แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ปี 2564

คําแถลงนโยบาย
ของ
คณะรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำประเทศใน
อดีตและในวันนี้ วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้ วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่ างเคร่งครัด
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกัน เส้ นทางการนำเข้ าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ าน การลดจำนวนผู้ ค้าและผู้ เสพ
รายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่ างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ
ทางสาธารณสุข
๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๕.๔ พัฒนาภาคการท!องเที่ยว
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ
และของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ ยว
ในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง
ที่มีศักยภาพ การท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ และวัฒ นธรรมการท่ องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ งกี ฬ าและนั น ทนาการการท่ อ งเที่ ยวเรือ สำราญ และการท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน

๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่ องเที่ยวอาทิ
ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้าง
โอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับ
สากล
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๖.๑ ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
๖.๑.๒ ส่ งเสริมการพัฒ นาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพั ฒ นาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มช่องทางการสงออกสินค้าทางทะเล
ของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการสงออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ฝั่งอันดามันกับฝั่งอาวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรใน
พื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการ
พัฒนาเมืองนาอยู่
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัวเพื่อ
ส่ งต่อ การพั ฒ นาเด็กไทยให้ มีคุณ ภาพสู่ การพั ฒ นาในระยะถัดไปบนฐานการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ที่ค ำนึ งถึ ง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู hเรื่องโภชนาการและสุขภาพการ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน
ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
๘.๕.๑ ส่ งเสริ มการวิจั ย และพั ฒ นานวัตกรรมเพื่ อขจัด ความเหลื่ อมล้ าและความยากจน
ยกระดับ คุณ ภาพชี วิตของประชาชนโดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นานวัตกรรมเชิ งสั งคมและนวัต กรรมในเชิ งพื้ น ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สู งวัยควบคู่
ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่าง
เป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่าง
ครบวงจร ทั้งระบบยาวัคซีนเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยประโยชน ในเชิงพาณิชย์
๙.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมมุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาคประกอบด้วย
๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแพทย์สมัยใหม่แ ละแพทย์แผนไทย ให้มีประสิทธิภาพ
ทั น สมั ย เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลและมี คุ ณ ภาพทั ด เที ย มกั น ทั่ ว กพื้ น ที่ ร วมถึ ง การยกระดั บ ไปสู่ ค วาม
เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ แม่นยำและยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
โดยอยู่บนพื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของปส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมะเทศ

สุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังพร้อมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง
๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่ อสุขภาพโดยการพัฒนาองความรู้ดานสุข
ภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัยส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสร้างระบบ
รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำทั้งระบบติดตามเฝ้าระวังและการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อย่างครบวงจรและบูรณาการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึงและ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอ
ประจำบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่ งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้
ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนแผ่นการพัฒนาระบบการแพทย์ ทางไกลควบคู่ไปกับ
การ เพิ่ ม บทบาทของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจบ้ า นาหมู่ แ ละการยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
สามารถเข้าถึง หน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษาสุขภาพการมีงานทที่เหมาะสม
กับประชากรทุกกลุ!ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๐.๖ พั ฒ นาระบบการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มภายใต้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จหมุ น เวีย นเพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมมาใช้ ในการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม อาทิ ก ารจั ด การขยะหรื อ ของเสี ย เพื่ อ นำไปใช้ ใน
กระบวนการผลิตหรือบริโภคที่หลากหลายและทเกิดการใช้ประโยชนาให้ จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้ความรู้
ในการลดปริ ม าณขยะในภาคครั ว เรื อ นและธุ ร กิ จ การนำกลั บ มาใช้ ซ้ ำ การคั ด แยกขยะต้ น ทางเพื่ อ งแต่
ลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมืองและสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ได้โดยง่ายรวมทั้ง
พัฒนาโรงงานกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน
๑๑.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่โดยพัฒนาให้ภาครัฐมี ขนาดที่
เหมาะสมีการจัดรูปแบบองค์ กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัด
อัตราก าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับ าลังเจ้โครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒ นา
ศั ก ยภาพของเจ้ า หน้ าที่ รั ฐ ให้ ส ามารถ รองรับ บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงและตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนได้ อย่ างทั น ท่ ว งที พ ร้ อมทั้ งปรับ เปลี่ ยนระบบการบริห ารราชการแผ่ น ดิน ให้ เกิด ความเชื่ อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผนการน าไปปฏิบัติการติดตามประเมินผลการปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้นและปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มี ความสำคัญต่อการประกอบ ธุรกิจ
และด าเนิ น ชีวิตของประชาชนให้ เป็ น ระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันที
และทุกเวลา

๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และ แบ่งปัน
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชได้เพื่อให้เกิดการใช้ปถือ ะโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการ ประชาชนที่
เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะโดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและ เชื่อมโยง
ข้อมูลซึ่งกันและกันทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อให้ทุก
ภาคส่ ว นมี ค วามเข้ าใจถึ งสถานการณ์ แ ละแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาต่ างๆของประเทศที่ มี ค วาม ซั บ ซ้ อ น
ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทเชิงรุกางานเน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหา
ความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้าน ต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๑.๕ ส่ งเสริ มระบบธรรมาภิบ าลในการบริห ารจัดการภาครัฐโดยสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และ
ส่งเสริมให้ เกิดการพัฒ นาข้าราชการบุ คลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างจริงจังโดยเฉพาะการปรับเปลี่ ยน
กระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลมีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงานดาเนินการ ปรับ
ปรุงสวัสดิภาพชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน
๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ ภาครัฐ
โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารรขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องาชกาพร้อมทั้งแก้ไข ปัญหา
อุปสรรคและลดข้อจ ากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังองค์กรม ภาค
ประชาสังคมและเอกชน สามารถเข้ามาด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนา บริการ
สาธารณะในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ
ในทุกๆ ด้าน
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน
๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้น ตอนและระยะเวลาการให้ บริการการอานวยความสะดวก ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
กฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ของภาครัฐให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้ง ภายในและ
ภายนอกประเทศและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆโดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ จั ดตั้งธุรกิจจนถึง
การปิดกิจการพร้อมทั้งก ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคั บกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยุติธรรมเสมอภาค เท่าเทียมถูกต้องตามหลักนิติธรรมและเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ต่ างๆของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น อย่างไร้รอยต่อ เพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้
๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคทางธุรกิผลิตภัณฑ์หรือจด นวัตกรรม
ใหม่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานเพื่ อ น าไปสู่ ก ารส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการสามารถสร้า งธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆและการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป
๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมโดยกำกับดูแลให้เกิดความเป็น ธรรมทาง
การค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรม
อย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
๑๑.๘ กระจายอำนาจความรับผิดชอบและเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริกสาธารณะ โดยเร่งพัฒ นาองค์กรและ บุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริห ารและการพ ใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้ อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพพร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม บทบาทของเอกชนและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และภาคี อื่ น ๆในการแก้ ไขปั ญ หา
และพัฒนาพื้นที่รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่างๆให้ตรงกับความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่
การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์
เชิงพื้นที
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรม
๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบโดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ ติดตามการ
แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ เฝ้าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรู ปแบบการลงโที่ไมษอื่นใช่โทษอาญา ตามหลัก
สากลมุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูผู้กระทส่งเสริมาผิดปกป้องคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน
พัฒ นาประสิท ธิภ าพระบบการสื บ สวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิ เศษ าหนด มาตรการ
คุ้มครองเจ้าหน้ ที่ของรัฐในกระบวนการยุ ติธ รรมให้ ส ามารถปฏิบัติห น้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบงำใดๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ดำเนินงานสอดประสานกัน
อย่างเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการ
ทำงานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม
เสมอภาค โปร่งใสรวดเร็วทั่วถึงและปราศจากการเลือกปฏิบัติสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้และ
สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมพร้อมทั้งผลักดันให้เกิ ด
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายพัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสไม่ เลือกปฏิบัติและ
เป็นธรรมรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรื อผู้ด้อยโอกาสในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
๒. การปรั บ ปรุ งระบบสวั ส ดิ การและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชนโดยปรั บ ปรุ งระบบบั ต ร
สวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชนอาทิผู้สูงอายุและคนพิการที่มีรายได้น้อยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์เด็กแรกเกิดและเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจและเร่งรั ดการพั ฒ นาระบบบรสุ ขภาพิเพื่ อลดความเหลื่ อมล้ ำของคุณ ภาพการบริการในแต่
ละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ระบบการแพทย์ ทางไกล
และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุข ได้อย่าง
ทั่วถึงรวดเร็วและได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

๔. การให้ ความช่ว ยเหลื อเกษตรกรและพั ฒ นานวัตกรรมโดยจัดพื้น ที่การเกษตรให้ ส อดคล้ องกับ
ระบบบริหารจัดการและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้
จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญอาทิข้าวยางพารา มันสำปะหลังปาล์มอ้อย และ
ข้าวโพดด้วยการชดเชย การประกันรายได้ส่งเสริมระบบประกันภัยสินค้าเกษตรหรือเครื่องมือทาง การเงิน
สมัยใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาวส่งเสริมเกษตรพันธ สัญญา
และศึกษารูปแบบระบบแบ่งปันผลก าไรสินค้าเกษตรที่เป็นธรรมให้แก่เกษตรกรแก้ไขปัญหาข้าวครบ วงจร
ส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการใช้ ผลผลิตทาง
การเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงานสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อลด
ต้ น ทุ น การผลิ ต ควบคุ ม มาตรฐานการใช้ ส ารเคมี ห รือ ปุ๋ ย เคมี ในการเกษตรเพื่ อ น ำไปสู่ ก ารลดละเลิ ก การ
ใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีโดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรต่อยอดภูมิปัญญา
และความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปรวมทั้งเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการใช้กัญชากัญชงและพืชสมุนไพรในทางการแพทย์อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชนโดยกาหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุมเพื่อ
มิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗. การเตรีย มคนไทยสู่ศตวรรษที่๒ ๑โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รู ป แบบการเรี ย นรู้ มุ่ ง สู่ ร ะบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรมคณิ ต ศาสตร์
โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์( Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
การพั ฒ นาโรงเรี ย นคุณ ภาพในทุ กตส่ งเสริม การพั ฒ นาหลั กสู ต รออนไลน์ข องสถาบั น การศึ กษาต่างๆเพื่ อ
แบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
สร้างนั กวิจัย ใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของปสร้างความรู้ความะเทศ
เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ในเชิงสังคมความปลอดภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องการสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคมรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ที่
จำเป็นในการดำเนินชีวิต
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ ำ
โดยเร่งรัดการดำเนิ น มาตรการทางการเมืองควบคู่ ไปกับ มาตรการทางกฎหมายเมื่อ พบผู้ ก ระทำผิ ด อย่าง
เคร่งครัดนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด เร่งรัด
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตเคร่งครัด และประพฤติ
มิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภาคสังคมเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันและเฝ้ าระวัง
การทุจริตประพฤติมิชอบ
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ดโดยให้ ความสำคั ญ กับ กระบวนการมี ส่ ว นร่ว มจากทุ กภาคส่ ว นและการบั งคั บ ใช้ กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดรวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศทุก ภูมิภาคปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติดทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายในฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข้าง
โอกาส สร้างอาชีพรายได้และการยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน“เข้าใจเข้าถึงพัฒนา”เป็นหลักในการดำเนินการยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก ความไม่สงบรวมทั้ง
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหา ภายในของประเทศด้วย
กฎหมายไทยและหลักการสากล
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้
พัฒ นาระบบจัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่
สำคั ญ ให้ เป็ น ระบบดิ จิ ทั ล ทั้ งบุ ค คลและนิ ติ บุ ค คลเพื่ อ ลดการใชหน้ า ที่ รัฐ ดุ ล ยพิ นิ จ ดภาระค่ าใช้ จ่ า ยของ
ประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจลดข้อจาเป็นากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ
และการดำรงชีวิตของประชาชนแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทา
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
๑๑.การจั ด เตรี ย มมาตรการรองรั บ ภั ย แล้ งและอุ ท กภั ย ตั้ งแต่ ก ารป้ อ งการให้ ค วามั น ก่ อ นเกิ ด ภั ย
ช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและ
กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดของประชาชนให้ได้มากที่สุ ดและทันท่วงที
รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๒. การสนับสนุ นให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็ นของประชาชนและการด าเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ปี 2564 ให้ ค วามสำคั ญ สู งสุ ด ต่ อ การพั ฒ นางาน
สาธารณสุข ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีนโยบายสำคัญที่มุ่งเน้น 9
ประเด็น ได้แก่
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
- ยกระดับระบบบริการปฐมภูมิและ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน
- พัฒนาระบบบริการทุติยภูมิให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ
2. เศรษฐกิจสุขภาพ
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมด้านสุขภาพ สร้างรายได้ให้ กับประชาชนและ
ประเทศ
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
- เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ปลอดภัยเกิดการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
4. สุขภาพดีวิถีใหม่
- มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal เน้นอาหาร ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพดี
5. COVID - 19
- เพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ
สร้างระบบสาธารณสุข ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
6. หน่วยบริการก้าวหน้า
- ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่
- ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุภาพ ลดความแออัด ลดรอคอย ด้วยการแพทย์วิถีใหม่
- จัดระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
7. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
- มุ่งเน้นการดูแลในกลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ
- พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก
8. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
- ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน
9. องค์กรแห่งความสุข
- พัฒ นาองค์กรแห่ งความสุขที่มีคุณ ภาพ งานได้ผ ล คนเป็นสุ ข สร้างผู้ น ำรุ่นใหม่ ให้ ส ามารถดูแล
สุขภาพ ประชาชนได้อย่างยั่งยืนปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (2P Safety)
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
- คนไทยทุกคนมีหมอ 3 คน เป็นหมอประจำตัวหมอประจำบ้าน (อสม.) หมออนามัย หมอครอบครัว
ปี 2564 จะเป็นปีแห่งการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. เร่งสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ
- ต้องเป็นกระทรวงที่สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างเศรษฐกิจ สร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน
เป็น แหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ
3. สมุนไพร กัญชา กัญชง
- สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ ต้องทำ
ให้ ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ และได้ปลูกเพื่อพึ่งพาตนเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย
4. COVID – 19
- กระทรวงสาธารณสุ ข จะต้ อ งเป็ น องค์ ก รหลั ก ในการบู รณาการสร้างระบบสาธารณสุ ข ที่ ดี ที่ สุ ด
เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยและคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
5. 30 บาทรักษาทุกที่
- ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำของหน่วยบริการเป็น
อีกก้าวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
6. บริหารด้วยธรรมาภิบาล
- กระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นองค์กรต้นแบบด้านธรรมภิบาล ยึดหลักธรรมภิบาล สุจริต ประโยชน์
ของประชาชน

นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
นายสาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1. สุขภาพวิถีใหม่
- ส่งเสริมการออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย
- สุขภาพจิตเชิงรุก
- Health Literacy เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาเด็กปฐมวัย (Free-Fun-Family)
- พัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ
3. การแพทย์วิถีใหม่
- การจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ ลดแออัด เพิ่มการเข้าถึง (New Normal Medical Care)
- Digital Health
- สถานพยาบาลปลอดภัย
4. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ดูแลและพัฒนาศักยภาพ อสม.

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ
2. ระบบสุขภาพ
- มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
- ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ อสม. คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจำตัว 3 คน
- ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม
3. ระบบบริการก้าวหน้า
- เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ ครบคลุมทุกเขตสุขภาพ
- New Normal Medical Care
- ยกระดับสู่ Innovation Healthcare Management
- สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกที
4. เศรษฐกิจสุขภาพ
- เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
- ให้ความสำคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์
- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย
5. สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal)
- สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19
- สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ 3 อ
6. บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล
- บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
- สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ
- งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพี่ เพื่อน น้อง
- สร้างผู้นำรุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ.)

นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 2564
นายมนู ศุกลสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ให้ ความสำคัญสู งสุดต่อโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิ มพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทาน
2. ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศ
ไทยแข็งแรง”
3. ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐมนตรีปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ 11
4. การลงนามความร่วมมือ (MOU) และประเมินปฏิบัติราชการ (PA) ด้วยตัวชี้วัดสำคัญ
5. เมืองสมุนไพร (Herbal city) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรมต้นทาง
กลางทาง ปลายทาง ให้ครบวงจร ยกระดับโรงงานผลิตสมุนไพรโรงพยาบาลท่าฉาง สู่การสกัดสารสำคัญใน
สมุนไพร พัฒนา โรงแปรรูปในพื้นที่รองรับการผลิต และสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการควบคู่กับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
6. MOPH + SURAT ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้
ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
7. ITA พัฒนาองค์กรตามมาตรฐานหน่วยงานคุณธรรม มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมติดตาม ระบบ
บริหารภายในและจากองค์กรภายนอก
8. พัฒ นาหน่ ว ยบริ การให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานและหน่ว ยบริห ารได้ตามเกณฑ์ ที่ก ำหนด และ
ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานน่าอยู่ น่าทำงาน อย่างต่อเนื่อง
9. พัฒนาการโรงพยาบาลแม่ข่าย (NODE) ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการของพื้นที่
10. สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในการบริการจัดการและการให้บริการประชาชน
11. เน้นประเด็นที่เป็นปัญหาของจังหวัด/พื้นที่ เช่น แม่และเด็ก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงSepsis และ CKD

นโยบายการดําเนินงาน
นายแพทย์เอกพล พิศาล
ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านตาขุน
1. ดำเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ มนตรี “ ลดรายจ่าย เพิ่ ม รายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้ เศรษฐกิ จ
ประเทศแข็งแรง ” โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ที่สำคัญ 5 ด้าน
+ SURAT
2. ดำเนินงานตามนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ MOPH
ดำเนินการให้
เป็น รูปธรรม”
3. ให้บริการประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงบริการที่ “รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจบริการ” ตามค่านิยมของ
องค์กร
4. พัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่องค์กรชั้นน า จากการบริหารจัดการในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ 4 มิติ
คือ ป้องกันโรค ด้านกระบวนการดูแลผู้ป่วย ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านบุคลากร
5. ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการให้บริการกระจายอำนาจสู่เจ้าหน้าที่ในองค์กรเพื่อ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
6. ให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสุขภาพสำหรับทุกคนลุ่มวัยในทุก
7. พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพ เครือข่าย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเทียวของพื้นที่ “ทะเลสาบเชี่ยวหลาน”

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ข้อมูลทั่วไป
(ไทย)
โรงพยาบาลบ้านตาขุน
(อังกฤษ) BANTAKHUN HOSPITAL
ที่อยู่
74 ม. 3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
ประเภท / ระดับ โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิระดับ 2.1 จัดบริการระดับ F3.
เจ้าของ / ต้นสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
โรงพยาบาลบ้านตาขุน 1 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง ครอบคลุมอำเภอบ้านตาขุน
ชื่อ
นายแพทย์เอกพล พิศาล
ผู้นำสูงสุดของ
ตำแหน่ง นายแพทย์ 8 ชำนาญการพิเศษ
องค์กร
e-mail
akapol2524@gmail.co โทรศัพท์ 0835214400 โทรสาร 077397402
m
สาขาที่ให้บริการ ให้บริการผู้ป่วยทั่วไป
ชื่อองค์กร

บุคลากร
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประเภทบุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แพทย์แผนไทย
นักกายภาพบำบัด
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
รวม

ข้อมูล ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รพช.
4
2
4
33
10
1
3
3
3
3
0
3
3
3
4
10
56
145

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาขุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานธุรการ
3. งานยานพาหนะ
4. งานพัสดุ
5. งานซ่อมบำรุง
6. งานอาคารและสถานที่

กลุ่มงานสหเวช
1. งานการแพทย์
2. งานชันสูตร
3. งานกายภาพบำบัด
4. งานรังสี
5. งานโภชนาการ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
งานคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการ
แพทย์

1. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
2. งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
3. งานบริหารเวชภัณฑ์

1. งานประกันสุขภาพ
2. งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์
3. งานสารสนเทศ
4. งานเวชระเบียน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและ
บริการด้านปฐมภูมิ
1. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
2. งานสร้างเสริมสุขภาพและ
การพยาบาลชุมชน
3. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก

กลุ่มงานการพยาบาล
1. งานผู้ป่วยนอก
2. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3. งานผู้ป่วยใน
4. งานบริการผู้คลอด
5. งานฝากครรภ์
6. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
7. งานคุณภาพ

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานงานจิตเวชและให้คำปรึกษา

โครงสร้างระบบกำกับดูแลกิจการ/ธรรมาภิบาล
กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยราชการอื่น เช่น
- คบ.สอ,
- อบต.
- เทศบาล
- สตง.
- สรพ. เป็นต้น

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ภาคประชาชน

การควบคุมกำกับอย่างเป็นทางการ
การควบคุมกำกับดูแลอย่างไม่เป็นทางการ

องค์กรเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนที่แสดงที่ตั้งองค์กร

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)
สภาพแวดล้อมขององค์กร
เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง เปิดบริการจริง 42 เตียง จัดบริการตาม Service
plan ระดับ F3 อยู่ห่างจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประมาณ 74 กิโลเมตร บนเส้นทางคมนาคมหลัก ทาง
หลวงหมายเลข 401 สุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า มีพื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 27 ไร่
ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ครอบคลุมในด้านการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของการบริการ และไม่แสวงหาผลกำไร มีประชากรในเขต
รับผิดชอบอำเภอบ้านตาขุน 16,288 คน มีเครือข่ายการให้บริการระดับปฐมภูมิอื่นๆ จำนวน 6 รพ.สต. มีการ
จัดระบบการส่งต่อภายในเครือข่ายจากหน่วยบริการปฐมภูมิมายังโรงพยาบาลบ้านตาขุน และเมื่อเกินศักยภาพ
การดูแลรักษาของโรงพยาบาลบ้านตาขุน จะส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง
ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ศูนย์มะเร็งสุราษฏร์ธานี และโรงพยาบาลวชิระ
ภูเก็ต เป็นต้น
1. บริการหลัก (main service):
1) ให้บริการครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสภาพ โดยใช้แนวคิดแบบองค์รวม มุ่งเน้นการดูแลทั้ง กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ครอบคลุม
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน เชื่อมโยงระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ภายใต้ระบบส่งต่อทั้งผู้ป่วยและ
สารสนเทศ
2) ให้บริการวิชาการ ในการเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์ใช้ทุน , นักศึกษา
แพทย์แผนไทย และนักศึกษาพยาบาล
3) เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และรับ
ผู้ป่วยส่งกลับมาดูแลต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงกว่า
2. วิสัยทัศน์ (vision): โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในปี 2564
3. ค่านิยม (values): รวดเร็ว (Agility)
ปลอดภัย (Safety culture)
ใส่ใจบริการ (Service mind)
4. พันธกิจ (mission): ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิอย่างเป็นองค์รวม
5. ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency):
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บูรณาการเข้าไปในชุมชน
6. สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ
6.1 อาคารสถานที่ที่สำคัญ:
1) อาคารบริการ แบ่งเป็น

อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง เปิดบริการปี 2560 ลักษณะอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่
ใช้สอย 2,174 ตารางเมตร ชั้นแรกเปิดบริการ งานผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานห้องคลอด งานเวช
ระเบียนและงานหลักประกันสุขภาพฯ ชั้นสอง เป็นสำนักงานของกลุ่มงานการบริหารงานทั่วไป, ห้องสมุด,
ห้อง Server, ห้องเตรียมอาหาร, ห้องประชุม, ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล, ห้องหัวหน้าพยาบาล และ ห้อง
งานยานพาหนะ
อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 10 เตียง เปิดบริการตั้งแต่ปี 2537 ลักษณะอาคารชั้นเดียว
มีพื้นที่ 720 ตารางเมตร ใช้เป็นพื้นที่บริการทันตกรรม, เภสัชกรรม, กายภาพบำบัด, งานชันสูตร, งานรังสี
วิทยา
อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เปิดบริการเมื่อปี 2556 ลักษณะอาคารชั้นเดียวพื้น
ยกสูง มีพื้นที่ใช้สอย 788 ตารางเมตร ให้บริการผู้ป่วยในและห้องแยกโรค ปี 2557 มีการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเพื่อบริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น
2) อาคารสนับสนุนอื่น ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงรถ อาคารคลังพัสดุ อาคารโภชนศาสตร์
อาคารจ่ายกลาง ทางเดินเชื่อม อาคารซักฟอก โรงแปรรูปสมุนไพร โรงตากพลังงานแสงอาทิตย์
3) อาคารที่พัก ได้แก่ อาคารที่พักพยาบาล 20 ยูนิต 1 หลัง ลักษณะอาคาร 3 ชั้น ,
อาคารที่พักพยาบาล 24 ยูนิต 1 หลัง ลักษณะอาคาร 3 ชั้น , บ้านพัก ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง ระดับ 3-4
จำนวน 1 หลัง ระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง และ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง
6.2 อุปกรณ์ที่สำคัญ
1) เครื่องมือประเภทช่วยชีวิต ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง,
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง, เครื่องช่วยหายใจประจำรถพยาบาล 1 เครื่อง, เครื่องดูด
เสมหะประจำที่ 4 เครื่อง, เครื่องดูดเสมหะประจำรถพยาบาล 2 เครื่อง
2) เครื่องมือประเภทช่วยวินิจฉัย ได้แก่ เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
1 เครื่อง, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3 เครื่อง, เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 1 เครื่อง, เครื่องฟังเสียงหัวใจ
ทารกในครรภ์ 3 เครื่อง, เครื่องเอ็กซเรย์ 1 เครื่อง, เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน 1 เครื่อง, เครื่องปั่นหาเม็ดเลือดแดงอัด
แน่น 2 เครื่อง, เครื่องตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ 1 เครื่อง, เครื่องตรวจสารเคมีในเลือด 1 เครื่อง, เครื่องวัดระดับ
ไมโครบิลิรูบิน 1 เครื่อง, เครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 1 เครื่อง,เครื่องตรวจหา Trop-T 2 เครื่อง
และกล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว
3) เครื่องมือประเภทช่วยรักษา ได้แก่ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอด
เลือดดำ 6 เครื่อง, ตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย 1 เครื่อง, เครื่องดึงหลัง ดึงคอ 1 เครื่อง, เครื่องมือรักษาผู้ป่วยด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับกระแสไฟฟ้าในเครื่องเดียว 1 เครื่อง, ยูนิตทำฟัน 2 เครื่อง
4) เครื่องมือประเภทสนับสนุน ได้แก่ เครื่องทำลมแห้ง 2 เครื่อง, เครื่องนึ่งอบไฟฟ้า
2 เครื่อง, เครื่องซักผ้า 2 เครื่อง (ขนาด 65 และ 55 ปอนด์) เครื่องอบผ้า 2 เครื่อง (ขนาด 108 และ 75
ปอนด์), รถพยาบาลฉุกเฉิน 2 คัน, รถยนต์ 12 ที่นั่ง 1 คัน, รถยนต์ 7 ที่นั่ง 1 คัน, รถกระบะ 4 ประตู 1 คัน

6.3 เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่สำคัญ
1) Software แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็น Software สำเร็จรูป ได้แก่ โปรแกรม
Hosxp, โปรแกรมการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ และโปรแกรมเรียกคิวผู้ป่วย ส่วน Software ที่พัฒนาขึ้น
เอง ได้แก่ โปรแกรมครุภัณฑ์, โปรแกรมแจ้งซ่อม online/ซ่อมบำรุง, โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง / เบิก online,
โปรแกรมการเงิน, โปรแกรมงานทรัพยากรบุคคล และ โปรแกรม RM online/RM manage
2) Hardware แบ่ ง เป็ น 5 กลุ ่ ม กลุ ่ ม แรก เป็ น Server HosXp 2 เครื ่ อ ง, Back
office 1 เครื่อง, Datacenter และ Internet 1 เครื่อง กลุ่มที่ 2 ระบบสแกนลายนิ้วมือพร้อม software 2
เครื่อง กลุ่มที่ 3 ระบบกล้องวงจรปิด 20 ตัว กลุ่มที่ 4 PC 81 เครื่อง และ กลุ่มที่ 5 Notebook 4 เครื่อง
3) Network มี 3 กลุ่ม ได้แก่ ระบบ Wireless connection 5 ระบบ , ระบบ High
speed internet 1 ระบบ และ website โรงพยาบาลบ้านตาขุน ซึ่งควบคุมโดยงาน IT
7. กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
5) ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
6) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
2533
7) มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทยสภา, ทันตแพทยสภา, สภาการพยาบาล, สภา
เภสัชกรรม, สภาเทคนิคการแพทย์ และ สภากายภาพบำบัด/รังสี
8) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
9) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ. 2545
11) ระเบียบสำนักนายกรับมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ด้านการปกครอง
ที่ตั้ง : อำเภอบ้านตาขุน เป็นอำเภออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธ านี
ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 70 กิโลเมตรโดยใช้ทางหลวงที่ 401 สุราษฎร์ – ตะกั่วป่า มีเนื้อที่
ประมาณ 1,320 ตารางกิโลเมตร เป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางคมนาคมหลักในการขนส่งสินค้า และการเดินทาง
ท่องเที่ยวที่เชื่อมไปยังจังหวัดพังงา และภูเก็ต ทำให้การจราจรคับคั่งทั้งกลางวันและกลางคืน สถานที่ตั้งของ
โรงพยาบาลบ้านตาขุน เลขที่ 74 หมู่ 3 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาณาเขต : ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อำเภอพนม
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
อำเภอวิภาวดี, อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
การปกครอง : ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน 7,369 ครัวเรือน
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 เทศบาล และ 3 องค์การบริหารส่วนตำบล
ด้านประชากร
ประชากรในเขตอำเภอบ้านตาขุน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประชากรในพื้นที่ตามทะเบียน
ราษฎร์ประชากรที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นและประชากรที่เป็นแรงงานต่างชาติ
อำเภอบ้านตาขุน มีหลังคาเรือนทั้งหมดจำนวน 7,326 หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใน
วัยทำงาน ช่วงกลุ่มอายุ 40 - 44 ปี ร้อยละ 8.86 รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี ร้อยละ 8.80 และ 30 34 ปี ร้อยละ 8.46 ตามลำดับ สำหรับในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ
12.45
ด้านสังคม
ประเพณีและวัฒนธรรม : วัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีแห่งานบุญเดือนสิบ
การศึกษา : อำเภอบ้านตาขุน มีการจัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวนทั้งหมด 7 ศูนย์, ระดับปฐมวัย
(อนุบาล) 10 แห่ง, ประถมศึกษา/ขยายโอกาส 10 แห่ง, มัธยมศึกษา 2 แห่ง และการศึกษานอกโรงเรียน 4
แห่ง
ศาสนา : ประชาชนของอำเภอบ้านตาขุนนับถือศาสนาต่างๆ ดังนี้ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
99.70 มีวัดจำนวน 6 แห่งและสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง นับถือ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.30
ด้านสิ่งแวดล้อม
อำเภอบ้านตาขุน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เขื่อน) ป่า ภูเขา ลักษณะภูมิ
ประเทศดังกล่าวเป็นปัจจัยเอื้อต่อการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และมาลาเรีย
แหล่งท่องเที ่ย วสำคั ญ ได้แก่ เขื่อนรัช ชประภาและอุ ท ยานแห่ง ชาติเ ขาสก ซึ่งมีพ ื ้ น ที่
กว้างขวาง และมีข้อจำกัดในการด้านการติดต่อสื่อสาร และการคมนาคมในเขตแพที่พักต่างๆ ทำให้มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะคุกคามชีวิตในผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
สถานออกกำลังกายที่สำคัญของอำเภอ มี 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนรัชชประภา, สวนชมพูน้ำ
ด้านเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของอำเภอบ้านตาขุนขึ้นกับการเกษตรและการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่ทาง
การเกษตร ร้อยละ 8.60 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบด้วย พืชยางพารา จำนวนเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 54,733 ไร่
รองลงมา คือ พืชปาล์มน้ำมัน จำนวนเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 16,511 ไร่ และพืชลองกอง จำนวน 742 ไร่ โดย
รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ รองลงมาคือการท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีสถานประกอบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท เรือ
ท่องเที่ยว และแพของผู้ประกอบการทั้งของรัฐและเอกชนจำนวนมาก จากข้อมูลของอุทยานแห่งชาติเขาสกใน
ปี 2561 พบว่ามีน ักท่องเที่ย ว จำนวน 351,645 คน โดยแยกเป็นชาวไทย จำนวน 149,070 คน และ
ชาวต่างชาติ จำนวน 202,575 คน มีร ายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 64,548,360 บาท มูล ค่า
ผลิตภัณฑ์รวมประมาณ 2,000 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 187,909 บาท/ครัวเรือน/ปี รายได้บุคคล
เฉลี่ย 82,194.29 บาท/คน/ปี ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของราคาผลิตผลทางการเกษตร
ตกต่ ำ อาทิ เ ช่ น ยางพาราและปาล์ มน้ ำมั น โดยพบว่ า ประชากรเขต อบต.พะแสง มี ร ายได้ เ ฉลี ่ยสูงสุ ด
93,534.52 บาท/คน/ปี และประชากรเขต อบต.พรุไทย มีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดคือ 68,474.43 บาท/คน/ปี
(รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอบ้านตาขุน สำนักงานพัฒนาชุมชน, 2561)
อำเภอบ้านตาขุนมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตยางพารา โรงงานรมควัน
ยางพารา โรงงานปูนซีเมนต์
ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
1. ระบบกำกับดูแลองค์กร (governance system)
โรงพยาบาลบ้านตาขุนใช้ห ลักการบริหารงานภายในโรงพยาบาล ตามแนวนโยบายการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี (Good governance) มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร องค์กร
ขึ้นตรงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายของการมีส่วนร่วม
2. โครงสร้างเครือข่ายบริการ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลบ้านตาขุน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง

ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี

คลินิกเอกชน

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

3. ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
1) ผู้ส่งมอบที่สำคัญ: กระทรวงสาธารณสุข , สสจ.สุราษฎร์ธานี , รพ.สุราษฎร์ธานี , รพ.สต.
เชี ่ ย วหลาน, องค์ ก ารเภสั ช กรรม, บริ ษ ั ท ยา วั ส ดุ เครื ่ อ งมื อ และวั ส ดุก ารแพทย์ต ่ า งๆ บริ ษ ั ท ห้ า งร้าน

ผู้รับเหมาก่อสร้าง สำนักงบประมาณกรมบัญชีกลาง/คลังจัง หวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันการศึกษาต่างๆ
2) คู่ความร่ว มมือที่ส ำคัญ และบทบาท: คณะกรรมการบริห ารโรงพยาบาล ร่ว มพัฒ นา
โรงพยาบาล

4. การมีพันธสัญญาในการให้บริการ
1) พันธสัญญากับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ด้านการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และคุณภาพการรักษาโดยการตรวจสอบและต่อสัญญาทุกปี
2) พั น ธสั ญ ญากั บ สำนัก งานประกัน สั ง คม ด้ า นการให้ บ ริ ก ารผู้ ป ่ว ยสิท ธิ ป ระกั น สังคม
สนับสนุนงบประมาณ และติดตามกำกับดูแลการเป็นพี่เลี้ยงด้านสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน
3) ระบบจ่ายตรงผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ข้าราชการกรมบัญชีกลาง
4) โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
5. การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม
1) เป็นสถานที่ฝึกงานของแพทย์ใช้ทุน ปี 2
2) เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนไทย
3) เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การตรวจรักษาเบื้องต้น)
4) เป็นสถานที่ดูงานของการบริหารจัดการด้วย Software ที่พัฒนาขึ้นเอง ได้แก่ โปรแกรม
แจ้ ง ซ่ อ ม online/ซ่ อ มบำรุ ง , โปรแกรมจั ด ซื ้ อ จัด จ้า ง / เบิ ก online, โปรแกรมการเงิ น , โปรแกรมงาน
ทรัพยากรบุคคล และ โปรแกรม RM online/RM manage
สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
1. ขนาดและการเติบโตขององค์กร
- พ.ศ. 2531 เป็น Extended OPD ของโรงพยาบาลพนม
- พ.ศ. 2540 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง (ระดับ F3)
- พ.ศ. 2559 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (ระดับ F3)
2. ปัจจัยความสำเร็จ
1) ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญขององค์กร (key success factor)
ด้านโครงสร้าง : ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนในการสมทบทุนก่อสร้างอาคาร จัดซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆและ ได้รับงบช่วยเหลือจากส่วนกลางในการก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ เนื่องจาก โรงพยาบาล
ตั้งอยู่ในเขตท่องเที่ยว และรับเสด็จ
ด้านบริหาร : โรงพยาบาลมีขนาดเล็ก การบริหารไม่ซับซ้อน
ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

2) การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร :
- นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างนำซ่อมการจัดสรร
งบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพชัดเจนมากขึ้น ทำให้ทิศทางการพัฒนา
- งานด้านการสร้างเสริมสุขภาพมีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อนำไปสู่โรงพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพ การมีกองทุนสุขภาพตำบลทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย
ภาวะสุขภาพในชุมชนมากขึ้น
- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการทำให้เกิดความชัดเจนในเป้าหมายของงานที่ทำใน
บุคลากรทุกระดับ อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป
- การปรับโครงสร้างการบริหารและบริการภายในองค์กรทำให้มีการกระจายอำนาจและเอื้อ
ต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำระดับต่างๆ การ
หมุนเวียนแพทย์บ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องการพัฒนางานทางคลินิก
- การจัดสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ทำให้สามารถขยายขนาดการบริการได้เพิ่มมาก
ขึ้น
- มีการทบทวนภาระงาน กรอบอัตรากำลัง มีการกำหนดสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน
3. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ:
โรงพยาบาลบ้านตาขุนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จัดบริการตาม service plan
ระดับ F3 แห่งเดียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนา และบรรลุวิสัยทัศน์ จึงได้มีการ
กำหนดให้มีการเทียบเคียงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกับโรงพยาบาลชุมชนใน
ระดับ F2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ รพช.ดอนสัก (30 เตียง), รพช.เกาะพงัน (30 เตียง), รพช.ท่าชนะ
(30 เตียง), รพช.คีรีรัฐนิคม (30 เตียง), รพช. พนม (30 เตียง), รพช.ท่าฉาง (30 เตียง), รพช.บ้านนาเดิม (30
เตียง), รพช.เคียนซา (30 เตียง), รพช.พระแสง (30 เตียง), รพช.ชัยบุรี (30 เตียง), รพช.วิภาวดี (30 เตียง)
และ รพช.พุนพิน (60 เตียง)
บริบทเชิงกลยุทธ์ (ที่มีผลต่อความยั่งยืนขององค์กร)
1. ปัญหาสุขภาพ
1.1 ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่
- กลุ่มโรคเรื้อรัง: HT, DM, COPD, Asthma และ MDD
- กลุ่มอุบัติเหตุและฉุกเฉิน: ACS, Stroke, Head injury และ Decompressive sickness
- กลุ่มโรคติดเชื้อ: DF/DHF, HIV, และ TB
- กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก: PPH, Teenage pregnancy
- โรคทางทันตกรรม: ฟันผุ
1.2 ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพัฒนา
- กลุ่ม High risk: ACS, Head injury, Stroke และ Decompressive sickness
- กลุม่ High cost: DM, HT และ COPD

- กลุ่ม High Volume: DM, HT และ URI
- กลุ่ม Policy: ฟันผุ
- กลุ่ม High Burden: Organization of stroke care, CKD
2. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
2.1 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
1) การโยกย้ายของบุคลากร
2) ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
2.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอก / นโยบาย:
1) การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของกลุ่มโรคเรื้อรัง และโรคที่เกิดจากความเสื่อม
2) ความคาดหวังของผู้รับบริการที่สูงขึ้น
3) นโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ
2.3 ปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลพยายามแก้ไข:
1) ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล
2) นโยบายลดค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณูปโภค
3) ความไม่สมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลการให้บริการ ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณ
4) ความเสี่ยงและความปลอดภัยในระบบบริการรักษาพยาบาล
2.4 โรคที่มีข้อจำกัดในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ
- กลุ ่ ม โรคที ่ ต ้ อ ง Investigation ด้ ว ยเครื ่ อ งมื อ สำคั ญ เช่ น CT scan, Gastroscope,
Endoscope
- กลุ ่ ม โรคที ่ ต ้ อ งรั บ การผ่ า ตั ด เช่ น Cataract, Appendicitis, Peritonitis, Cesarean
section, TR และ Fracture เป็นต้น
- โรคทางจิตเวช
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
วิสัยทัศน์ (vision): โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในปี 2564
พันธกิจ (mission): ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างเป็นองค์รวม
ค่านิยม (values): รวดเร็ว (Agility)
ปลอดภัย (Safety culture)
ใส่ใจบริการ (Service mind)
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพที่ป้องกันได้
2. ผู้รับบริการปลอดภัย หายป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. บุคลากรมีความสุข มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความท้าทายขององค์กร
4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ST พัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
2. SO พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย
3. WO เพิ่มศักยภาพบุคลากร
4. WT พัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

เงินบำรุง

เงินอื่นๆ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การเขียน
1 แบบประเมินตนเอง ระยะที่ 1 โรงพยาบาล
บ้านตาขุนประจาปี 2564

25,000

ไตรมาส 1

งานคุณภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การเขียน
2 แบบประเมินตนเอง ระยะที่ 2 โรงพยาบาล
บ้านตาขุนประจาปี 2564

47,000

ไตรมาส 1

งานคุณภาพ

35,000

ไตรมาส 1

งานคุณภาพ

35,000

ไตรมาส 2

งานคุณภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การเขียน
5 แบบประเมินตนเอง ระยะที่ 5 โรงพยาบาล
บ้านตาขุนประจาปี 2564

35,000

ไตรมาส 2

งานคุณภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การเขียน
6 แบบประเมินตนเอง ระยะที่ 6 โรงพยาบาล
บ้านตาขุนประจาปี 2564

35,000

ไตรมาส 3

งานคุณภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ
7 service profile ประจาปี 2564 โรงพยาบาล
บ้านตาขุน

38,000

ไตรมาส 2

งานคุณภาพ

โครงการเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจาปี 2564
โรงพยาบาลบ้านตาขุน

12,000

ไตรมาส 4

งานทรัพยากรบุคคล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ HA
9 Reac 3 โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564

150,000

ไตรมาส 3

งานคุณภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การเขียน
3 แบบประเมินตนเอง ระยะที่ 3 โรงพยาบาล
บ้านตาขุนประจาปี 2564
โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การเขียน
4 แบบประเมินตนเอง ระยะที่ 4 โรงพยาบาล
บ้านตาขุนประจาปี 2564

8

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

10

โครงการอบรม อสม.ใหม่ โรงพยาบาลบ้านตา
ขุน ประจาปีงบประมาณ 2564

โครงการอบรมการจัดทา Productivity
11 ภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาขุน
ประจาปีงบประมาณ 2564
12

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจาปี 2564

เงินบำรุง

เงินอื่นๆ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

25,000

ไตรมาส 3

งานบริการด้าน
ปฐมภูมิ

28,000

ไตรมาส 1

งานทรัพยากรบุคคล

28,900

ไตรมาส 2

งานอาคารสถานที่

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
13 ในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาขุน โรงพยาบาล
บ้านตาขุน ปีงบประมาณ 2564

41,850

ไตรมาส 4

ER

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
14 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลบ้านตาขุน
ปีงบประมาณ 2564

27,258

ไตรมาส 3

ทันตกรรม

โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคด้านทันตก
15 รรมในโรงเรียนตาขุน อาเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564

35,000

ไตรมาส 3

ทันตกรรม

รวม

493,900

104,108

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

เงินบำรุง

เงินอื่นๆ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำร
ดำเนินงำน

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การ
1 เขียนแบบประเมินตนเอง ระยะที่ 1
โรงพยาบาลบ้านตาขุนประจาปี 2564

25,000

ไตรมาส 1

งานคุณภาพ

ดาเนินการแล้ว

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การ
2 เขียนแบบประเมินตนเอง ระยะที่ 2
โรงพยาบาลบ้านตาขุนประจาปี 2564

47,000

ไตรมาส 1

งานคุณภาพ

ดาเนินการแล้ว

35,000

ไตรมาส 1

งานคุณภาพ

ระหว่าง
ดาเนินการ

35,000

ไตรมาส 2

งานคุณภาพ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การ
5 เขียนแบบประเมินตนเอง ระยะที่ 5
โรงพยาบาลบ้านตาขุนประจาปี 2564

35,000

ไตรมาส 2

งานคุณภาพ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การ
6 เขียนแบบประเมินตนเอง ระยะที่ 6
โรงพยาบาลบ้านตาขุนประจาปี 2564

35,000

ไตรมาส 3

งานคุณภาพ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ
7 service profile ประจาปี 2564
โรงพยาบาลบ้านตาขุน

38,000

ไตรมาส 2

งานคุณภาพ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการเรื่องเล่าเร้าพลัง ประจาปี 2564
โรงพยาบาลบ้านตาขุน

12,000

ไตรมาส 4

งานทรัพยากร
บุคคล

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพ HA
9 Reac 3 โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564

150,000

ไตรมาส 3

งานคุณภาพ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การ
3 เขียนแบบประเมินตนเอง ระยะที่ 3
โรงพยาบาลบ้านตาขุนประจาปี 2564
โครงการแลกเปลี่ยนรู้งานคุณภาพ การ
4 เขียนแบบประเมินตนเอง ระยะที่ 4
โรงพยาบาลบ้านตาขุนประจาปี 2564

8

ลำดับ
10

ชื่อโครงกำร
โครงการอบรม อสม.ใหม่ โรงพยาบาลบ้าน
ตาขุน ประจาปีงบประมาณ 2564

โครงการอบรมการจัดทา Productivity
11 ภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านตาขุน
ประจาปีงบประมาณ 2564
12

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจาปี 2564

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำร
ดำเนินงำน

25,000

ไตรมาส 3

งานบริการ
ด้านปฐมภูมิ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

28,000

ไตรมาส 1

งานทรัพยากร
บุคคล

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

28,900

ไตรมาส 2

งานอาคาร
สถานที่

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

เงินบำรุง

เงินอื่นๆ

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
13 ถนนในเขตเทศบาลตาบลบ้านตาขุน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ปีงบประมาณ 2564

41,850 ไตรมาส 4

ER

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพช่อง
14 ปากในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตาบลบ้าน
ตาขุน ปีงบประมาณ 2564

27,258 ไตรมาส 3

ทันตกรรม

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคด้านทันตก
15 รรมในโรงเรียนตาขุน อาเภอบ้านตาขุน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564

35,000 ไตรมาส 3

ทันตกรรม

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

รวม

493,900

104,108
ธีรวรรณ รอดธง
งานนโยบายและแผน

