
 

 

แผนยุทธศาสตร์ และ 

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

คปสอ.กุดจับ    

อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  
 



ค าน า 

  แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ  ประจ าปี ๒๕๖๒  คปสอ.กุดจับ ฉบับนี้

จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่และสื่อสารให้บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลกุดจับ ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอกุดจับ และ รพสต.ในเครือข่าย ทุกแห่ง ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทิศทางเป้าหมาย

 นโยบายและยุทธศาสตร์ การด าเนินงานสาธารณสุข คปสอ.กุดจับ ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน สามารถน าสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ และจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้อง

กัน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามทิศทางท่ีองค์กรก าหนดไว ้

 คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง และขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานท่ีมีส่วนร่วมด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุดจับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดผลงานเป็น

รูปธรรมชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นโยบายกระทรวง

สาธารณสุขและนโยบายแห่งชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนอ าเภอกุดจับมีภาวะสุขภาพดีสืบไป 

 

 

 

 

คณะท างานพัฒนายุทธศาสตร์ คปสอ.กุดจับ 

 ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 

 



 



 



ข้อมูลทั่วไปอ าเภอกุดจบั 

 

 

 

 



อ าเภอกุดจับ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอบ้านผือ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมืองอุดรธานี 

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอหนองวัวซอ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอนากลางและอ าเภอสุวรรณคูหา (จังหวัดหนองบัวล าภู) 

เขตการปกครอง แบ่งเป็น  7 ต าบล  90 หมู่บ้าน 16,121 หลังคาเรือน  จ านวนประชากร 65,452  คน

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ท าสวนยางพารา   อุตสาหกรรมเกษตร (ถ่ัวลิสง ,นาเกษตรแปลง

ใหญ่ เป็นต้น)  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ คือ เขื่อนห้วยหลวง รายได้ประชากร เฉลี่ย 73,263 บาทต่อคนต่อปี  (ต่ ากว่า

ค่าเฉลี่ยจังหวัด) 

1. ต าบลกุดจับ    จ านวน  12   หมู่บ้าน จ านวน  2,074   ครัวเรือน 

2. ต าบลปะโค  จ านวน  14   หมู่บ้าน จ านวน  2,090   ครัวเรือน 

3. ต าบลขอนยูง  จ านวน  14   หมู่บ้าน จ านวน  1,481   ครัวเรือน 

4. ต าบลเชียงเพ็ง จ านวน  14   หมู่บ้าน จ านวน  2,130   ครัวเรือน 

5. ต าบลสร้างก่อ จ านวน  13   หมู่บ้าน จ านวน  2,005   ครัวเรือน 

6. ต าบลตาลเลียน จ านวน    8   หมู่บ้าน จ านวน  1,295   ครัวเรือน 

7. ต าบลเมืองเพีย จ านวน  15   หมู่บ้าน จ านวน  2,358   ครัวเรือน 
ต าบลเมืองเพียเป็นเขตท่ีตั้งของโรงพยาบาลกุดจับ พ้ืนที่ของหมู่บ้านในเขตต าบลเมืองเพียมีลักษณะเป็นที่

ราบลุ่มมีล าห้วยไหลผ่าน จ านวน 8 สาย ดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา รองลงมาเป็นไร่อ้อย ถั่ว

ลิสง และสวนยางพารา มีคลองชลประทาน ซึ่งรองรับน้ าจากเข่ือนห้วยหลวง ที่ท าให้ประชาชนใช้น้ าเพื่อการท า

การเกษตรได้อย่างเพียงพอ 

ข้อมูลประชากร ปี  2561 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ประชากรตามกลุ่มวัย ปี 2561 

 

สถานการณ์แนวโน้มดา้นประชากร 

ปิรามิดประชากรอ าเภกุดจับมีลักษณะป่องกลาง โดยมีฐานค่อยๆแคบลง  โครงสร้างประชากรมีแนวโน้ม

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนของประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี มีแนวโน้มลดลงในขณะที่ประชากรวัยท างานและ

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนพึ่งพิงของประกรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงและผู้สูงอายุมี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากข้ึนจะส่งผลต่อระบบสุขภาพคือแบบ

แผนการเกิดโรคเรื้อรังที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุมีมากขึ้น เช่นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน สมองเสื่อม เป็นต้น ท าให้

รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณในการรักษาผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนและส่งผลต่อการบริโภคสินค้าและบริการ

โดยเฉพาะสินค้าบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สมุนไพรบ ารุงร่างกาย เครื่องส าอางชะลอความ

แก่ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

ทรัพยากรด้านสาธาณสุข 

1. โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แบ่งระดับหน่วยบริการของรัฐตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

1.1  ระดับทุติยภูมิ 

โรงพยาบาลชุมชน (ระดับ F2) จ านวน 1 แห่ง ขนาด  30 เตยีง ปรับเป็น 50 เตียงในปี 2561 

(เปิดบริการจริง 55 เตียง) 

1.2 ระดับปฐมภูมิ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เดี่ยว / เครือข่าย  (ระดับ P2) 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนในโรงพยาบาล 1 แห่ง (ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเพีย) 

0-5 ปี, 5.74% 

6-14 ปี, 12.53% 

15-19 ปี, 6.66% 

20-39 ปี, 31.8% 
40-59 ปี, 

29.95% 

60-79 
ปี,  

11.86 

% 

80-99 ปี, 1.45 

% 

100ปีขึน้
ไป, 

0.01% 



- รพ.สต. ขนาดใหญ่  2  แห่ง ขนาดกลาง 7 แห่ง ขนาดเล็ก 2 แห่งรวม 11 แห่ง 
2. คลินิกเอกชน จ านวน  5  แห่ง  ได้แก่  คลินิกแพทย์ จ านวน  5  แห่ง   คลินิกการพยาบาล

และการผดุงครรภ์  จ านวน  5  แห่ง 
3. สถานที่ขายยา/ผลิตยา จ านวน 4  แห่ง  ได้แก่ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน  4  แห่ง 

ก าลังคนด้านสุขภาพ 

ก าลังคนด้านสุขภาพนับเป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบบริการสุขภาพ อ าเภอกุดจับมีจ านวนบุคลากร

สาธารณสุขเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับรพ.และรพสต. มีพยาบาลวิชาชีพครบทุกรพสต. อาจเนื่องจากเป็นอ าเภอที่

ใกล้ตัวเมืองอุดรธานี การคมนาคมสะดวกจึงท าให้บุคลากรย้ายมาปฏิบัติงานที่อ าเภอกุดจับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่

อย่างไรก็ตามอ าเภอกุดจับยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเมื่อเทียบกับมาตรฐาที่ควรจะเป็น รวมทั้ง

ปัญหาคุณภาพของบุคลากร ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับภาระงาน 

สายงาน โรงพยาบาล สสอ. รพ.สต. รวม อัตราส่วน 
ประชากรทั้งหมด 65,452 

แพทย์ แพทย์ 
ทันตแพทย์ 
เภสัชกร 

พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

จพง.สาธารณสุข 
จพง.ทันตสาธารณสุข 
นักกายภาพบ าบัด 

นักเทคนิคการแพทย์ 
ลูกจ้าง/อื่นๆ 

6 
3 
5 
40 
5 
2 
2 
3 
1 
91 

- 
- 
- 
- 
4 
1 
- 
- 
- 
2 

- 
- 
- 

20 
18 
9 
5 
- 
- 

44 

6 
3 
5 
60 
26 
12 
8 
3 
1 

127 

1: 10,909 
1: 21,879 
1:13,127 
1: 1,091 
1: 2,525 
1: 5,393 
1: 8,089 
1: 21,879 
1: 65,637 

รวม 158 7 94 259 1:253 

 

ที่มา  :   งานบุคลากร คปสอ.กุดจบั ณ    30 กันยายน 2561 

 

 

 

 



สัดส่วนบุคลากรปฐมภูมิ 

 

รพสต. จ านวน

บุคลากร 

จ านวน

หมู่บ้าน 

ประชากร ประชากรUC บุคลากร : ปชก. 

สร้างแป้น 8 14 9,510 7,486 1,188 

ตาลเลียน 4 4 4,035 2,963 1,008 

หนองฆ้อง 4 6 4,372 3,504 1,093 

ดงบัง 4 6 4,806 3,749 1,202 

บ่อทอง 6 13 9,301 7,174 1,550 

เหล่าต าแย 3 4 2,705 2,067 902 

โสกแก 4 6 5,015 3,074 1,254 

ดงหวาย 4 6 4,503 3,407 1,126 

ขอนยูง 4 8 5,103 3,735 1,275 

บ้านโพธิ์ 4 7 4,153 3,958 1,038 

โคกสว่าง 3 7 4,488 3,449 1,496 

PCU 9 10 7195 5172 799 

 

 

 

 

 



สาเหตุการเจ็บป่วย ผู้ป่วยนอก (OP ) 5 อันดับ ปี 2559-2561 

 

ล า
ดั
บ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค/กลุ่มโรค 
จ านวน 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

โรค/กลุ่มโรค 

จ านว
น 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

โรค/กลุ่ม
โรค 

จ านวน 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

1 เนื้อเยื่อผิดปกติ 26,998 41,192 เนื้อเยื่อผิดปกติ 29,002 44,080 การติดเชื้อ
ของทางเดิน

หายใจ
ส่วนบนแบบ
เฉียบพลัน 

19,892 30,234 

 การติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบ

เฉียบพลันอื่น ๆ 

26,068 39,773 การติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ
ส่วนบนแบบ

เฉียบพลันอื่น ๆ 

25,817 39,239 เนื้อเยื่อ
ผิดปกติ 

19,746 30,012 

2 ความดันโลหิต
สูง 

25,264 38,546 ความดันโลหิต
สูง 

24,793 37,683 ความดัน
โลหิตสูง 

16,814 25,556 

3 เบาหวาน 21,311 32,515 เบาหวาน 20,087 30,530 เบาหวาน 14,892 22,634 

4 ความผิดปกติอ่ืน 
ๆ ของฟันและ

โครงสร้าง 

9,591 14,633 ความผิดปกติอ่ืน 
ๆ ของฟันและ

โครงสร้าง 

9,792 14,883 การบาดเจ็บ
ระบุเฉพาะ

อ่ืน ๆ 

6,319 9,604 

5 การบาดเจ็บ
ระบุเฉพาะอ่ืน ๆ 

9,532 14,543 การบาดเจ็บระบุ
เฉพาะอ่ืน ๆ 

9,717 14,769 หลอดอาหาร 
กระเพาะ
และดูโอ
เดนัม 

6,001 9,121 

 



ที่มา:ฐานข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ี

สาเหตุการเจ็บป่วย ผู้ป่วยใน (IP ) 5 อันดับ ปี 2559-2561 

 

ล าดับ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

โรค/กลุ่ม
โรค 

จ านวน 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

โรค/กลุ่ม
โรค 

จ านวน 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

โรค/กลุ่ม
โรค 

จ านวน 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

1 Pneumonia 366 558 Pneumonia 345 526 Pneumonia 276 419 

2 Thalassemia 273 417 Thalassemia 248 378 **DHF 247 375 

3 COPD 241 368 COPD 231 352 COPD 247 375 

4 Cellulitis 228 348 DM 212 323 Thalassemia 206 313 

5 AGE 194 296 Cellulitis 210 320 Multiple 
injury 

195 296 

 

 

 

 

 

 

 



ที่มา:ฐานข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ี

สาเหตุการตาย 5 อันดับ ปี 2559-2561 

 

ล ำดับ 
สำเหตุกำร

ตำย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

สาเหตุ
การตาย 

จ านวน 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

สาเหตุการ
ตาย 

จ านวน 

(คน) 

อัตรา:
แสน 
ปชก. 

1 
Cardiac 
arrest 

38 57.98 
Cardiac 
arrest 

42 64.08 
Cardiac 
arrest 

40 60.80 

2 
CA Liver/ 
CHLCA 

23 35.09 **Sepsis 22 33.57 **Sepsis 16 24.32 

3 Sepsis 11 16.78 CHF 13 19.83 CA Liver 16 24.32 

4 DM type 2 11 16.78 HT 12 18.31 DM type 2 14 21.28 

5 CKD 8 12.21 CKD 10 15.25 Dementia 11 16.76 

ที่มา:ฐานข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ี

 

 

 

 

 

 



สาเหตุการเจ็บป่วยทางระบาดวิทยา 10 อันดับ   ปี  2559 

โรค                           ป่วย อัตราป่วย  ตาย อัตราตาย        อัตราป่วยตาย      ประชากร 

Pyrexia                     1391 2234.00 0 0.00 0.00           62265 

Diarrhoea                          314 504.30 0 0.00 0.00             
 Food Poisoning                    109175.06 0 0.00 0.00        62265 

Pneumonia                       95 152.57 0 0.00 0.00 62265 

H.conjunctivitis                    87 139.73 0 0.00 0.00 62265 

Hand,foot and mouth disease 47 75.48 0 0.00 0.00 62265 

Influenza,total(15,91)        10 16.06 0 0.00 0.00 62265 

Influe                                     10 16.06 0 0.00 0.00 62265 

Chickenpox                 9 14.45 0 0.00 0.00 62265 

S.T.D.,total                 9 14.45 0 0.00 0.00 62265 

(37-41,79-81,88-89 9 

สาเหตุการเจ็บป่วยทางระบาดวิทยา 10 อันดับ   ปี 2560 

โรค                                     ป่วย อัตราป่วย ตาย อัตราตาย    อัตราป่วยตาย      
ประชากร 

Pyrexia 599 916.70 0 0.00 0.00 65343 

Diarrhoea 263 402.49 0 0.00 0.00 65343 

Pneumonia 79 120.90 0 0.00 0.00 65343 

Food Poisoning 46 70.40 0 0.00 0.00 65343 

H.conjunctivitis 36 55.09 0 0.00 0.00 65343 

Hand,foot and mouth disease 17 26.02 0 0.00 0.00 65343 

Influenza,total(15,91) 16 24.49 0 0.00 0.00 65343 



Influenza 16 24.49 0 0.00 0.00 65343 

 

 

สาเหตุการเจ็บป่วยทางระบาดวิทยา 10 อันดับ   ปี 2561 

โรค                                           ป่วย      อัตราป่วย         ตาย    อัตราตาย    อัตราป่วยตาย   
 ประชากร 

Pyrexia 590 900.45 0 0.00 0.00 65523 

Diarrhoea 125 190.77 0 0.00 0.00 65523 

Food Poisoning 38 57.99 0 0.00 0.00 65523 

H.conjunctivitis 32 48.84 0 0.00 0.00 65523 

Hand,foot and mouth disease 6 9.16 0 0.00 0.00 65523 

Pneumonia 2 3.05 0 0.00 0.00 65523 

S.T.D.,total(37-41,79-81,88-89) 1 1.53 0 0.00 0.00 65523 

Gonorrhoea 1 1.53 0 0.00 0.00 65523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จ านวนผู้รับบริการ  ผู้ป่วยนอก(OP) ปี 2558-2561 

 

จ านวนผู้รับบริการ  ผู้ป่วยใน(IP) ปี 2558-2561 

 
 
 

เฉลี่ยผู้รับบริการโรงพยาบาลกุดจับ ปี 2558-2561 

บริการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 2561 

(ปี61ปรับเป็น50

เตียง) 

จ านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน(ครั้ง) 352 391 415 395 

ACTIVE BED 31.02 42.53 44.45 39.03 

อัตราการครองเตียง 103.43 147.79 148.17 130.13 

 

30,608 32,596 35,529 33,202 

128,383 
143,265 151,529 144,152 

2558 2559 2560 2561 

คน 

3,831 
5,050 4,927 4,031 

13,357 

18,180 
16,082 

14,249 

2558 2559 2560 2561 

จ ำนวนรำย วนันอน 



 
ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญในพื้นที่ 

 
4. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

 
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่า โรควิถีชีวิต  5 โรคได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญ ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งนับวันจะทวี
ความรุนแรงขึ้น  เนื่องมาจากความเจริญทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมส่งผลต่อวิถีชีวิตและก่อให้เกิด

พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมได้แก่การบริโภคอาการที่ไม่สมดุล กินหวาน มัน เค็ม มากเกินไป การเคลื่อนไหว
ของร่างกายน้อย การบริโภคยาสูบและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริทาณท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึง

ภาวะเครียด ซึ่งหากม่สามารถหยุดพฤติกรรมดังกล่าว 
จังหวัดอุดรธานีพบอัตราตายโรคเบาหวานต่อแสนประชากรที่สูงอย่างต่อเนื่อง ปี2558 อัตราตาย  31.92 

(502 คน)ปี 2559 อัตราตาย 31.30 (493 คน) ปี 2560 อัตราตาย 30.53(482 คน) 

 อ าเภอกุดจับ ผู้ป่วยDM รายใหม่จาก Pre-DM  สูงขึ้นทุกปี  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขาดความ
ต่อเนื่อง ปี2561 แห่ง ที่มี DM รายใหม่จากPre-DMสูงมากว่า2.4% ได้แก่ รพสต.ดงบัง6.4% (8คน) , 

รพสต.ตาลเลียน 3.75%(6คน) , รพสต.บ้านโพธิ์3.01%(5คน) ,รพสต.หนองฆ้อง 2.44%(14คน)
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง เพศหญิง > เพศชาย, อายุ< 60 ปี ,รอบเอวเกิน, BMI >25, เป็นโรคHT มาก่อน  , 

Pre-DM ปี 2560,2561 ,กรรมพันธุ์ 
 ผู้ป่วยDM/HTที่มีภาวะCKD ไม่ได้ถูกวินิจฉัยโดยการใส่รหัส ICD10ที่ถูกต้องท าให้ผลการคัดกรอง

ต่ าผู้ป่วยได้ตรวจ Urine Proteinไม่ครอบคลุม 
 

ปี จ านวน 

Pre-DM 

DMรายใหม่จาก 

Pre-DM 

ร้อยละ 

2558 4,487 137 3.05 

2559 3,732 70 1.88 

2560 1,956 81 4.14 

2561 2,193 44 2.01 

 

 



5. อุบัติเหตุทางถนน 
ปีงบประมาณ2561 (ข้อมูล1ต.ค.60-17 ก.ย.61)  เสียชีวิต จ านวน 14 ราย (อัตรา 21.37 ต่อแสน

ประชากร) ทั้งหมด 7 ต าบล เสียชีวิตเกินเป้าหมาย 3 ต าบล ร้อยละ 42.86 (ตาลเลียน,เมืองเพีย และเชียงเพ็ง),ไม่
มีผู้เสียชีวิต 1 ต าบล (ต.กุดจับ)  เข้าร่วมต าบลต้นแบบอุบัติเหตุทางถนน 7 แห่ง ( ร้อยละ100)  ผู้เสียชีวิตเมาแล้ว

ขับร้อยละ 23.42   ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 76.58 

อัตราการเสียชีวิต RTI ค่า PS >0.75 ร้อยละ 0.66 

 

 

 



จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอกกุดจับ ปี 2557-2561 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี2560 ปี 2561 

เพศ ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

บาดเจ็บ 422 302 724 

(658ครั้ง) 

527 366 893 

(821ครั้ง) 

592 358 950 

(870ครั้ง) 

548 376 924 

(865ครั้ง) 

501 262 763

(624ครั้ง) 

เสียชีวิต 12 2 14 10 2 12 9 2 11 11 1 12 12 2 14 

รวม 434 304 738 537 368 905 601 360 961 559 377 936 513 264 777 

 

6. วัณโรค 
 

ความส าเร็จของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคสะท้อนคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุขและควบคุมวัณ

โรคโดยตัดวงจรแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยา อัตราการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ยังไม่

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ผลงานได้ ร้อยละ  44.61 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561)  อัตราความส าเร็จของการรักษา

วัณโรคของร้อยละ 98  ปัจจัยส าคัญ คือ (1) ผู้ป่วยวัณโรคมีโรคแทรกซ้อนท าให้เสียชีวิตระหว่างการรักษา (2) 

ผู้ป่วยขาดการรับยาอย่างต่อเนื่อง 

อตัรำกำรค้นหำผู้ ป่วยวณัโรครำยใหม่ 

ผลการคัดกรองวัณโรคอ าเภอกุดจับปี 2561(1ต.ค.60-25 มิ.ย.61) 

ประเภทกลุ่มเสี่ยง 
เป้าหมาย คัดกรอง X-ray 

X-ray 

ผิดปกติ 
ตรวจเสมหะ 

เสมหะพบ

เชื้อ 

ป่วยเป็น

วัณโรค 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 344 
344 

(100%) 

193 

(56.1%) 

0 

(0%) 

19 

(5.5%) 
0 0 

ผู้ป่วยเบาหวาน 1,626 1,561 55 1 2 1 1 



ผลการคัดกรองวัณโรคอ าเภอกุดจับปี 2561(1ต.ค.60-25 มิ.ย.61) 

ประเภทกลุ่มเสี่ยง 
เป้าหมาย คัดกรอง X-ray 

X-ray 

ผิดปกติ 
ตรวจเสมหะ 

เสมหะพบ

เชื้อ 

ป่วยเป็น

วัณโรค 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

(96%) (3.5%) (0.06%) (0.13%) (0.06%) (0.06%) 

ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 1,859 
1,859 

(100%) 

181 

(9.7%) 

1 

(0.05%) 

2 

(0.1%) 
0 0 

บุคลากรสาธารณสุข 233 
233 

(100%) 

221 

(94.8%) 

1 

(0.43%) 

1 

(0.43%) 

1 

(0.43%) 

1 

(0.43%) 

ผู้ติดเชื้อ เอซ ไอ วี 213 
162 

(76.05%) 

162 

(76.05%) 

5 

(3.09%) 

5 

(3.09%) 

3 

(1.85%) 

5 

(3.09%) 

รวม 4,275 
4,159 

(97.29%) 
812 8 29 5 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 



 



การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานกระทรวง โครงการกระทรวง ประเด็นส าคัญ สสจ.อุดรธานี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อ 3 พัฒนา

และเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

1 ยุทธศาสตรด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันโรค และ

คุ้มครองผู้บริโภค

เป็นเลิศ (pp&p 

Excellence) 

แผนงานที่ 1 การ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนไทยทุก

กลุ่มวัย (ด้าน

สุขภาพ) 

1. โครงการพัฒนา

และสร้าง เสริม

ศักยภาพคนไทย

กลุ่มสตรี และเด็ก

ปฐมวัย 

1.Mother & Child 

Health(ลูกเกิดรอด แม่

ปลอดภัย) 

2.พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

   2. โครงการพัฒนา

และสร้าง เสริม

ศักยภาพคนไทย

กลุ่มวัย เรียนและ

วัยรุ่น 

1.เด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ ปี ฟัน

ดีไม่มีผุ (cavity free) 

2.รพ.สต./ศสม. จัดบริการ

สุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 

   3. โครงการพัฒนา

และสร้าง เสริม

ศักยภาพคนไทย

กลุ่มวัย ท างาน 

การส่งเสริมสุขภาพวัย

ท างาน 

   4. โครงการพัฒนา

และสร้าง เสริม

ศักยภาพคนไทย

กลุ่มวัย ผู้สูงอายุ 

LTC 

  แผนงานที่ 2 การ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอ 

1. โครงการการ

พัฒนา คุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอ 

(พซอ.) 

พชอ. 

  แผนงานที 3  

การป้องกัน

1. โครงการพัฒนา

ระบบการ ตอบโต้

 



การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานกระทรวง โครงการกระทรวง ประเด็นส าคัญ สสจ.อุดรธานี 

ควบคุมโรคและ

ลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านสุขภาพ 

ภาวะฉุกเฉินและ

ภัย สุขภาพ 

   2. โครงการควบคุม

โรคไม่ติดต่อและ

ภัยสุขภาพ 

1.DM/HT 

2..RTI(pre-crash) 

   3. โครงการ

คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพและบริการ

สุขภาพ 

 

  แผนงานที่ 4 การ

บริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

1.โครงการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อ 3 พัฒนา

และเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

2. ยุทธศาสตรด้าน

บริการเป็นเลิศ 

(Service 

Excellence) 

 2..โครงการ

คุ้มครองสุขภาพ 

ประชาชนจาก

มลพิษสิ่งแวดล้อม

ในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot 

Zone) 

การจัดการขยะมูลฝอย 

  แผนงานที่ 5 การ

พัฒนาระบบการ

แพทยปฐมภูมิ 

(Primary Care 

1.โครงการพัฒนา

ระบบการแพทย์

ปฐมภูมิ 

 



การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานกระทรวง โครงการกระทรวง ประเด็นส าคัญ สสจ.อุดรธานี 

Cluster) 

   2.โครงการพัฒนา

เครือข่ายก าลังคน

ด้านสุขภาพ 

 

  แผนงานที่ 6 การ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 

(Service Plan) 

1. โครงการพัฒนา

ระบบบริการ

สุขภาพ สาขาโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

Stroke 

   2. โครงการป้องอัน

และควบคุมการดื้อ

ยาต้านจุลซีพและ

การใช้ยาอย่างสม

เหตฺสมผล 

 

   3. โครงการพัฒนา

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์ 

 

   4. โครงการพัฒนา

ระบบบริการ

สุขภาพ สาขา

ทารกแรกเกิด 

Mother & Child Health 

   5. โครงการดูแล

ผู้ป่วยระยะท้าย

แบบ

ประคับประคอง

Palliative care 



การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานกระทรวง โครงการกระทรวง ประเด็นส าคัญ สสจ.อุดรธานี 

และการดูแลผู้ป่วย

กึ่งเฉียบพลัน 

   6. โครงการพัฒนา

ระบบบริการ

การแพทย์แผนไทย

ฯ 

การเข้าถึงบริการการแพทย์

แผนไทย 

   7. โครงการพัฒนา

ระบบบริการ 

สุขภาพ สาขา

สุขภาพจิตและจิต 

เวข 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อ 3 พัฒนา

และเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

2. ยุทธศาสตรด้าน

บริการเป็นเลิศ 

(Service 

Excellence) 

แผนงานที่ 6 การ

พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ 

(Service Plan) 

8. โครงการพัฒนา

ระบบบริการ 

สุขภาพ 5 สาขา

หลัก (สูตินารี เวข 

ศัลยกรรม อายุรก

รรม กุมารเวข

กรรม และออร์โธปี

ดิกส ์

1.Sepsis 

   9. โครงการพัฒนา

ระบบบริการ 

สุขภาพ สาขา

โรคหัวใจ 

1.STEMI 

   10. โครงการ

พัฒนาระบบ 

 



การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานกระทรวง โครงการกระทรวง ประเด็นส าคัญ สสจ.อุดรธานี 

บริการสุขภาพ 

สาขาโรคมะเร็ง 

   11. โครงการ

พัฒนาระบบ 

บริการสุขภาพ 

สาขาโรคไต 

 

   12. โครงการ

พัฒนาระบบ 

บริการสุขภาพ 

สาขาจักษุวิทยา 

 

   13. โครงการ

พัฒนาระบบ 

บริการสุขภาพ 

สาขาปลูกถ่าย 

อวัยวะ 

 

   14. โครงการ

พัฒนาระบบ 

บริการบ าบัดรักษา

ผู้ป่วยยาเสพ ติด 

1.TO BE NUMBER ONE/

ยาเสพติด 

   15. โครงการ

พัฒนาระบบ 

บริการดูแลระยะ

กลาง 

(Intermediate 

 



การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนงานกระทรวง โครงการกระทรวง ประเด็นส าคัญ สสจ.อุดรธานี 

Care : IMC) 

   16. โครงการ

พัฒนาระบบ 

บริการ one day 

surgery 

 

  แผนงานที่ 7 การ

พัฒนาระบบ

บริการการแพทย์

ฉุกเฉินครบวงจร

และระบบการส่ง

ต่อ 

1. โครงการพัฒนา

ระบบ บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน

ครบ วงจรและ

ระบบการส่งต่อ 

ECS(post crash) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อ 3 พัฒนา

และเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

2. ยุทธศาสตรด้าน

บริการเป็นเลิศ 

(Service 

Excellence) 

แผนงานที่ 8  

การพัฒนาตาม

โครงการเฉลิม

กระเกียรติและ

พ้ืนที่เฉพาะ 

1. โครงการเฉลืม

พระเกียรติ 

TB 

  แผนงานที่ 9  

อุตสาหกรรมทาง

การแพทย์ 

1.โครงการ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเซิง

สุขภาพและ

การแพทย์ 

 

 3. ยุทธศาสตร์

บุคลากรเป็นเลิศ 

(People 

แผนงานที่ 10  

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

1. โครงการผลิต

และพัฒนา 

ก าลังคนด้าน
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Excellence) ก าลังคนด้าน

สุขภาพ 

สุขภาพสู่ความ 

เป็นมิออาซิพ 

   2.โครงการ Happy 

MOPH กระทรวง

สาธารณสุข 

กระทรวง แห่ง

ความสุข 

1.HRH Transformation 

2.การพัฒนาส่งเสริมองค์กร

แห่งความสุข 

 4. แผนยุทธศาลตร์บ

ริหารเป็นเลิศด้วย

ธรรมาภิบาล 

(Governance 

Excellence) 

แผนงานที่ 11  

การพัฒนาระบบ

ธรรมาภิบาลและ

องคกรคุณภาพ 

1.โครงการประเมิน

คุณธรรมความ

โปร่งใส และ

บริหารความเสี่ยง 

 

   2. โครงการพัฒนา

องค์กร คุณภาพ 

1.HA 

2.PMQA 

  แผนงานที่ 12  

การพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ

ด้านสุขภาพ 

1.โครงการพัฒนา

ระบบข้อมูล 

ข่าวสารเทคโนโลยี

สุขภาพ แห่งชาติ 

(NHIS) 

 

   2. โครงการ 

Smart Hospital 

Digital Transformation 

  แผนงานที่ 13  

การบริหารจัดการ

ด้านการเงินการ

1. โครงการลด

ความเหลื่อมล ้า 

ของ 3 กองทุน 
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คลังสุขภาพ 

   2. โครงการบริหาร

จัดการด้าน 

การเงินการคลัง 

Financial Management 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ข้อ 3 พัฒนา

และเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4. แผนยุทธศาลตริ

บริหารเป็นเลิศด้วย

ธรรมาภิบาล 

(Governance 

Excellence) 

แผนงานที่ 14  

การพัฒนา

งานวิจัย และ

นวัตกรรมด้าน

สุขภาพ 

1.โครงการพัฒนา

งานวิจัย/ 

นวัตกรรม 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ 

 

  แผนงานที 15 

การปรับ

โครงสร้างและ

การพัฒนา

กฎหมายด้าน

สุขภาพ 

1. โครงการปรับ

โครงสร้างและ 

พัฒนากฎหมาย

ด้านสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  คปสอ.กุดจับ  ปี 2562 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

“เป็นคปสอ.ชั้นน าของจังหวัดอุดรธานีด้านการบริหารจัดการระบบริการสุขภาพในพื้นที่” 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการให้หน่วยงานด้านสุขภาพทุกระดับ บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ให้มีสมรรถนะตามภารกิจ 
3. สร้างหลักประกันสุขภาพ ให้ครอบคลุมประชาชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

4. จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค  และภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สภาพ  ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของประชาคมสุขภาพ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

: ยุทธศาสตรด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (pp&p Excellence) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

: ยุทธศาสตรด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)Excellence) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

: ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

:  แผนยุทธศาลตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 

 



ค่านิยม ร่วม (core value) 

KC- MOPH 

K : Knowledge  เป็นองค์กร(และบุคคล) แห่งการเรียนรู้ 

C : Coordination การประสานงานกับภาคีเครือข่าย 

 

M: Mastery  การเป็นผู้น าสามารถควบคุมตนเองได้ ไม่หลงไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง 

 

O: Originality  การเป็นผู้ริเริ่มในสิ่งใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ 

 

P: People-centered approach คือ ให้ความส าคัญกับผู้ป่วย ผู้ป่วยคือศูนย์กลาง 

 

H: Humility         ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม 

2. ระบบบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ 
3. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้  และมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาค

ส่วน 
4. บุคลากรสาธารณสุขมีสมรรถนะ เป็นคนดีและมีความสุข 

5. ระบบการเงินการคลัง และการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
6. บริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพและมาตรฐาน 

7. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม  ด้านการแพทย์และสาธารณสุขสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 



ผู้รับผิดชอบตามประเด็นตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562  คปสอ.กุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 

PA ความส าคัญ ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระดับคปสอ. 

ผู้ประสานงานระดับต าบล 

รพ. สสอ. 

PA 

สสจ. 

Excellenc

e 

Service 1 STEMI ลักขณา ลักขณา อรชร 

  Service 2 Stroke ลักขณา ลักขณา อรชร 

  PP&P 3 Mother & Child 

Health 

ดวงใจ ดวงใจ กรรณิกา 

   3.2 ANC รุ่งลาวรรณ รุ่งลาวรรณ  

  PP&P 4 DHF ศตวรรต วิชชุดา ศตวรรต 

 Strenght PP&P 5 RTI(pre-crash) สุรัตน์ วิชชุดา สุรัตน์ 

  Service 6 ECS(post crash) ลักขณา ลักขณา  

  Service 7 Sepsis สุพิชนันท์ สุพิชนันท์ อรชร 

  Service 8 TB สงกรานต์ วิชชุดา สงกรานต์ 

  PP&P 9 TO BE NUMBER 

ONE/ยาเสพติด 

จิรภา จิรภา สุรัตน์ 

  PP&P 10 DM/HT บัณฑิตา บัณฑิตา สุดารัตน์ 

  PP&P 11 LTC แสงจันทร์ จิตราวดี แสงจันทร์ 

  PP&P 12 พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

องุ่น องุ่น  

  Service 13 การเข้าถึงบริการ สุมาลี สุมาลี จารุวรรณ 



PA ความส าคัญ ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระดับคปสอ. 

ผู้ประสานงานระดับต าบล 

รพ. สสอ. 

การแพทย์แผนไทย 

  Service 14 RDU ประยงค์ ประยงค์  

 Support Governanc

e 

15 HRH 

Transformation 

มันทนา มันทนา เยาวรัตน์ 

  Governanc

e 

16 Digital 

Transformation 

กฤตพล สุนทร กฤตพล 

  Governanc

e 

17 Financial 

Management 

ประวิน ประวิน  

  Governanc

e 

18 Quality 

Organization (HA) 

พิสมัย พิสมัย  

   18.2 (PMQA) เยาวรัตน์  เยาวรัตน์ 

   18.3 (รพ.สต.ติดดาว) สุรัตน์ จิตราวดี สุรัตน์ 

PA กลุ่ม

งาน 

 PP&P 1 พชอ. สุรัตน์ จิตราวดี สุรัตน์ 

  PP&P 2 การส่งเสริมสุขภาพ

วัยท างาน 

พิกุล  พิกุล 

  PP&P 3 การพัฒนา

โรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัย 

ประยงค์ ประยงค์ ศตวรรต 

  PP&P 4 การจัดการขยะมูล

ฝอย 

ศรายุทธ ศรายุทธ ศตวรรต 



PA ความส าคัญ ยุทธศาสตร์ ล าดับ ประเด็นส าคัญ ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ระดับคปสอ. 

ผู้ประสานงานระดับต าบล 

รพ. สสอ. 

  PP&P 5 เด็กกลุ่มอายุ ๐-๑๒ 

ปี ฟันดีไม่มีผุ 

(cavity free) 

เจนจิรา เจนจิรา  

  PP&P 6 รพ.สต./ศสม. 

จัดบริการสุขภาพ

ช่องปากท่ีมีคุณภาพ 

เจนจิรา เจนจิรา  

  Service 7 Palliative care นัทิวา นันทิวา  

  People 8 การพัฒนาส่งเสริม

องค์กรแห่งความสุข 

มันทนา มันทนา เยาวรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



รายนามผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

๑. นายประพนธ์  เครือเจริญ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดจับ 

๒. นายชาตรี  เบ็ญจจินดา  สาธารณสุขอ าเภอกุดจับ 

คณะท างาน 

๑. นางลักขณา  ศิริมาลา       ประธาน 

๒. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งอ าเภอกุดจับ  กรรมการ 

๓. หัวหน้าฝ่าย/งาน ใน โรงพยาบาลกุดจับ     กรรมการ 

๔. คณะกรรมการ คปสอ.กุดจับ      กรรมการ 

๕. นายสุรัตน์  กัณหา  ผู้ช่วยสาธษรณสุขอ าเภอกุดจับ    กรรมการ 

๖. นางเพ็ญณี ค าบุรี   เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 
 

หน่วยงานจัดท า 

    กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกุดจับ  
    ๗๒ หมู่ ๓ ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
    โทร ๐๔๒ – ๒๙๑๓๒๐-๓   
    โทรสาร  ๐๔๒ – ๒๙๑๓๒๕ 

 

 
 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกุดจับ 

วัน/เดือน/ปี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

หัวข้อ  แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

          งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดจับ ขอประกาศเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คปสอ.กุดจับ 

Link ภายนอก : http://www.kch.go.th/......................................................................................................  

หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................. .............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

              ศรายุทธ  วุฒา 

          (นายศรายุทธ  วุฒา) 

ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

      วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

เมวิกา  แสงเพชร 

(นางสาวเมวิกา  แสงเพชร) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                  ประพนธ์  เครือเจริญ 

 (นายประพนธ์  เครือเจริญ) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดจับ 

วันที่  ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 



 

 


