
ปี 2562 

โดย 
นายแพทย์ธีร์สุทธิ   ปิตวิบลเสถียร  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 
 

นายอภิเดช  พรหมคุ้ม  
สาธารณสุขอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

นายสุรชัย  ทิพย์ชิต  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
สสอ.บ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
1.1 ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล 

) ข้อ 1.1.1 เกณฑ์ปี 2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 

ภาวะ  
การน าของ
ผู้บริหาร
องค์กร 

มีการท างานร่วมกัน
ของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ(พชอ.) 
และระดับต าบล 
 
 

(10 คะแนน) 

มีการท างานร่วมกันของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
(คปสอ.) และมีการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนา 
รพ.สต. หรือคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ี 

 (5 คะแนน) 

คณะกรรมการ
พัฒนา รพ.สต. 



ข้อ 1.1.1 ภาวะ การน าของผู้บริหารองค์กร 

คะแนน จุดเน้น 

1 2 3 4 5 

มีแนวทางที่จะ 
ท างานร่วมกัน 
และด าเนินงาน
ตามหน้าที่ใน
ส่วนที่
รับผิดชอบ 

มีข้อ 1 และ มี
การก าหนด
และการ
ถ่ายทอด
ทิศทางท างาน
ร่วมกันเป็นทีม 
  

มีข้อ 1, 2 และมี
การด าเนินการ
ร่วมกันเป็นทีม
อย่างมีจริยธรรม
และมีการ
สนับสนุนต่อ
ชุมชน  

มีข้อ 1, 2, 3 
และมีการ
ก ากับติดตาม
ดูแลอย่างเป็น
ระบบ   
 

มีข้อ 1, 2, 3, 4 
และมีการทบทวน
ผลการด าเนินงาน
และวางแผนแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง  

กระบวนการ 
PDCA 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

รายงาน 
การประชุม 

รูปภาพ/เอกสาร 
การสนับสนุน 

สัมภาษณ์/
สอบถาม 

สัมภาษณ์/สอบถาม 
เอกสาร/ภาพ 



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ (ปี 61 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ) 

) ข้อ 1.2.1 เกณฑ์ป ี2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 

การจัดท า
แผนปฏิบัติ
การ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์แผนปฏิบัติการ 
มีการก าหนดเป้าประสงคต์ัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าประสงค์ กลวิธีเพื่อให้บรรลุผลที่มี
ความชัดเจนและเป็นรูปธรรมทั้ง   
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ตัวชี้วัดพื้นที่
ก าหนดเกี่ยวกับ 
OTOP   

 

แผนยุทธศาสตร์ของ CUP และ แผนปฏิบัติการ รพ.สต./วิธีการจัดท าแผน  



ข้อ 1.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 คะแนน จุดเน้น 

1 2 3 4 5 

มีการก าหนด
เป้าประสงค์ 
  

มีข้อ (1) 
และมีตัวชี้วัด 
  

มีข้อ (1) (2) 
และมีเป้าหมาย 
  

มีข้อ (1), (2), (3) 
และมีระยะเวลาที่
จะบรรลุ
เป้าประสงค์ 
  

มีข้อ (1), (2), 
(3), (4) และมี
กลวิธีเพื่อให้
บรรลุผลที่มีความ
ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ   

กระบวนการ
ติดตาม 
ควบคุมก ากับ
และประเมิน
แผน 



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ (ปี 61 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ) 

) ข้อ 1.2.2 เกณฑ์ป ี2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 
การน า
แผนปฏิบัติ
การสู่ 
การปฏิบัต ิ

การน าแผนกลยุทธ์
ไปปฏิบัติ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ถ่ายทอดแผนไปสู่
การปฏิบัติ   
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง 
สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน 
เงิน ของ) ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานได้
ส าเร็จ ถ่ายทอดแผนไปสู่บุคลากรทุกคนให้
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุ    ก าหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตาม
ความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ   

1. การถ่ายทอดนโยบาย 
2. การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
3. การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
4. การปฏิบัติตามแผน 



ข้อ 1.2.2 การน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
 
 

คะแนน จุดเน้น 

1 2 3 4 5 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ
การที่
ตอบสนอง 
สอดคล้องกับ
การจัดสรร  
ทรัพยากร 
(คน เงินของ)  

มีข้อ (1) และ
มีจัดสรร
ทรัพยากร    
(คน เงิน ของ) 
ให้เพียงพอ 
ต่อการ
ด าเนินงานได้
ส าเร็จ   

มีข้อ (1), (2) 
และถ่ายทอด
แผนไปสู่
บุคลากรทุกคน
ให้ตระหนัก
และ มีส่วนร่วม
ในการนาไป
ปฏิบัติให้บรรลุ  

มีข้อ (1), (2), (3) 
และก าหนดตัวชี้วัด
ที่ใช้ติดตาม
ความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการ 
  
 

มีข้อ (1), (2), 
(3), (4) และ
บุคลากร
รับทราบและ
สามารถปฏิบัติ
ได้   
 

การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ตาม KPI  



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 

) ข้อ 1.3.1 เกณฑ์ป ี2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 
การจัดการ
การเงินและ
บัญช ี

มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การเงิน การคลัง ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  
1. มีค าสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินถอนเงิน 
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน 
2. มีแผนการใช้เงินงบประมาณและ
เงินบ ารุง 
 

มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การเงิน การคลัง ป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  
1. มีค าสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ การเบิกจ่ายเงินถอนเงิน 
และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน 
2. มีแผนการใช้เงินงบประมาณและ
เงินบ ารุง   

ระบบการตรวจสอบ
ภายในของเครือข่าย 
 
ค าสั่งเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
แผนได้รับการอนุมัติจาก  
ผู้มีอ านาจ 
 



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 

) ข้อ 1.3.1 เกณฑ์ป ี2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 
การจัดการ
การเงินและ
บัญช ี

3. มีหลักฐานทางการเงินที่
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 
- มีบัญชีควบคุมการรับ-จ่ายเงินเป็น
ปัจจุบันถูกต้อง (404/407) 
- สมุดคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน และ
สรุปผลการใช้ประจ าปี 
- มีเอกสารการด าเนินการจัดซื้อ/
จ้าง ด าเนินการได้ถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

3. มีหลักฐานทางการเงินที่
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน  
- มีบัญชีควบคุมการรับ-จ่ายเงินเป็น
ปัจจุบันถูกต้อง (404/407)  
- สมุดคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน และ
สรุปผลการใช้ประจ าปี  
- มีเอกสารการด าเนินการจัดซื้อ/
จ้าง ด าเนินการได้ถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
ระบบ eGP 



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 

) ข้อ 1.3.1 เกณฑ์ป ี2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 
การจัดการ
การเงินและ
บัญช ี

4. มีแฟ้มการจัดท าบัญชีเกณฑ์คง
ค้างหรือมีการบันทึกบัญชีผ่าน 
โปรแกรมการเงินอื่นๆได้ถูกต้อง
และทันตามก าหนดเวลา 
5. ได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน    
ปีละ 2 ครั้งและน าผลข้อเสนอแนะ
ไปแก้ไข 

4. มีแฟ้มการจัดท าบัญชีเกณฑ์
คงค้างหรือมีการบันทึกบัญชี
ผ่านโปรแกรมการเงินอื่นๆได้
ถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 
5. ได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและน าผล
ข้อเสนอแนะไปแก้ไข   

โปรแกรม 
PCU_Money 
 
 
- คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ของ CUP 
- การแก้ไข
ข้อบกพร่อง 



ข้อ 1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 
 
 
 

คะแนน 

1 1 1 1 1 

1. มีค าสั่ง
คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินของ
หน่วยงาน และ
เจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบการ
เบิกจ่ายเงินถอน
เงิน  

2. มีแผนการใช้
เงินงบประมาณ
และเงินบ ารุง 
  

 

3. มีหลักฐานทางการเงินที่
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 
- มีบัญชีควบคุมการรับ-จ่ายเงิน
เป็นปัจจุบันถูกต้อง (404/407) 
- สมุดคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
และสรุปผลการใช้ประจ าปี 
- มีเอกสารการด าเนินการจัดซื้อ/
จ้าง ด าเนินการได้ถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 

4. มีแฟ้มการจัดท าบัญชี
เกณฑ์คงค้างหรือมีการ
บันทึกบัญชีผ่าน 
โปรแกรมการเงินอื่นๆได้
ถูกต้องและทันตาม
ก าหนดเวลา 
 

5. ได้รับการ
ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
และน าผล
ข้อเสนอแนะไป
แก้ไข   
 



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 

) ข้อ 1.3.2 เกณฑ์ป ี2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 
การจัดการ
ทรัพยากร 
(IT,IC,LAB, 
เครื่องมือ
บริการ,เภสัช
กรรม RDU /
คบส.) 

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนระบบบริการจากแม่
ข่าย IT, IC, LAB เภสัชกรรม
และ RDU/คบส.)   
 

มีการจัดการทรัพยากร เพื่อ
สนับสนุนระบบบริการจากแม่
ข่าย IT, IC, LAB, เครื่องมือ
บริการ, เภสัชกรรมและ RDU/
คบส.)   
 

การจัดการทรัพยากร  



ข้อ 1.3.2 การจัดการทรัพยากร(IT,IC,LAB, เครื่องมือบริการ,เภสัชกรรม RDU /คบส.) 
 
 
 
 

คะแนน จุดเน้น 

1 1 1 1 1 

มีแผนการ
จัดสรร
งบประมาณ/
วัสดุ/ครุภัณฑ/์
เครื่องมือบริการ 
  
 

มีแผนพัฒนา
บุคลากรจาก
แม่ข่าย   
 

มีแผนสนับสนุน/
หมุนเวียน
บุคลากร   
 

มีแผนการสอบ
เทียบ/แผนการ
บ ารุงรักษา
เครื่องมือ   
 

มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบและ
ด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ 
ต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน  

การควบคุม
ก ากับ 
ติดตาม 
นิเทศงาน 
ด าเนินการ
ตามแผนที่
ก าหนดไว้   



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 

) ข้อ 1.3.3 เกณฑ์ป ี2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 
การจัดการ
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1. มีการจัดการสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร ด าเนินการตาม
มาตรฐาน 5 ส  
2. มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร ด าเนินการตามมาตรฐาน 5 ส  
3. Green and Clean 
  
 

1. มีการจัดการสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร ด าเนินการตาม
มาตรฐาน 5 ส  
2. มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร ด าเนินการตามมาตรฐาน 5 ส  
3. HAS 
4. มาตรการประหยัดพลังงาน 
5. การจัดน้ าอุปโภค บริโภค เพียงพอ
ในการให้บริการตามสภาพพ้ืนท่ี 
  

สะอาด เพียงพอ 
ปลอดภัย 



1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 
1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน จุดเน้น 
1. รพ.สต.  
มีการจัดการ
สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 
ด าเนินการตาม
มาตรฐาน 5 ส 
  
 

1.1 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอก บริเวณทั่วไปสะอาด 
1.2 มีการก าหนดจุดส าหรับจอดรถฉุกเฉินอย่างเหมาะสม 
1.3 มีการก าหนดจุดส าหรับจอดรถผู้พิการ/ผู้สูงอายุ   
อย่างเหมาะสม 
 

1 
1 
1 



1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 
1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน จุดเน้น 
2. รพ.สต. มี
การจัดการ
สภาพแวดล้อม
ภายในสถานที่
ท างาน 
ด าเนินการตาม
มาตรฐาน 5 ส 

2.1 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ท างาน บริเวณ
ทั่วไปสะอาด 
2.2 ห้องท างาน (Back office & Service) มีป้ายติดหน้า
ห้องทุกห้องที่สอดคล้องกับภารกิจ 
2.3 โต๊ะภายในห้องท างานมีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ ระบุชื่อ สกุล 
ต าแหน่ง ให้ตรงกับผู้ปฏิบัติงานในวันนั้นๆ/กรณีเปน็โตะ๊
ส าหรับให้บริการไม่ต้องมีป้ายชื่อประจ าโต๊ะ ให้มีป้ายติด
หน้าอกหรือห้อยคอ เจ้าหน้าที่ ระบุชื่อ สกุล ต าแหน่งให้
ชัดเจน 

1 
 

1 
 

1 



1.3 ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 
1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน จุดเน้น 
2. รพ.สต. มีการ
จัดการ
สภาพแวดล้อม
ภายในสถานที่
ท างาน 
ด าเนินการตาม
มาตรฐาน 5 ส 

2.4 โต๊ะคอมพวิเตอร/์เครื่องพิมพ์ สายอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร/์เครือ่งพิมพ์ ต้องเก็บให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
2.5 ตู้เก็บเอกสารและการเกบ็เอกสาร มีป้าย ส สะดวก ติดไว้ให้
ชัดเจน ครอบคลมุ เหมือนกันทุกแฟ้มในทุกตู้ และจัดเก็บเป็น
ระเบียบ 
2.6 เอกสารทีอ่ยู่ในแฟ้มงานจะต้องเป็นเอกสารปีปัจจุบัน หรือ
หากมีเอกสารย้อนหลงัเกิน 1 ปี ต้องเป็นเอกสารทีม่ีความ
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเกีย่วพันกนั และต้องระบุจากปีใด ถึง ปีใด 

1 
 
1 
 
 
1 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 
3. รพ.สต. 
พัฒนาส้วมให้
ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ
ไทย (HAS) 

ความสะอาด (Health : H) 
1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถ
ปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดี
ใช้งานได้   
2. น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง 
ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาดอยู่ในสภาพดี 
ใช้งานได้ 
3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งาน
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ าหน่ายหรือ
บริการฟร)ี หรือ สายฉีดน้ าช าระที่สะอาด อยู่ใน
สภาพดี ใช้งานได้ 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 

ความสะอาด หมายถึง ไม่มีฝุ่น หยากไย่ 
ไม่มีคราบสกปรก ให้สังเกตบริเวณซอก
มุม  คอห่าน ภายในภายนอกโถส้วมและ
โถปัสสาวะด้วย 
น้ าสะอาด หมายถึง น้ าใส ไม่มีตะกอน 
(มองดูด้วยตา) 
 
- กรณีมีกระดาษช าระ   กระดาษช าระต้อง
อยู่ในภาชนะที่เตรียมไว้หรือที่ แขวน
โดยเฉพาะ 
- กรณีมีน้ าประปาเปิดได้ตลอดเวลาต้องมี
สายฉีดน้ าช าระ 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 
3. รพ.สต. 
พัฒนาส้วมให้
ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ
ไทย (HAS) 

ความสะอาด (Health : H) 
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบ
สกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ 
 
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ 
 
6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี 
ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณ
ใกล้เคียง 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 

อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจก   ให้สังเกต 
คราบสกปรกหรือคราบสีด า บริเวณซอก  
รอยต่อระหว่างโลหะกับเนื้อกระเบื้อง และ
ก๊อกน้ าด้วย 
สบู่ล้างมือ ควรอยู่ในภาชนะใส่สบู่
โดยเฉพาะถ้าเป็นสบู่เหลว ที่กดสบู่ต้องใช้  
งานได้ 
ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด และ
ต้องไม่มีขยะมูลฝอยล้นออกมานอกถัง 
 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 
3. รพ.สต. 
พัฒนาส้วมให้
ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ
ไทย (HAS) 

ความสะอาด (Health : H) 
7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
1. การระบายอากาศดี หมายถึง มีช่อง
ระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ห้องหรือมีเครื่องระบายอากาศ 
 2. ไม่มีกลิ่นเหม็น หมายถึง ไม่มีกลิ่นของ
อุจจาระ และปัสสาวะ และต้องไม่มีกลิ่น
เหม็น ขณะราดน้ าหรือกดชักโครก ซึ่งเป็น
กลิ่นจากท่อหรือบ่อเกรอะที่ไหลย้อน
ขึ้นมา โดยปกติส้วมที่มีการติดตั้งท่อ
ระบายอากาศจากฐานตั้ง ส้วมและบ่อ
เกรอะจะไม่มีปัญหานี้ 
 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 
3. รพ.สต. 
พัฒนาส้วมให้
ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ
ไทย (HAS) 

ความสะอาด (Health : H) 
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว 
แตก หรือช ารุด 
9. จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการ
ควบคุมตรวจตราเป็นประจ า 
 
 

 
1 
 
1 
 
 
 

 
ไม่พบรอยแตกร้าวของท่อ ถังเก็บกักและ
ฝาปิดบ่อเก็บกักสิ่งปฏิกูล 
1. จัดระบบให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบท า
ความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน ควรท า 
ความสะอาดอย่างน้อย วันละ 2 คร้ัง 
2. จัดระบบให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจ
ตราเพ่ือให้การท าความสะอาดห้องส้วม 
 ให้สะอาดอยู่เสมอ 
 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 

3. รพ.สต. 
พัฒนาส้วมให้
ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ
ไทย (HAS) 

ความเพียงพอ (Accessibility: A) 
10. จัดให้มีส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิง
ตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ 
* ต้องจัดให้มีห้องส้วมส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราเข้าใช้ได้ อย่างน้อย 1 ห้อง และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ 
และคนชรา ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนด 
สิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิด
ให้บริการ 

 
1 
 
 
 
 
 

 
ส้วมนั่งราบ จะเป็นแบบชักโครกหรือราดน้ าก็
ได้  
1.  กรณีที่สถานที่ไม่มีคนพิการหรือผู้สูงอายุ  
หรือไม่มีผู้ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ส้วมแบบนั่ง
ราบ  ถือว่าควรผ่านการประเมิน 
2.  กรณีที่สถานที่นั้นมีโอกาสที่จะมีผู้สูงอายุ  
หรือหญิงมีครรภ์  มาใช้บริการ  ส้วมนั่งราบ
ควรจะมีราวจับ 
ห้องส้วมและอุปกรณ์ในห้องส้วมทุกอย่าง
พร้อมใช้งาน กรณีที่ช ารุดและอยู่ระหว่าง
ซ่อมแซมให้ติดป้ายบอกว่าช ารุดอยูร่ะหว่าง
ซ่อมแซม 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 
3. รพ.สต. 
พัฒนาส้วมให้
ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ
ไทย (HAS) 

ความปลอดภัย (Safety: S) 
12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว 
13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องข้ึนไป ให้แยก
เป็นห้องส้วมส าหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจน 
14. ประตูที่จับเปิด – ปิด และทีล่็อคด้านใน 
สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 
15. พื้นห้องส้วมแห้ง 
 
 
 

 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หากพบว่าบางครั้งพ้ืนภายในห้องส้วมไม่
แห้ง   แต่ถ้าพื้นไม่ลื่นและไม่มีน้ าขังถือว่า
ควรผ่าน  
 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 
3. รพ.สต. 
พัฒนาส้วมให้
ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะ
ไทย (HAS) 

ความปลอดภัย (Safety: S) 
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่ว
บริเวณ 

 
1 
 
 
 

 
แสงสว่างอย่างน้อย 100 ลักซ ์หรืออาจใช้
วิธีง่ายๆ คือ ในคนสายตาปกติสามารถ
มองเห็นลายมือที่อยู่ห่างจากตาประมาณ 1 
ฟุตได้ชัด แสดงว่าแสงสว่างเพียงพอ 
 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 
4. รพ.สต. มี
มาตรการ
ประหยัด
พลังงานที่เป็น
รูปธรรมเกิด
การปฏิบัติตาม
มาตรการที่
ก าหนดร่วมกัน
ทั้งองค์กร 

4.1 มีมาตรการการด าเนินงานประหยัดพลังงานที่
ชัดเจน 
4.2 มผีลการด าเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงาน
ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับมาตรการ 

1 
 
1 
 
 

มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การ
ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง 
รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ อย่างประหยัด เช่น 
- ก าหนดเวลาการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- การตั้งค่าอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศที่ 25 
องศาเซลเซียส 
- ส่งเสริมการใช้จักรยานในโรงพยาบาล 
- รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด เป็นต้น 



1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อ  เกณฑ์ คะแนน ค าชี้แจง 
5. รพ.สต. จัด
ให้มีการจัดน้ า
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอในการ
ให้บริการตาม
สภาพพ้ืนที ่

5.1 มีน้ าอุปโภค บริโภค ปริมาณเพียงพอตาม
สภาพพ้ืนที่ 
5.2 จัดให้มีจุดบริการน้ าดื่มอย่างเพียงพอต่อ
จ านวนผู้มารับบริการ 
5.3 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มด้วยชุดทดสอบ
การปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ11) ณ จุดที่ให้บริการ 
น้ าดื่ม ความถี่ 6 เดือน/คร้ัง 
 
 
รวมคะแนนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 

30 



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ((OTOP และการจัดระบบบริการ) 
 

ข้อ 1.4 เกณฑ์ป ี2561 เกณฑ์ปี 2562 จุดเน้น 

การสนับสนุน
ทีมพี่เลี้ยงเพื่อ
พัฒนาตาม
เกณฑ์ รพ.สต. 
ติดดาว  

ไม่ม ี การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงเพื่อ
พัฒนาตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว 
  

ครูก. ครูข.  
ทีมคุณภาพต าบล 



ข้อ 1.4 การสนับสนุนทีมพ่ีเลี้ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต. 
ติดดาว  

 
 
 
 

คะแนน จุดเน้น 

1 2 3 4 5 

มีทีมพี่เลี้ยง
ระดับอ าเภอ
ครอบคลุมตาม
รายหมวดและ
แต่ละเกณฑ์ 
  
 

มีข้อ ๑ มีการ
ประชุมทีม 
พี่เลี้ยง   
 

มีข้อ ๒ และมี
แผนการ
ด าเนินงาน 
  

มีข้อ ๓ และมีการ
ด าเนินงานตาม
แผนท่ีวางไว้ 
  
 

มีข้อ ๔ และมี
การสรุปผลการ
พัฒนา   
 

สร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 



สวัสด ี


