
นายกิง่เพชร ศรีเทียน
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเจริญศิลป์

5

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ตดิดาว
(5 ดาว 5 ด)ี ปี 2565

หมวดที่ 1 การน าองค์กรและการจัดการดี



รพ.สต.ตดิดาว
(5 ดาว 5 ด)ี ปี 2564

การแปลผล รพ.สต. 5 ดาว

คะแนนรวม 5 หมวด ≥ ร้อยละ 80
คะแนนแต่ละหมวด ≥ ร้อยละ 80

ส่วนที่ 4 บริการดี

ส่วนที่ 3 บุคลากรดี

ส่วนที่ 2 ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม
หมวด 3การมุ่ง้น้นทร พยากรบคุคล (O T O P   และ การจ ดระบบบริการ )

หมวด 4 การจ ดระบบบรกิารครอบคลุมประ้ภทและประชากรทุกกลุ่มว ย

ส่วนที่ 1 บริหารดี 5
หมวด 2 การให้ความส าค ญก บประชากร้ป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน้สีย

( OTOP และ การจ ดระบบบริการ )

หมวด 1 การน าองค์กรและการจ ดการด(ีOTOPและการจ ดระบบบริการ)
1.1 ภาวะผูน้ า การน า ธรรมาภิบาล
1.2 แผนปฏิบ ติการด้านสุขภาพ
1.3 ระบบบริหารจ ดการที่ส าค ญ
1.. 4การสน บสนุนทีมพี่้ลี้ยง้พือ่พ ฒนาตาม้กณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

ส่วนที่5 ประชาชนมีสุขภาพดี

4.1 การจ ดบริการตามสภาพปัญหาส าค ญของพ้ืนที่ (OTOP)
4.2 การจ ดบริการในสถานบริการ
4.3 การจ ดบริการท นตสาธารณสุข/ท นตกรรม
4.4 การจ ดบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบ ด
4.5 การจ ดบริการในชุมชน
4.6 การจ ดบริการ้ภส ชกรรม RDU และ คบส. 
4.7 ระบบสน บสนุนบริการ : IT, IC, LAB

5.1 Self care
5.2 ผลล พธ์ตามต วชี้ว ด ( KPI )
5.3 นว ตกรรม งานวิจ ย การจ ดการองค์ความรู้

หมวด 5 ผลล พธ์ (OTOP และ การจ ดระบบบริการ )

25%
15%
10%
30%
20%



หมวด 1 บริหารดี  

การนําองคกรและการจัดการดี 



1.1 ภาวะผู้นํา การนาํ ธรรมาภิบาล

1.1.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์กร

(1) มีแนวทางที่จะ ทํางานร่วมกัน และดําเนินงานตาม
หน้าที่ในส่วนที่รับผดิชอบ  

(2) มีการกําหนดและการถ่ายทอดทิศทางทํางาน
ร่วมกันเป็นทมี

(3) มีการดําเนินการร่วมกันเป็นทีมอย่างมจีริยธรรม
และ มีการสนับสนุนต่อชุมชน

1.2 แผนปฏิบัตกิารด้านสุขภาพ

OTOP และ การจัดระบบบริการ

1.2.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการ

1.2.2 การนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์
(1) มีการกาํหนดเป้าประสงคแ์ผนปฏิบติัการ
(2) มีตวัช้ีวดั
(3) มีเป้าหมาย
(4) มีระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์
(5) มีกลวิธีเพ่ือใหบ้รรลุผล  ท่ีมีความชดัเจนและ

เป็นรูปธรรม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การจดัทาํแผนปฏิบติัการ ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบติั
(1) มีการจดัทาํแผนปฏิบติัการท่ีตอบสนอง สอดคลอ้งกบั                  

การจดัสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
(2) มีจดัสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ใหเ้พียงพอต่อการ

ดาํเนินงานไดส้าํเร็จ
(3) ถ่ายทอดแผนไปสู่บุคลากรทุกคนใหต้ระหนกัและมีส่วนร่วม

ในการนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุ 
(4) กาํหนดตวัช้ีวดัท่ีใชติ้ดตามความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการ
(5) บุคลากรรับทราบและสามารถปฏิบติัได้

1.3 ระบบบริหารจดัการทีสํ่าคญั

1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 

1.3.3 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

1.3.2 การจดัการทรัพยากร
(เพ่ือสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย IT, IC, LAB,
เคร่ืองมือบริการ, เภสัชกรรม, RDU และ คบส.)

(1) มีคาํสัง่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน 

(2) มีแผนการใชเ้งินงบประมาณและเงินบาํรุง

(3) มีหลกัฐานทางการเงินท่ีตรวจสอบไดแ้ละเป็นปัจจุบนั

(4) มีการจดัทาํรายงานบญัชีเกณฑค์งคา้ง

(5) ไดรั้บการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน            

ปีละ 1 คร้ังและนาํผลขอ้เสนอแนะไปแกไ้ข

(1) มีแผนการจดัสรรงบประมาณ/ครุภณัฑ/์วสัดุ/เคร่ืองมือบริการ
(2) มีแผนพฒันาบุคลากรจากแม่ข่าย
(3) มีแผนสนบัสนุน/หมุนเวียนบุคลากร
(4) มีแผนการสอบเทียบและแผนการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ 
(5) มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบและดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอ

ต่อเน่ือง และเป็นปัจจุบนั 

(4) มีการกํากับติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ

(5) มีการทบทวนผลการดําเนินงานและวางแผนแก้ไข

อย่างต่อเน่ือง

มีการทํางานร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบั

อาํเภอ(คป.สอ.) และมีการสนบัสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการ

พฒันารพ.สต.หรือคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาระดบัพื้นท่ี 

1.4 การสนับสนุนทมีพีเ่ลีย้งเพ่ือพฒันาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

หมวด 1 บริหารดี

* 

การนําองค์กรและการจัดการด ี( OTOP และ การจัดระบบบริการ )



หมวด 1 บริหารดี

1.1 ภาวะผู้นํา การนํา ธรรมาภิบาล

 นาํร่วมกนั

 ทบทวนร่วมกนั

 จดัทาํร่วมกนั

 ไดใ้จ ไดแ้รงจากสงัคม

1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ

 จดัทาํ

 นาํไปใช้

บริหารดี 

1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคัญ

 การจดัการการเงินและบญัชี

 การจดัการส่ิงแวดลอ้ม

 มีการจดัการทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนระบบ

บริการจากแม่ข่าย IT, IC, LAB, เคร่ืองมือ

บริการ, เภสชักรรม, RDU และ คบส.

1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลีย้งเพ่ือพฒันาตาม

เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

 พฒันาความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

และชุมชน
บริหารจัดการระบบสําคัญ เพ่ือสนับสนุนการบริการ



เกณฑการประเมิน
หมวดท่ี 1 บริหารดี การนําองคกร และการจัดการดี การใหคะแนนในแตละขอ

ใหอิงตาม แบบประเมินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ป 2564 

(หนา 12 – 22 )



ระดับคะแนน เอกสารทีเ่กีย่วข้อง

1. มีแนวทางท่ีจะทาํงานร่วมกนั และ

ดาํเนินงานตามหนา้ท่ีในส่วนท่ีรับผิดชอบ  

มีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอาํเภอ(คปสอ.) 

คณะกรรมการพฒันา รพ.สต. หรือ คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาระดบัพ้ืนท่ี 

และมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจน       

2. มีขอ้ 1 และมีการกาํหนดและการถ่ายทอด

ทิศทางทาํงานร่วมกนัเป็นทีม

รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอาํเภอ 

(คปสอ.)คณะกรรมการพฒันา รพ.สต. หรือคณะกรรมการแกไ้ขปัญหา

ระดบัพ้ืนท่ี  

3. มีขอ้1,2 และมีการดาํเนินการร่วมกนัเป็น

ทีมอยา่งมีจริยธรรมและมีการสนบัสนุน

ต่อชุมชน

รูปภาพกิจกรรม/บนัทึกการใหก้ารสนบัสนุนชุมชน

1.1 ภาวะผู้นําและธรรมาภิบาล
- การประชุม/วางแผนร่วมกนัของ คปสอ./ผอ.รพ.สต./กรรมการพฒันารพ.สต. 

สอดคลอ้งกบังานประจาํ/งานควบคุมภายใน/งาน ITA 



ระดับคะแนน เอกสารทีเ่กีย่วข้อง

4. มีขอ้ 1, 2, 3 และมีการกาํกบัติดตามดูแลอยา่งเป็นระบบ สมัภาษณ์/สอบถามผูเ้ก่ียวขอ้ง

5. มีขอ้ 1, 2, 3, 4 และมีการทบทวนผลการดาํเนินงานและ

วางแผนแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง

- สมัภาษณ์/สอบถามผูเ้ก่ียวขอ้ง

- เอกสารสรุปผลการดาํเนินงานและแผนแกไ้ข

- รูปภาพกิจกรรม

1.1 ภาวะผู้นําและธรรมาภิบาล(ต่อ)
- การประชุม/วางแผนร่วมกนัของ คปสอ./ผอ.รพ.สต./กรรมการพฒันารพ.สต. 

สอดคลอ้งกบังานประจาํ/งานควบคุมภายใน/งาน ITA 







1.2 แผนปฏิบัตกิารด้านสุขภาพ





1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 



1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั (ต่อ)
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 



1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั (ต่อ)
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 



มีผลการตรวจสอบภายในของจังหวดัหรืออาํเภอและแผนการแก้ไข

1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั(ต่อ)
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 





1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั
1.3.2 การจัดการทรัพยากร (เพ่ือสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย  IT, IC, LAB, 

เคร่ืองมือบริการ, เภสัชกรรม, RDU และ คบส.)

แผนงานสนับสนุนการพฒันาคุณภาพบริการของคปสอ.



วเิคราะห์ส่วนขาดเพ่ือพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานรพ.สต.ตดิดาว 

1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั
1.3.2 การจัดการทรัพยากร (เพ่ือสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย  IT, IC, LAB,

เคร่ืองมือบริการ, เภสัชกรรม, RDU และ คบส.)



1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั
1.3.2 การจัดการทรัพยากร (เพ่ือสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย  IT, IC, LAB, 

เคร่ืองมือบริการ, เภสัชกรรม, RDU และ คบส.)



1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั
1.3.2 การจัดการทรัพยากร (เพ่ือสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย  IT, IC, LAB, 

เคร่ืองมือบริการ, เภสัชกรรม, RDU และ คบส.)

แผนงานสนับสนุนการพฒันาคุณภาพบริการของคปสอ.



1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั
1.3.3 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม



นายเอกสกล เลศิศิริอุดม
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

5

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ตดิดาว
(5 ดาว 5 ด)ี ปี 2565

หมวดที่ 1 การน าองค์กรและการจัดการดี
(ส่ิงแวดล้อม)



1.3 ระบบบริหารจัดการที่สําคญั
1.3.3 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม



1.รพ.สต. มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส

1.1 มกีารดูแลส่ิงแวดล้อมภายนอก บริเวณทัว่ไปสะอาด



1.3 มกีารกาํหนดจุดสําหรับจอดรถผู้พกิาร/

ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม

1.2 มกีารกาํหนดจุดสําหรับจอดรถฉุกเฉิน     

อย่างเหมาะสม 

1.รพ.สต. มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส



2.2 ห้องทาํงาน (Back office & Service)

มป้ีายตดิหน้าห้องทุกห้องทีส่อดคล้องกบัภารกจิ

2.1 มีการดูแลส่ิงแวดล้อมภายในสถานที่ทํางาน 

บริเวณทัว่ไปสะอาด 

2.รพ.สต. มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานทีท่าํงาน ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส  



2.3 โต๊ะภายในห้องทาํงานมป้ีายช่ือเจ้าหน้าที ่ระบุช่ือ สกลุ ตาํแหน่ง ให้ตรงกบัผู้ปฏิบัติงานในวันนั้นๆ/กรณี

เป็นโต๊ะสําหรับให้บริการไม่ต้องมีป้ายช่ือประจําโต๊ะ ให้มีป้ายติดหน้าอกหรือห้อยคอ เจ้าหน้าที่ ระบุช่ือ 

สกลุ ตาํแหน่งให้ชัดเจน



2.4 โต๊ะคอมพิวเตอร์/เคร่ืองพิมพ์ สายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/เคร่ืองพิมพ์ ต้องเก็บให้

ปลอดภัยและเป็นระเบียบ



2.5 ตู้เกบ็เอกสารและการเกบ็เอกสาร มป้ีาย ส สะดวก 

ตดิไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เหมือนกนัทุกแฟ้มในทุกตู้ 

และจดัเกบ็เป็นระเบียบ

2.6 เอกสารทีอ่ยู่ในแฟ้มงานจะต้องเป็นเอกสาร

ปีปัจจุบัน หรือหากมเีอกสารย้อนหลงัเกนิ 1 ปี ต้อง

เป็นเอกสารทีม่คีวามจาํเป็นต้องใช้ข้อมูลเกีย่วพนักนั 

และต้องระบุจากปีใด ถึง ปีใด



3.รพ.สต. พฒันาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 



3.รพ.สต. พฒันาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 



3.รพ.สต. พฒันาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 



4.รพ.สต. มมีาตรการประหยดัพลงังานทีเ่ป็นรูปธรรมเกดิการปฏบิัตติามมาตรการทีก่าํหนดร่วมกนั

ทั้งองค์กร 



5.1  มนีํา้อุปโภค บริโภค ปริมาณเพยีงพอตามสภาพพื้นที่

5.2  จดัให้มจุีดบริการนํา้ด่ืมอย่างเพยีงพอต่อจาํนวนผู้มารับบริการ

5.3  มกีารเฝ้าระวงัคุณภาพนํา้ด่ืมด้วยชุดทดสอบการปนเป้ือนแบคทเีรีย (อ11)

ณ จุดทีใ่ห้บริการนํา้ด่ืม ความถี่ 6 เดือน/คร้ัง

5.รพ.สต. จดัให้มกีารจดันํา้อุปโภค บริโภค เพยีงพอในการให้บริการตามสภาพพื้นที่



นายชุมพล สารีค า
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว่างแดนดนิ

5

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ตดิดาว
(5 ดาว 5 ด)ี ปี 2565

หมวดที่ 1 การน าองค์กรและการจัดการดี
(การสนับสนุนทมีพีเ่ลีย้ง)



1.4 การสนับสนุนทีมพีเ่ลีย้งเพ่ือพฒันาตามเกณฑ์รพ.สต.ตดิดาว 



ประชุมพีเ่ลีย้งระดบัอาํเภอเพ่ือวางแผนพฒันาร่วมกนัคาํส่ังแต่งตั้งพีเ่ลีย้งระดบัอาํเภอ 



การเยีย่มเสริมพลงัร่วมกนัพฒันางานในพื้นที่



สรุป รพ.สต.ตดิดาวหมวดที่ 1

1

2

3

4

ภาวะผู้น าของผู้บรหิารองค์กร         5 คะแนน

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพและการถ่ายทอดแผนฯ     10 คะแนน

ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ       40 คะแนน

การสนับสนุนทีมพี่เลีย้งเพือ่พฒันาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว    5 คะแนน 

รวมคะแนน หมวดที่ 1    จ านวน  60 คะแนน  (80 % คือ 48 คะแนน)



การน าองค์กรและการจัดการดี(OTOPและการจัดระบบบริการ)

ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการพัฒนา แต่การมีภาวะผู้น ามีส่วนส าคัญเช่นกันแม้ไมไ่ดเ้ป็นผู้บริหารก็ตาม เช่น สามารถประสานงาน ผู้บริหาร 
ภาคีเครือข่าย ให้เห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาในพื้นที ่จนสามารถขับเคลื่อนงานให้ประสบความส าเร็จ เป็นต้น ผู้น าหรือทีมน า มีนโยบายที่
ชัดเจนและมีช่องทางการสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได ้ท าให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้น าของภาคีเครือข่าย มีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบสขุภาพในพ้ืนที่ตนเอง  มีการวางแผนการท างานที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ผลการ
ท างาน มีค่านิยมในการท างาน เป็นนายตนเอง ยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบราชการ รับผิดชอบต่อสังคม โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได ้ร่วมกันจัดการสิ่งแวดลอ้มที่สง่ผลตอ่สุขภาพ ดูแลกันในชุมชนให้มีสุขภาพดี 

นอกจากนั้นระบบการบริหารจัดการที่ด ีมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน การจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบสนับสนุนให้การบริการมี
คุณภาพได้มาตรฐาน เช่น การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ (IC) มาตรฐานทางห้องปฏิบัตกิารด้านการแพทย์ (LAB) เภสัชกรรม/คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คบส.) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (IT) สหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายมีส่วนส าคัญในการให้ค าแนะน าการพัฒนาให้ไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพของตน เป็นการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการในหน่วย
บริการให้ประชาชนได้รับบริการที่มคีุณภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับการพฒันาคลินิกหมอครอบครัว 

บทสรุปหมวดท่ี 1 



ขอบคุณครับ


