 แบบ ตก.1  รอบที่ 1  รอบที่ 1
แบบรายงานการตรวจราชการ รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่........... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน ......................................................
หัวข้อ
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ตัวชี้วัด
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
1. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประเด็นตรวจราชการ

จังหวัด

จังหวัด...........................

การพัฒนาหน่วยบริการรพ.สต.ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๒๕ ของ รพ.สต. ทีผ่ ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (ร้อยละสะสม)

1. จังหวัดรับทราบ
นโยบาย รพ.สต.
ติดดาว
ระดับประเทศ

2. จังหวัดรับทราบ
นโยบาย รพ.สต.
ติดดาว
ระดับเขต

3. จังหวัดมี
คณะทางาน
รพ.สต.ติดดาว
ระดับจังหวัด

4. จังหวัด
5. จังหวัดสื่อสารนโยบายสู่ระดับ
มีการทาแผน
อาเภอ (ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย,
รองรับโครงการ คูม่ ือพัฒนา/ประเมิน รพ.สต.ติดดาว)
รพ.สต.ติดดาว

หมายเหตุ

2. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
อาเภอ/
รอบการประเมิน

จานวน
รพ.สต.
ทั้งหมด

ปี 2561
รพ.สต.ประเมินตนเอง
จานวน ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
(แห่ง)
(แห่ง)

อาเภอประเมิน
จานวน ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
(แห่ง)
(แห่ง)

จังหวัดประเมิน
จานวน ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
(แห่ง)
(แห่ง)

ปี 2560
เขตประเมิน
จานวน
รพ.สต.
จานวน ผ่านเกณฑ์
ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

1. อาเภอ...............
รอบ 1
รอบ 2
2. อาเภอ...............
รอบ 1
รอบ 2
3. อาเภอ...............
รอบ 1
รอบ 2
4. อาเภอ...............
รอบ 1
รอบ 2
5. อาเภอ...............
รอบ 1
รอบ 2
รวม
รอบ 1
รอบ 2
หมายเหตุ: A = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ ๕ ดาว (ในปี ๖๐ และ ๖๑) D = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด

ร้อยละ
รพ.สต.
ที่ผ่านเกณฑ์
(สะสม)
(A/D) x ๑๐๐

3. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)

4. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 แบบ ตก.2  รอบที่ 1  รอบที่ 1
แบบรายงานการตรวจราชการ รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่........... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน ......................................................
หัวข้อ
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ตัวชี้วัด
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ข้อมูลแสดงผลการดาเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)
1. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประเด็นตรวจราชการ

จังหวัด

1. จังหวัด......................
2. จังหวัด......................
3. จังหวัด......................
4. จังหวัด......................
5. จังหวัด......................
6. จังหวัด......................
7. จังหวัด......................

การพัฒนาหน่วยบริการรพ.สต.ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความจาเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ ๒๕ ของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ร้อยละสะสม)

1. จังหวัดรับทราบ
นโยบาย รพ.สต.
ติดดาว
ระดับประเทศ

2. จังหวัดรับทราบ
นโยบาย รพ.สต.
ติดดาว
ระดับเขต

3. จังหวัดมี
คณะทางาน
รพ.สต.ติดดาว
ระดับจังหวัด

4. จังหวัด
5. จังหวัดสื่อสารนโยบายสู่ระดับ
มีการทาแผน
อาเภอ (ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย,
รองรับโครงการ คูม่ ือพัฒนา/ประเมิน รพ.สต.ติดดาว)
รพ.สต.ติดดาว

หมายเหตุ

2. แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ
จังหวัด/
จานวน
ปี 2561
ปี 2560
รอบการประเมิน
รพ.สต. รพ.สต.ประเมินตนเอง
อาเภอประเมิน
จังหวัดประเมิน
เขตประเมิน
จานวน
ทั้งหมด
รพ.สต.
จานวน ผ่านเกณฑ์ จานวน ผ่านเกณฑ์ จานวน ผ่านเกณฑ์ จานวน ผ่านเกณฑ์
ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
(แห่ง)
ประเมิน
(แห่ง)
ประเมิน
(แห่ง)
ประเมิน
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
1. จังหวัด...............
รอบ 1
รอบ 2
2. จังหวัด...............
รอบ 1
รอบ 2
3. จังหวัด...............
รอบ 1
รอบ 2
4. จังหวัด...............
รอบ 1
รอบ 2
5. จังหวัด...............
รอบ 1
รอบ 2
รวม
รอบ 1
รอบ 2
หมายเหตุ: A = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ ๕ ดาว (ในปี ๖๐ และ ๖๑) D = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด

ร้อยละ
รพ.สต.
ที่ผ่านเกณฑ์
(สะสม)
(A/D) x ๑๐๐

3. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)

4. ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

