เข�มแข็ง
และมปีระสทิธภิาพ

พฒันาสมรรถนะทางการบรหิาร
ของทมีนาํ

เสรมิสร�างบรรยากาศสู�การเป�น
องค�กรแห�งการเรยีนรู�

เสรมิสรา้งความเข้มแข็งแกช่มุชน
และภาคีเครอืข่าย ให้มีส่วนรว่มใน
การดแูลสุขภาพของประชาชน

พฒันาระบบการดแูลผู�สงูอายโุดย
การมสี�วนร�วมของภาคเีครอืข�าย
และชมุชน

ส�งเสรมิให�ชมุชนมคีวามรู� ความเข�าใจ
ปฏบิตัติวัและเข�าถงึบรกิารได�อย�าง
รวดเรว็ในภาวะฉกุเฉนิวกิฤต

พฒันาการทาํงานร�วมกบัเครอืข�าย
บรกิารสขุภาพ ภายใต�โครงสร�างการ
บรหิารทีเ่ปลีย่นแปลง

บรหิารจดัการทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธภิาพ ใชเ้ทคโนโลยีและ
สรา้งสิ�งแวดล้อมที�เหมาะสม

การบรหิารจดัการทรพัยากรทีม่ี
ประสทิธภิาพ ทัว่ถงึ และเป�นธรรม

สนบัสนนุให�มสีิง่แวดล�อมทีเ่อือ้ต�อ
การดแูลสขุภาพของผู�สงูอายุ

นาํเทคโนโลยมีาใช�พฒันาระบบงาน
กาํกบัและตดิตามอย�างต�อเนือ่ง

บรหิารการเงนิการคลงัให�มเีสถยีรภาพ
การเพิม่รายได� การลดรายจ�าย

เพิม่ช�องทางการสือ่สารและเข�าถงึ
บรกิารของประชาชน

เพื�อใหป้ระชาชนและผู้สูงอายไุดร้บั
การดแูลตามมาตรฐาน และมคีวาม
รอบรูด้้านสุขภาพ 

เพื�อส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยทีี�
เหมาะสมในการดแูลสุขภาพทั�ง
เครอืข่าย 

เพื�อสรา้งสิ�งแวดลอ้มที�ได้
มาตรฐานเอื�อตอ่การดแูลสุขภาพ

เพื�อใหบ้คุลากรมจีติสํานกึที�ดใีห้
บรกิารดว้ยหวัใจความเป�นมนษุย์
และเคารพสิทธขิองผูป้�วย

จดับรกิารส่งเสรมิ ป�องกนั รกัษา
ฟ� �นฟู และสรา้งความรอบรูแ้ก่
ประชาชนอยา่งมีคุณภาพ

พฒันาระบบการดแูลผู�สงูอาย ุโดย
ทมีทีม่ศีกัยภาพและใช�เทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั

พฒันาคณุภาพบรกิารผ�าน
ระบบTelemedicine/Teleconsult ใน
กลุ�มผู�สงูอายแุละ Palliative Care

สนบัสนนุให�ประชาชนและผู�สงูอายุ
สามารถดแูลสขุภาพตนเองได� โดย
ทมีสขุภาพและภาคเีครอืข�าย

สร�างระบบการจดัการภาวะฉกุเฉนิ
ทางการแพทย�และสาธารณสขุแบบ
บรูณาการ

พฒันาระบบการดแูลผู�สงูอายอุย�าง
มคีณุภาพ

เพิม่ประสทิธภิาพการดแูลผู�ป�วยโรค
เรือ้รงัทีม่ภีาวะแทรกซ�อน

พฒันาระบบการเข�าถงึบรกิารในผู�
ป�วยจติเวช/ยาเสพตดิ/ฆ�าตวัตาย

สร�างองค�กรแห�งการเรยีนรู�ในชมุชน ส�งเสรมิการดาํเนนิงานโรงพยาบาล
คณุธรรม
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