
 
การประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 

ในวันอังคารที่  29 ธันวาคม 2563 
ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

ผู้มาประชุม 

1. นายวุฒิการ    เขมะวิชานุรัตน์  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
2. นายนคร    วรารัตน์   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
3. นายนคร    เฟ่ืองฟูธนกิจ  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
4. นายวีระศักดิ์   โสมโยธี   นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
5. นายไมตรี    จันทะจร  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
6. นางสาวนันนภัส   อ่อนหวาน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นายสุกฤชชา    มณีวรรณ  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
8. นายวิโรจน์    สิงห์จันทร์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
9. นายเอกชัย    วงศ์สนัน   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
10. นายศรัณยู    สาริบุตร์   วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
11. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส   ยาดี   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
12. นายวิธี     หวลอารมณ์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
13. นางสาวรัฐสดา  วงศ์ภูรี   สถาปนิก 
14. นายพีรวัส    สักแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายสุวิจักขณ์  พรานฟาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16. นายเกรียงไกร  ปากเมย   วิศวกรปฏิบัติการ 
17. นายโยธิน    เนียมเที่ยง  ช่างไฟฟ้าชั้น 3 
18. นางสาววัลภา    ทองบาน  พนักงานธุรการ ส3   
19. นายสุภกฤษณตกูล  เตวิน   ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 
20. นางสาวรัชกร    สนธิภูมาศ  นักจัดการงานทั่วไป 
21. นางสาวกมลพร    พันหล้อ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
22. นายปฐวี   ยังน้อย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
23. นายภีมภิวัฒน์    วิไลลักษณ ์  วิศวกรปฏิบัติการ 
24. นางสาวสมรัก    ชมพู   ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล 
25. นางสาวอภิชญา  เครือตา   ปฏิบัติงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นายกิตติศักดิ์    สุจริต   ปฏิบัติงานด้านธุรการ  



27. นายณัฏฐ์    หาญฤทธิ์  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ   
28. นางสาวกนกนิภา   รัตนศิลา   ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
29. นายวรัญญู    วงศ์อรยสกุล  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ 
30. นายสงกรานต์  ชมภู    นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
31. นายสันติ  วงค์ดาว   นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
32. นายนิติพงษ์    กัลป์หะ   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   
33. นางสาวกุลชา    กุณาฝั้น   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายก าพล   ใหลมา   ผู้อ านวยการ   ติดราชการ 
2. นายวิกร    โตวราพงศ ์  นายช่างโยธาอาวุโส   
3. นายวัชชิเนตร    หมั่นสาน  วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน  
4. นายชุมพล    เรืองจิตร ์  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
5. นายประยงค์    ลุนทา   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
6. นางสุรางค์    ศรีวรรณะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นายนิรันด์    ปิ่นตระกูล  พนักงานสื่อสาร 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 

  นายก าพล ใหลมา ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. แนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน และแนวทางการประเมินผล
ตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔   

มิติการประเมิน ตัวช้ีวัด 
น้้าหนัก
(%) 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

๑.การประเมินประสิทธิผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
(Performance Base) 

๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน  

     ๑.๑.ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
(KPIปรับปรุงประสิทธิภาพ/PA/นโยบายส าคัญ
เร่งด่วน/งานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย/
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ)  

             ๑.๑.๑ ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ 
มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบริการสุขภาพ  

             ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  

            ๑ .๑ .๓ ร้อยละครอบครัว เป้ าหมายมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

            ๑.๑.๔ ร้อยละของประชาชนวัยท างานมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเองได้ตาม
เกณฑ์  

     ๑ .๒ .ร้อยละเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลักหน่วยงาน  

            ๑.๒.๑ จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว 
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ก ลุ่ ม สุ ข ภ า พ ภ า ค
ประชาชนฯ 

๒.การประเมินผลศักยภาพ
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น 

๒. ร้อยละความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ Application 

๑๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 



(Potential Base) ๓ . ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงาน
สร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ 

๑๕ ก ลุ่ ม ม า ต ร ฐ า น
วิศวกรรมการแพทย์ 

๔. ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

๑๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

 

2. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้ด าเนินการจัดพิธีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย       

1. กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน 
โดยนางสาวนันนภัส อ่อนหวาน หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน 

2. บริหารทั่วไปและแผนงาน  
โดยนายพีรวัส สักแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน 

3. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
โดยนายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

4. กลุ่มสุขภาพประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยนายสุวิจักขณ์ พรานฟาน  หัวหน้ากลุ่มสุขภาพประชาชนฯ 

5. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   
โดยนายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์    หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ       

  ทั้งนี้ นายวิกร โตวราพงศ์ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ไม่สามารถเข้าร่วมพิธี
ดังกล่าวได ้เนื่องจากติดราชการ                                                                                                         

3. ตามที่กรมได้แจ้งตัวชี้วัดและรายละเอียดตัวชี้วัด ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ซึ่งในองค์ประกอบการประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base) ตัวชี้วัดที่  4 ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งได้ท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จึงขอให้
เจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อในค าสั่งดังกล่าว เร่งด าเนินการในเป็นไปตามตัวชี้วัดภายในก าหนด จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกกลุ่มฯ ด าเนินการดังนี้ 

 ทบทวน/จัดท า Flow-chart คู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมค าอธิบายและก าหนดจุดควบคุมความเสี่ยงของกระบวนงานด้วย 

 จัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายในตาม Flow-chart ให้ครอบคลุมทั้งภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุน เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินตนเอง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดแข็ง 



จุดอ่อน หรือจุดที่ต้องได้รับการปรับปรุง เพ่ือหากิจกรรมการควบคุมและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น 

  ทั้งนี้ ผู้อ านวยการฯ ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฯ ด าเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น  
 
คุณวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์ เสนอ : การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 โดยก าหนดให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ดังนี้ 

 จัดให้มีระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับกระบวนงานของแต่ละกลุ่มงาน    

 จัดให้มีการตรวจสอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในทุกไตรมาส    

 มีการสอบทานข้อมูลการให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (ให้ค าปรึกษาและ
กฎระเบียบจากเว็บไซท์)  

4. ข้อสั่งการ หลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามประเมินผล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มแผนงาน ได้จัดวางระบบติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่สอดคล้องกับระบบติดตามของส านักงานงบประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุด  
 
คุณนันนภัส อ่อนหวาน หัวหน้ากลุ่มบริหารฯ ชี้แจง :  
1. หลักเกณฑ์การติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  1.1.1 ศบส.1 ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณพร้อมทั้งแนบไฟล์
เอกสารตามที่ได้รับอนุมัติในระบบอิเล็กทรอนิกส์ SMART 64 เรียบร้อยแล้ว 
  1.1.2 ส าหรับการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (งบด าเนินงาน, งบรายจ่ายอื่น, งบลงทุน, งบอุดหนุน) ระบุปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข 
พร้อมแนบไฟล์เอกสารหลักฐานและรูปถ่ายทันทีที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ SMART 64 ขอให้ทุก
กลุ่มด าเนินการฯ ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน  
  



1.2 เกณฑ์การติดตามงบประมาณ 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ก าหนดเกณฑ์การติดตามงบประมาณและค่าเป้าหมายไว้ ดังนี้ 
  1. ให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน 
งบรายจ่ายอื่น ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
  2. ให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หมวดงบลงทุน
ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ 
   2.1.1 รายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท ให้หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2563) และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 (วั นที่ 31 มีนาคม 
2564)  
   2.1.2 รายการที่มีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท ให้หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 
2564) 
  2.2 งบลงทุน รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   2.2.1 รายงานที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท ให้หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2564) และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 
2564) 
    ยกเว้น รายการอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5) เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2564)  
   2.2.2 รายการที่มีวงเงินต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท ให้หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน งวดเงิน ภายในปีงบประมาณ  
 



ตารางก้าหนดค่าเป้าหมายการติดตามงบประมาณ  
ประเภท

งบประมาณ 
ค่าเป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

งบด าเนินงาน 
PO 

ผลเบิก-จ่าย 
ร้อยละ 40 
ร้อยละ 26 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 57 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

งบรายจ่ายอื่น 
PO 

ผลเบิก-จ่าย 
- 
- 

- 
- 

- 
ร้อยละ 82 

- 
ร้อยละ 100 

งบลงทุน 
PO 

ผลเบิก-จ่าย 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

- 
- 

- 
- 

งบอุดหนุน 
PO 

ผลเบิก-จ่าย 
- 
- 

- 
ร้อยละ 100 

- 
- 

- 
- 

งบประมาณ
ภาพรวม 

PO 
ผลเบิก-จ่าย 

ร้อยละ 40 
ร้อยละ 26 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 57 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 82 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
  ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ ได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ SMART 64 โดยก าหนดให้มีการรายงานในไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ภายใน 5 
วัน นับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส 
 
3. หลักเกณฑ์การปรับแผนงาน/โครงการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  3.1 การปรับกิจกรรม/งบประมาณ ภายใต้แผนงาน/โครงการตามที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่กระทบ
วงเงินงบประมาณภาพรวม ให้หน่วยงานด าเนินการขออนุมัติปรับกิจกรรม งบประมาณ โดย เสนอต่อผู้อ้านวยการ
หน่วยงาน 
  3.2 การปรับกิจกรรม/งบประมาณ ระหว่างแผนงาน/โครงการตามที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่กระทบ
วงเงินงบประมาณภาพรวม ให้หน่วยงานด าเนินการขออนุมัติปรับกิจกรรม/งบประมาณ โดยเสนอต่ออธิบดี 
  3.3 การปรับแผนงาน/โครงการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้หน่วยงานด าเนินการขออนุมัติ
ปรับแผนงาน/โครงการ งบประมาณ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยเสนอต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผ่านกลุ่มแผนงาน เพ่ือพิจารณารายละเอียด 
  3.4 หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้ปรับกิจกรรม แผนงาน/โครงการ หรืองบประมาณ แล้วให้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   3.4.1 ให้หน่วยงานแจ้งกลุ่มแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม หลังได้รับอนุมัติให้ปรับ
กิจกรรมหรือแผนงาน/โครงการ ภายใน 2 วันท าการ โดยกลุ่มแผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม จะด าเนินการเปิด
ระบบ SMART 64 และแจ้งกลับหน่วยงานภายใน 1 วันท าการ 



4. ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล 
  ให้ทุกหน่วยงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล และการรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมส่งให้กลุ่มแผนงานที่ fkpi@hss.mail.go.th ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2563 
 
5. มาตรการการรายงานผล 
  กลุ่มแผนงาน ส านักเลขานุการกรม จะท าการสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของหน่วยงานจากระบบ SMART 64 เสนอที่ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลตาม
ปฏิทินก าหนดวันสรุปข้อมูล 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 ติดตามผลการด้าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ไตรมาสที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

2.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

สรุปผลการด้าเนินงาน การเบิก-จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

mailto:fkpi@hss.mail.go.th%20ภายใน


งบด้าเนินงาน 

งบด้าเนินงาน วงเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 

คงเหลือ (บาท) 

(คิดจากยอด
จัดสรรทั้งปี) 

1.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3,030,840   

- ค่าเช่าบ้าน 82,000 32,000 50,000  

(39.02 %) 

- ค่าจ้างเหมาบุคลากร 717,420 368,887.26 348,532.74  

(51.41 %) 

- งบบริหารจัดการ ศบส.1 500,000 295,003.58 204,996.42  

(59.00 %) 

- ค่าสาธารณูปโภค 160,000 98,161.03 61,838.97 

(61.35 %) 

- ค่าประกันสังคม 13,500 3,750 9,750 

(27.77 %) 

2.) ค่าจ้างเหมาบุคลากร 150,000 12,000 138,000  

(8.00 %) 

งบด้าเนินงาน วงเงิน
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 

คงเหลือ (บาท) 

(คิดจากยอด
จัดสรรทั้งปี) 

3.) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 69,000   

- โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพสู่สากล 

3,000 - 3,000    

(0 %) 

- สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคใน
การด าเนินงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และเฝ้าระวัง
สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค 

33,000 - 33,000 

(0 %) 



4.) กลุ่มงานวิชาการ 40,000    

- โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

40,000 - 40,000  

(0 %) 

5.) กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน 2,533,340   

- โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

40,000 35,282  4,718 

(88.20 %) 

- โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการ
สุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ าบ้าน)  

1,965,840 665,760 1,300,080 

(33.86 %) 

6.) กลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ 688,400   

- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

271,700 25,760 245,774 

(9.48 %) 

- โครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านเครื่องมือ
ทางการแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ครบวงจร 

12,000 12,000 0.00  

(100 %) 

7.) โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3,750 3,750  

 

0.00  

(100 %) 

 

งบลงทุน 

งบลงทุน วงเงินงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) 
(คืนกรม) 

ชุดตรวจสอบคุณภาพเครื่องอัลตราซาวด์ 462,700 248,000 214,700 

เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
(Electrical Safety Analyzers) 

313,300 228,000 85,300 

เครื่องวัดแรงดันแบบละเอียด พร้อมชุดปรับ
แรงดันละเอียด  

(Pressure gauge Low Pressure) 

291,100 270,000 21,100 

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ และความชื้น 352,200 339,000 13,200 



เครื่องตรวจสอบแรงดึง  

(Digital Force Gauge) 

90,000 78,000 12,000 

ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 3 ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 1 

409,100 409,096.31 3.69 

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 1 

283,000 283,000 0.00  

 

2.2 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

ผลการด้าเนินงานกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ (ไตรมาสที่ 1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดงานสถานพยาบาลเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90)  
  ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 มีสถานพยาบาลเอกชนที่ยื่นค าขอ
ประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) จ านวน 59 แห่ง และได้รับการตรวจมาตรฐาน จนกระทั่ง
ได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาต เป็นไปตาม วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
ประชาชนจ านวน 59 แห่ง ซึ่งจังหวัดที่มีจ านวนยื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาลมากที่สุดคือ 
จังหวัดเชียงรายจ านวน 24 แห่ง รองลงมาได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 23 แห่ง จังหวัดล าปาง จ านวน 6 แห่ง 
ตามล าดับ ส าหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้ยื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และจังหวัดล าพูน  คิดเป็นผลงานร้อยละ 100 ดังแสดงตามกราฟท่ี 1      
  
กราฟที่ 1 แสดงร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด เขตสุขภาพที่ 1  
             ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 

 



ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย (ร้อยละ 75) 
 ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 มีเป้าหมายสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง

ได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมายซึ่งก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2564 ระดับความเสี่ยงตั้งแต่ 1-5 มีจ านวน 98 
แห่ง ส าหรับเป้าหมายสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงจะพิจารณาตามระดับความเสี่ยงระดับที่  2 เป็นต้นไป เป็น
กลุ่มเป้าหมายซึ่งมีจ านวน 48 แห่ง โดยแยกเป็นคลินิกกลุ่มเสี่ยงที่ให้บริการเสริมความงาม จ านวน 28 แห่ง และ
คลินิกกลุ่มเสี่ยงอ่ืน ๆจ านวน 18 แห่ง และโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยง จ านวน 2 แห่ง ในไตรมาสที่ 1 สามารถด าเนินการ
ตรวจเยี่ยม การติดตาม และตรวจสอบสถานพยาบาลให้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดย
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ านวน 3 แห่ง คิดเป็นผลงานร้อยละ 6.25 ดังแสดงตาม
กราฟที่ 2 
กราฟที่ 2 แสดงร้อยละของสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย เขตสุขภาพที่ 1 ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2564 

 



ตัวช้ีวัดงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90) 

 ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่
ยื่นค าขอ เพื่อด าเนินกิจการ จ านวน 49 แห่ง และได้รับการตรวจประเมินจากผู้อนุญาตหรือคณะที่ผู้อนุญาตแต่งตั้งมี
มติว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งได้แก่ มาตรฐานด้าน
สถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการให้บริการ จ านวน 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.75 โดย
จังหวัดที่มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพยื่นค าขอมากที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ตามล าดับ ดังแสดง
ตามกราฟท่ี 3 
 
กราฟที่  3 แสดงร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด           
เขตสุขภาพที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 70) 
 ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ วิเคราะห์และประมวลผลการด าเนินงานของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 และกฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 
แห่งประเภทกิจการนวดเพ่ือเสริมความงาม ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เนื่องจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่มีแผนการด าเนินงานเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป 

 
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

 ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 1 ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชน จ านวน 1 เรื่อง กรณีการท าศัลยกรรมตกแต่งปากของ
สถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

 

 
 



การตรวจประเมินมาตรฐานสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) 
  ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมินมาตรฐานสถาน
กักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) จ านวน 1 แห่ง ในพื้นที่ต าบลเหมืองจี้ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 

 
 

2.3 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งการด้าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต
สุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  

  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและด าเนินการจัดท าแผนงานสุขภาพภาคประชาชน เขต
 สุขภาพที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ค าสั่งเลขที่ 340/2563 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563) 

  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและด าเนินการจัดท าแผนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
 สุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ค าสั่งเลขที่ 339/2563 ลว. 6 พฤศจิกายน 2563) 



กิจกรรมที่ 2 ชี้แจงนโยบาย สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 

2.1 ประชุมถ่ายทอดชี้ แจงนโยบาย แนวทางการขับ เคลื่ อนงานสุขภาพภาคประชาชน  
และพัฒ นาศั กยภาพผู้ รับผิ ดชอบและเครือข่ ายงานสุ ขภาพภาคประชาชน  เขตสุ ขภ าพที่  1  
ประจ าปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom meeting) 

 

 

 

 

 

 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 
ประจ าปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom meeting) 

 

 

 

 

 

 

2.3 พัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ในเขตสุขภาพที่ 1 
ปีงบประมาณ 2564 (พ้ืนที่ 8 จังหวัด) 

 
 



 
 

 

 



2.4 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ผลการด้าเนินงานกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ (ไตรมาสที่ 1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 
 

งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ 
(อยู่ระหว่างด้าเนินการ) 

ล้าดับ ขั้นตอนการด้าเนินการ ผลการด้าเนินการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม
คณะท างาน เพ่ืออธิบายเกณฑ์
มาตรฐานและวางแนวทางการ
ด าเนินงาน 

ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานกิจกรรม 
ดังนี้ 
1. นายนคร วรารัตน์  
    (นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน) 
2. นายไมตรี จันทะจร  
    (นายช่างเทคนิคช านาญงาน) 
3. นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์  
    (วิศวกรปฏิบัติการ) 

15 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 

ประชุมคณะท างาน เพื่ออธิบายเกณฑ์
มาตรฐานและวางแนวทางการด าเนินงาน  
วันที่  2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง
ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม ม าต ร ฐ าน วิ ศ ว ก ร ร ม
การแพทย์ ชั้น 1 ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 1 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

- ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 



1. นายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ  
    (นายช่างเทคนิคช านาญงาน) 
2. นายนคร วรารัตน์  
    (นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน) 
3. นายไมตรี จันทะจร  
    (นายช่างเทคนิคช านาญงาน) 
4. นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์  
    (วิศวกรปฏิบัติการ) 

2 จัด เตรียมแบบบันทึก คู่มื อ 
และส่งหนังสือแจ้งก าหนดการ
ให้โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 

1 . จั ด เต รี ย มคู่ มื อ ก ารจั ด ก ารศู น ย์
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
2. จัดเตรียมแบบบันทึกการประเมิน
ความพร้อมการจัดการท าศูนย์เครื่องมือ
แพทย ์
3. ส่งหนังสือแจ้งก าหนดการ พร้อมคู่มือ 
แ ล ะ แ บ บ บั น ทึ ก ให้ โ ร ง พ ย า บ า ล
กลุ่มเป้าหมาย 
ตามหนังสือท่ี สธ 0716.04/ว2454 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

15 - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 

3 ลงพ้ืนที่ ส่ งเสริมการบริหาร
จัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 
2. ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
จัดท าศูนย์เครื่องมือแพทย์ จ านวน 39 
ข้อ 
3. ลงพ้ืนที่ส ารวจ ประเมิน ให้ค าแนะน า
และปรับปรุง 
4. ให้ค าแนะน าการจัดท าคู่มือคุณภาพ 
(QM) วิธีปฏิบัติงาน (SOP) 
5. สรุปผลการส ารวจ ประเมิน ให้
ค าแนะน า และปรับปรุง 
6. ก าหนดระยะเวลาในการติดตามผล
การพัฒนา 

50 - ใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ กิจกรรมที่ 3 

 

4 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 

 10 - ใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ กิจกรรมที่ 3 

 

5 จัดท ารายงานสรุป ผลการ
ด า เนิ น งาน กิ จ ก ร รม แ ล ะ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 10 - ใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ กิจกรรมที่ 3 



 

6 ส่ งข้ อมู ล ให้ กองวิศ วกรรม
การแพทย ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2564  - ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 

 รวมทั้งหมด   7,220  

 
งบประมาณที่ตั้งไว้  73,320.00 บาท 

งบประมาณท่ีใช้ไป (รวมเงินยืม) 7,220.00 บาท 
คิดเป็น  9.85 %     

 
2.5 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม %

1
 งานส ารวจข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท   
     ( Master Plan ) (แห่ง)

9 10 4 23 9.20

 -ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลต ำแหน่งก่อสร้ำงอำคำร 
สภำพแวดล้อมด้ำนสำธำรณสุข
 -วิเครำะห์ข้อมูลกำรก่อสร้ำงตำมรูปแบบและปัญหำ
ควำมขัดแย้งของแบบ

 -ก ำหนดแนวทำงพัฒนำและปรับปรุงผัง

2

2.1 ก ำหนดคุณลักษณะ / รำคำกลำง / พิจำรณำผล (คร้ัง) 17 12 6 35 14.00

2.2 กำรควบคุมงำน    (โครงกำร) 5 4 6 15 6.00

2.3 กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง (คร้ัง) 30 33 45 108 43.20

รวม 158 63.20

ภาระงาน
ไตรมาส 3ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งานอ านวยการก่อสร้าง / กรรมการต่างๆ

สรุปผลการด าเนินงานกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 1)

ไตรมาส 4 รวมท้ังหมด
ล าดับ

 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม %

2.4

2.4.1 มำตรฐำนวิศวกรรมโยธำ/สถำปัตยกรรม (คร้ัง) 4 4 3 11 4.40

2.4.2 มำตรฐำนวิศวกรรมเคร่ืองกล (คร้ัง) 5 4 3 12 4.80

2.4.3 มำตรฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ (คร้ัง) 4 3 2 9 3.60

2.4.4 มำตรฐำนวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (คร้ัง) 3 2 3 8 3.20

รวม 40 16.00

3

3.1 งำนปรับปรุง/ก่อสร้ำง(ด้ำนอำคำร)  (คร้ัง) 3 4 4 11 4.40

3.2 งำนปรับปรุง/ก่อสร้ำง(ด้ำนระบบ) (คร้ัง) 2 3 3 8 3.20

3.3 งำนมำตรฐำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย  (คร้ัง) 0 0.00

3.4 งำนจัดประชมุ/อบรม (คร้ัง) 0 0.00

3.5 งำนให้ควำมรู้และข้อเสนอแนะ (คร้ัง) 0 0.00

รวม 19 7.60

งานตรวจสอบ แบบ/ราคา/วัสดุขออนุมัติใช้

งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ล าดับ ภาระงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังหมด

 



ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม %

4

4.1
ส่งเสริมมำตรฐำนด้ำนอำคำรฯ ให้ รพ และภำคี
เครือข่ำย  (จัดประชมุ/ประชมุทำงไกล/เย่ียมส่งเสริม 
ณ สถำนพยำบำล)(คร้ัง)

0 0 0 0 0.00

4.2
ตรวจประเมินมำตรฐำนด้ำนอำคำรฯ (เย่ียมประเมิน ณ
 สถำนพยำบำล/ประเมินในระบบ HS4) (แห่ง)

0 0 0 0 0.00

4.3 ติดตำม/สรุปผลกำรตรวจเย่ียมประเมินฯ  (คร้ัง) 0 0 0 0 0.00

รวม 0 0.00

5

5.1
กำรออกแบบเขียนแบบร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
(โครงกำร)

0 0.00

5.2 กำรท ำผลงำนวิชำกำร/ ต ำรำ/ คู่มือ  (เร่ือง) 0 0.00

5.3 กำรท ำหลักสูตรกำรศึกษำ ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 0 0.00

5.4
กำรร่ำงข้อก ำหนดและมำตรฐำนร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก (เร่ือง)

1 1 0.40

รวม 1 0.40

งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

ล าดับ ภาระงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมท้ังหมด

ร่วมร่ำงแนวทำง
ปฏิบัติด้ำนทันตก
รรม กับ สสจ.ชม

 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม %

6

สนับสนุนเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉินจำกภัย
พิบัติต่ำงๆ

0 0 0 0 0.00

7 งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ( คร้ัง) 2 4 3 9 3.60

รวมแต่ละเดือน 85 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 100.0 31 ธันวำคม 2563

ล าดับ ภาระงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งานโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ข้อมูล ณ

รวมท้ังหมด

 



ล าดับ

1

2

3

4

5

6

7

0.4

0.0

งำนประสำนควำมร่วมมือด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม

งำนโต้ตอบภำวะฉุกเฉิน ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม

งำนอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมำย 3.6

%

9.2

79.2

7.6

0.0

ภาระงาน

งำนส ำรวจข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำผังแม่บท ( Master Plan ) 

งำนอ ำนวยกำรก่อสร้ำง / กรรมกำรต่ำงๆ

งำนให้ควำมรู้และค ำแนะน ำด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม

งำนประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม

 

 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 อ่ืนๆ 

  การด าเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน ตามตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และบุคลากรของ
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  



เกณฑ์การประเมิน (รอบ 5 เดือน) 

ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินผล 

1 - มีค าสั่งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
- มีค าสั่งคณะติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ ากัน 

- ค าสั่งที่มีการทบทวนและเป็นปัจจุบัน ซึ่งลง
นามโดยหัวหน้าหน่วยงาน และคณะต้องไม่มีชื่อ
ซ้ ากัน 

2 - มีการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการ
ควบคุมภายใน 

- เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการชี้แจง/การ
ฝึกอบรม/การประชุมเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

3 - มีการจัดท า Flow chart /คู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของทุกกล่มงาน 
- มีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายในตาม 
Flow chart 

- Flow chart พ ร้ อมค าอธิบ าย /คู่ มื อก าร
ปฏิบัติงานที่มีการก าหนดจุดควบคุมความเสี่ยง
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของทุกกลุ่มงาน 
- แบบสอบถ่มการควบคุมภายในตาม Flow 
chartไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ภารกิจหลักและสนับสนุน 

4 - มีการจัดท า Flow chart /คู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของทุกกลุ่มงาน 
- มีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายในตาม 
Flow chart 

- Flow chart พ ร้ อมค าอธิบ าย /คู่ มื อก าร
ปฏิบัติงานที่มีการก าหนดจุดควบคุมความเสี่ยง
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของทุกกลุ่มงาน 
- แบบสอบถ่มการควบคุมภายในตาม Flow 
chartไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ภารกิจหลักและสนับสนุน 

5 - มีการจัดท า Flow chart /คู่มือการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของทุกกลุ่มงาน 
- มีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายในตาม 
Flow chart 

- Flow chart พ ร้ อมค าอธิบ าย /คู่ มื อก าร
ปฏิบัติงานที่มีการก าหนดจุดควบคุมความเสี่ยง
ของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของทุกกลุ่มงาน 
- แบบสอบถ่มการควบคุมภายในตาม Flow 
chartไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ภารกิจหลักและสนับสนุน 

 



สัญลักษณ์เบื้องต้นในการท้า Flow Chart 

 
หลักการน้าสัญลักษณ์ Flowchart ต่างๆ มาเขียนผังกระบวนงาน 

  ผังกระบวนงาน (Flowchart) ต้องมีจุดเริ่มต้น (Start) และจุดสิ้นสุด (End) โดยสัญลักษณ์แต่ละรูป
จะถูกเชื่อมต่อด้วยทิศทางการท างาน (Direction Flow) เพ่ือบอกว่า เมื่อท างานนี้เสร็จต้องไปท างานไหนต่อไป การ
ท างานจะต้องเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้น (Start) และจบที่จุดสิ้นสุด (End) เท่านั้น 

การเขียน Flow Chart ที่ดี  

 ควรมีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนการเขียน Flow chart  
 ใช้สัญลักษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา 
 ค าอธิบายในภาพควร สั้น กะทัดรัด และเข้าใจง่าย 
 ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก 
 ไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมากๆ ควรให้สัญลักษณ์จุดเชื่อมแทน 
 ผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องของการท างานก่อนน าไปใช้ 



ตัวอย่างตาราง Flow Chart 

ล าดับ กระบวนงาน 
รายละเอียด

งาน 
จุดควบคุม
ความเสี่ยง 

เวลา (นาที) ผู้รับผิดชอบ 

      

      

      

      

  

 

ตัวอย่างแบบสอบถามควบคุมภายใน  

แบบสอบถามการควบคุมภายใน ใช่/มี ไม่ใช่/ไม่มี หมายเหตุ 

    

    

    

 

   มติที่ประชุม  รับทราบ 
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