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ค าน า 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 นับว่า 
มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผล 
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรม ต่างๆ 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี  1 ได้ด า เนินการ  ควบคุม  ก ากับ  การด า เนินงาน  
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน สรุปกิจกรรม ตามแผนงานโครงการท่ีได้ด าเนินการไป และได้รวบรวม
ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการให้บริการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
ท่ีจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนต่อไป 

 
 
 
 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
พฤศจิกายน 2565 
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  1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ          2 
  1.3 เป้าหมาย ค่านิยม           3 
  1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงาน      4 
  1.5 โครงสร้างบุคลากร           7 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
  2.1 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ           9 

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 
  3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     10 
  3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   11 
  3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  13 
  3.3 ผลการด าเนินงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

3.2.1 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    16 
3.2.2 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ       35 
3.2.3 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์       49 
3.2.4 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     54 
3.2.5 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม       74  

ส่วนที่ 4 กิจกรรมและโครงการส าคัญของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
  4.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานเขตสุขภาพที่ 1  109 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  4.2 โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   113 
       ของหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคผนวก 
คณะจัดท า 

 



 

 

  

ประวัติความเป็นมา 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขท่ี 191/1 หมู่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เดิม
ชื่อศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันใช้ชื่อศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 1 ตามค าส่ังกรมฯ ท่ี 1280/2562 ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 8 จังหวัด ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงใหม่ 2. จังหวัดเชียงราย 3. 
จังหวัดล าปาง 4. จังหวัดล าพูน 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดน่าน 7. จังหวัดพะเยา 8. จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีประชากรท้ังสิ้น 5,706,440 คน โรงพยาบาลในพื้นท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 1 จ านวน 
1,413 แห่ง 

ข้อมูลพื้นฐานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
ส่วนที ่1  

 

  หน้า 1 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 



 

  

 

1. ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
2. บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ และตามที่กฎหมายก าหนด 
4. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านระบบบริการ
สุขภาพให้แก่บุคลากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที ่
5. ศูนย์บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบริการสุขภาพ 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับ 
เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที ่
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ 

 
“เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ
เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง” 

 

พันธกิจ 

 

  หน้า 2 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

 

 

 

  

ใฝ่สามัคคี 
 

เป้าหมาย 

 

ค่านิยม 
ส. 

 1 สถานพยาบาลภาครัฐ-เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมี
คุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด และให้บริการด้วยความปลอดภัย 

 ประชาชนดูแลสุขภาพและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน มีการจัดการ
สุขภาพอย่างย่ังยืน 
 

สมรรถนะเป็นฐาน 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

บ. บริการด้วยใจ 
 

ส. 

  หน้า 3 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

  หน้า 4 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ด าเนินงาน เพื่อรับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มงาน ดังนี้ 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงาน 
ศูนย์สนบัสนุนบรกิารสุขภาพที่ 1 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
1. งานทดสอบเคร่ืองมือแพทย์มาตรฐาน 
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังระบบส่ือสารสาธารณสุข 
4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข 
7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8. งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเคร่ืองมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1. งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ังนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนา 
พฤติกรรมสุขภาพ 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 



  
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบรว่มกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในพื้นท่ี 
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6. งานการจัดการข้อรอ้งเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
8. งานบรหิารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  หน้า 5 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

1. งานส ารวจข้อมูลเพือ่สนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
    สาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

  หน้า 6 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

1. งานส ารวจข้อมูลเพือ่สนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
5. งานดูแลอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและและค าของบประมาณประจ าปี 
8. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและงบประมาณประจ าปี 
9. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

  

  หน้า 7 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

   โครงสร้างบุคลากรศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 1 



  หน้า 8 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ 

จ้างเหมาบริการ 

     รวมอัตราก าลังท้ังหมด 50 คน แบ่งประเภทบุคลากร ดังนี้ 

จ านวน            4      คน  

จ านวน            5      คน  

จ านวน          10      คน  

จ านวน          31      คน  



  

เขตพื้นที่รับผิดชอบศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
ส่วนที ่2  

 8 จังหวัดภาคเหนือ ดังนี้ 

  หน้า 9 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 โรงพยาบาล 120 แห่ง 

 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 103 แห่ง 

 

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 132,399 คน 

 

 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 1,663 แห่ง 

 
- สปา/นวด = 1,588 แห่ง 
- กิจการดูแลผู้สูงอายุ = 75 แห่ง 
 

   สถานพยาบาลเอกชน 2,598 แห่ง 

1. คลินิกเอกชน 2,566 แห่ง 
2. โรงพยาบาลเอกชน 32 

แห่ง 



  

รายการ (งบลงทุน) งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

คงเหลือ 
บาท ร้อยละ 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSIL 

55,800 55,800 - 100 

  หน้า 10 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

ผลการปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ส่วนที ่3  

    ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

55,800

55,800

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

งบประมาณจัดสรร (บาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565



 

 

 

 

 

 

 

 

   

รายละเอียดรายการ (งบด าเนินงาน) 

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

เบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 
คงเหลือ 

5,547,656.00 5,547,656.00 บาท ร้อยละ 

1. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น 
“สมาร์ท อสม.” และ “อสม. หมอประจ า
บ้าน” สนับสนุนนโยบายคนไทยทุกครอบครัว
มีหมอประจ าตัว 3 คน (P51) 

1,138,100.00 1,138,100.00 - 100 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อส
ม. (P51) 

95,500.00 95,500.00 - 100 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (P31) 

50,000.00 50,000.00 - 100 

โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชุมชนสร้างต าบลวิถี
ชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด19 (P52) 

10,000.00 10,000.00 - 100 

   ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

  หน้า 11 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

5,547,656

5,547,656

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

งบประมาณจัดสรร (บาท)

การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565



2. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาควบคุมก ากับมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 (P21) 

238,200.00 238,200.00 - 100 

สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในการ
ด าเนินงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และเฝ้าระวัง
สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค (P21) 

85,000.00 85,000.00 - 100 

3. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับงานด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ (P21) 

393,320.00 393,320.00 - 100 

4. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ตรวจราชการและนิเทศงาน งวด 1 (P31) 24,500.00 24,500.00 - 100 

ตรวจราชการและนิเทศงาน งวด 2 (P21) 24,500.00 24,500.00 - 100 

5. กลุ่มงานบริหารทั่วไปและแผนงาน 
- ค่าเช่าบ้าน (P11) 195,600.00 195,600.00 - 100 

- ค่าประกันสังคม (P11) 43,516.00 43,516.00 - 100 

- ค่าสาธารณูปโภค (P21) งวดที่ 1-2 240,000.00 240,000.00 - 100 

- ค่าสาธารณูปโภค (P22) งวดที่ 3 80,000.00 80,000.00 - 100 

- ค่าจ้างเหมาบุคคลากร (P61) งวดที่ 1 787,710.00 787,710.00 - 100 

- ค่าจ้างเหมาบุคคลากร (P51) งวดที่ 2-3 787,710.00 787,710.00 - 100 

- งบบริหารจัดการ ศบส.1 งวด 1-2 (P23) 750,000.00 750,000.00 - 100 

- งบบริหารจัดการ ศบส.1 งวด 3 (P21) 250,000.00 250,000.00 - 100 

โครงการสุขศาลาพระราชทานประจ าปี 2565 270,000.00 270,000.00 - 100 

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (P101) 

          20,000.00           20,000.00  - 100 

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข
ระดับกลางรุ่นที่ 35 และหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (P21) 

49,000.00 49,000.00 - 100 

อบรมเรื่องมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
ส าหรับประเทศไทย (P21) 

15,000.00 15,000.00 - 100 

  หน้า 12 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

 

  

  

ตัวช้ีวัดวัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

การประเมินสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)   60  2.8875 
1.ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน    
1.1 ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7.5 5.0000 0.3750 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7.5 5.0000 0.3750 

1.3 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

   

1.3.1 ร้อยละของสถานพยาบาลประเภทที่ ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(โรงพยาบาลเอกชน) กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.75 5.0000 0.1875 

1.3.2 ร้อยละของสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพ่ึงพิง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.75 5.0000 0.1875 

1.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

7.5 5.0000 0.3750 

1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา Smart อสม. 7.5 4.5000 0.3375 
1.6 จ านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ 

7.5 4.0000 0.3000 

1.7 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับกองแบบแผน 7.5 5.0000 0.3750 
1.8 จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมรการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้
มาตรฐาน 

7.5 5.0000 0.3750 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Poteneial Base) 40  2.0000 
2. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการต่องาน
บริการของหน่วยงาน 

15 5.0000 0.7500 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

15 5.0000 0.7500 

4. ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

10 5.0000 0.5000 

น้ าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.8875 

ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (รอบ 5 เดือน) 

  หน้า 13 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

ตัวช้ีวัดวัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

การประเมินสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base)   60  2.7413 
1.ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน    
1.1 ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7.5 4.8000 0.3600 

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.  หมอ
ประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

7.5 5.0000 0.3750 

1.3 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

   

1.3.1 ร้อยละของสถานพยาบาลประเภทที่ ได้รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(โรงพยาบาลเอกชน) กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.75 5.0000 0.1875 

1.3.2 ร้อยละของสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพ่ึงพิง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.75 5.0000 0.1875 

1.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

7.5 3.4000 0.2550 

1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา Smart อสม. 7.5 5.0000 0.3750 
1.6 จ านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ 

7.5 5.0000 0.3750 

1.7 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับกองแบบแผน 7.5 5.0000 0.3750 
1.8 จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมรการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้
มาตรฐาน 

7.5 3.3500 0.2513 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Poteneial Base) 40  2.0000 
2. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการต่องาน
บริการของหน่วยงาน 

15 5.0000 0.5000 

3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

15 5.0000 0.7500 

4. ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน 

10 5.0000 0.7000 

น้ าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.7413 

  หน้า 14 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (รอบ 11 เดอืน)



  

  หน้า 15 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 ผลการด าเนินงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 



 

 

  หน้า 16 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ  



  

  หน้า 17 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

  หน้า 18 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

  หน้า 19 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 20 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 21 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 22 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 23 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 24 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 25 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 26 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 27 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 28 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 29 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 30 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 31 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 32 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 33 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 34 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

 

 

 

   

  

 

 

  

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  หน้า 35 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 36 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 37 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 38 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 39 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 40 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 41 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 42 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 43 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 44 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 45 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 46 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  หน้า 47 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 48 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

 
 
 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ์

 

  หน้า 49 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 50 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

  หน้า 51 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 52 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  หน้า 53 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

 

 
 

 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
 

  หน้า 54 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  หน้า 55 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 56 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 57 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 58 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 59 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 60 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

 

  

  หน้า 61 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 62 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 63 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 64 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 65 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 66 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  หน้า 67 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 68 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 69 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

  หน้า 70 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 71 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 72 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  หน้า 73 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

 
 
 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

  หน้า 74 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 75 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 76 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 77 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 78 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 79 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 80 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 81 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 82 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 83 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 84 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 85 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 86 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 87 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  



  

  หน้า 88 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 89 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 90 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  หน้า 91 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 92 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 93 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

  หน้า 94 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 95 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 96 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 97 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 98 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 99 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



ผลการด าเนินการกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 

ภารกิจงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบนั 

ภารกิจงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบนั 

- งานอ านวยการสร้าง 

- งานส ารวจ /ออกแบบ /วางผงัต าแหน่งอาคาร และอพัเดต
มาสเตอร์แปลน 

- งานตรวจสอบรายการวสัด ุ/อปุกรณ์ /แบบแปลนก่อสร้าง ฯลฯ 

- งานระบบสิง่แวดล้อม และความปลอดภยั 

- สนบัสนนุภารกิจอ่ืนๆ (อาทิเช่น ภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค ,

ภารกิจมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ HS-4 ) 
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 ฯล

ฯ)

รวม

2557 88 53 10 0 0 151

2558 485 112 137 0 0 734

2559 520 190 225 0 2 937

2560 369 87 216 12 3 687

2561 405 102 94 7 4 612

2562 387 94 120 4 4 609

2563 363 86 168 20 15 652

2564 377 130 140 11 10 668

2565 559 154 227 8 7 955

  หน้า 100 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  
ผลการด าเนินการกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 

ภารกิจงานตามนโยบายปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบนั 

  หน้า 101 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  
ภาพแสดงผลงานทีผ่่านมา 

งานอ านวยการสร้าง 

อาคารผูป่้วยใน 144 เตียง คสล.8 ชั้น รพ.สนั
ทราย 

อาคารผูป่้วยนอก คสล.2 ชั้น รพ.ร้องกวาง 

อาคารศูนยแ์พทย ์ฯ คสล.9 ชั้น รพ.นครพิงค ์

อาคารบ าบดัรักษา คสล.5 ชั้น รพ.นครพิงค ์

  หน้า 102 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  
ภาพแสดงผลงานทีผ่่านมา 

งานอ านวยการสร้าง 

อาคารศูนยม์ะเร็ง   รพ.นครพิงค ์

อาคารทนัตกรรม คสล. 5 ชั้น รพ.ล าปาง 

อาคารผูป่้วยใน และอุบติัเหตุ 8 ชั้น รพ.เถิน 

อาคารผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุ 5 ชั้น รพ.สนัทราย 

  หน้า 103 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  
ผลการด าเนินการกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 

งานอ านวยการสร้าง 

อาคารผูป่้วยนอก และอ านวยการ คสล.7 ชั้น รพ.
นครพิงค ์

อาคารอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน 14 ชั้น รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

อาคารโครงการร้อยใจรัก( ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.
เชียงใหม่) 

อาคารผูป่้วยใน 144 เตียง คสล.7 ชั้น รพ.ฝาง 

  หน้า 104 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  
ผลการด าเนินการกลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 

งานอ านวยการสร้าง 

อาคารผูป่้วยนอก อุบติัเหตุ รพ.แม่สะเรียง 
แม่ฮ่องสอน 

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ขนาด 1,000 ลบ.ม. รพ.น่าน 

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 600 ลบ.ม. รพ.เกาะคา ล าปาง 

  หน้า 105 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  ภาพแสดงผลงานทีผ่่านมา 

งานตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นภยัพิบติั 

เหตุการณ์อคัคีภยั ณ รพ. พะเยา 

เหตุการณ์ดินสไลน์ ณ รพ.สต.แม่ตะละ  
อ.วดัจนัทร์กลัยาณิวฒันา จ.เชียงใหม่ 

  หน้า 106 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 ภาพแสดงผลงานทีผ่่านมา 

งานตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นภยัพิบติั 

ตูแ้รงดนัลบ โรงพยาบาลสนาม  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตรวจสอบความเสียหายอาคารจาก
เหตุการณ์แผน่ดินไหว 

  หน้า 107 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

            ส่วนที ่4 กิจกรรมและโครงการส าคัญ 
           ของศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 1 4 

  หน้า 108 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  และเครือข่ายสุขศาลาพระราชทานในพ้ืนที่ ได้ด าเนินการส่งเสริม พัฒนา 
การจัดบริการสาธารณสุข สุขศาลาพระราชทานในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จนสามารถให้บริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์เป็นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่
ท างานเชื่อมโยงกับหน่วยบริการในระดับสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
บริการสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสนับสนุนทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยมีเป้าหมายพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทาน จ านวน 10 แห่ง พ้ืนที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ น่าน รายละเอียดมีดังนี้ 

 

  

โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุข ในสุขศาล
พระราชทาน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จังหวัดเชียงราย (อ าเภอเวียงแก่น) จ านวน 1 แห่ง คือ  
1) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกุ๊ก  

จังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภออมก๋อย) จ านวน 2 แห่ง คือ  
1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง 
2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 4 แห่ง คือ  
(อ าเภอปางมะผ้า) 

1) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ บ้านแสนค าลือ  
(อ าเภอแม่สะเรียง) 

2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านปอหมื้อ  
3) ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ 
4) สุขศาลาพระราชทานบ้านสบโขง อ.สบเมย (สุขศาลาแห่งใหม่) 

  หน้า 109 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  จังหวัดน่าน จ านวน 3 แห่ง คือ  
(อ าเภอบ่อเกลือ)  
1) สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก่ า ต าบลดงพญา  
2) สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 100ปีฯบ้านสะไล ต าบลบ่อเกลือเหนือ  
3)   สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ต าบลขุนน่าน 
 

ผลการด าเนินงาน 

 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส่งเสริมและเยี่ยมเสริมพลังสุขศาลาพระราชทานใน
พ้ืนที่แล้ว จ านวน 9 แห่ง ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน 6 หมวด เพ่ือ
พัฒนาการจัดระบบบริหารและระบบการท างานในสุขศาลาพระราชทานฯ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์คุณภาพ 
ซึ่งมุ่งเน้นการท างานด้วยใจที่มุ่งมั่นต่อคุณภาพของเจ้าหน้าที่ การท างานเป็นทีม มีระบบตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ (บ้านผา
แดง)  

- ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานทั้ง 6 หมวด  
ผลการด าเนินงานสุขศาลาพระราชทาน มีเกณฑ์คุณภาพที่ดี เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯมีความรู้ในเรื่องของการ
จัดการยาหมดอายุ ที่เสื่อมประสิทธิภาพ การสังเกตยาหรือวัน เวลา ที่สามารถบ่งบอกถึงการหมดอายุหรือ
เสื่อมสภาพของยา  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯได้สังเกตและคัดแยกยาที่หมดอายุออกจากตู้  ใช้หลัก first 
in - first out มาใช้ในการจัดเรียงยา เพื่อการบริการที่มีคุณภาพของสุขศาลาพระราชทาน 

2. สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี (บ้านพะกะเช) 
- ได้ด าเนินการลงพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานทั้ง 6 หมวด 
ผลการด าเนินงานสุขศาลาพระราชทาน เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ มีความรู้และความเข้าใจในการ

ด าเนินการตามมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลาทั้ง 6 หมวด เพ่ือสามารถน าไปปรับปรุงและแก้ไขในการ
จัดการบริการสุขศาลาพระราชทานอย่างมีคุณภาพ 

3. สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก 
- ผลการด าเนินการส่งเสริมเจ้าหน้าที่สุขศาลามีเรียนรู้ และความเข้าใจตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 หมวด 
เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะติดเชื้ออย่างชัดเจน และจัดการก าจัดอย่างเหมาะสม ไม่
น าไปท้ิงรวมหรือท าลายร่วมกับขยะทั่วไป เพื่อให้การจัดการบริการสุขศาลาพระราชทานอย่างมีคุณภาพ 
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4. สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ (บ้าน
แสนค าลือ) 

- ได้ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานทั้ง 6 หมวด เจ้าหน้าที่
สุขศาลาฯมีเรียนรู้ ปฏิบัติและเข้าใจในเรื่องของหลักการบริหารจัดการสุขศาลาพระราชทาน กระบวนการท างาน 
flow chart/ยา /หลัก first in first out/ ประเภทของยา / การสังเกตวันผลิต วันหมดอายุ  และได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ ให้สุขศาลาพระราชทานมีคุณภาพต่อการให้บริการ 

5. สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหม้ือ 
- ได้ลงพ้ืนที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานทั้ง 6 หมวด ผลการ

ด าเนินงาน เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ มีความรู้ และความพร้อมต่อการให้บริการสุขศาลาพระราชทาน การจัดการคัด
แยกและจัดเรียงยาตามมาตรฐานของสุขศาลาฯ  ในเรื่องของชนิดยา ชื่อยา การสังเกตวันผลิต วันหมดอายุ  และ
การน าหลัก first in first out มาใช้ในการบริหารจัดการยา ลดความเสี่ยงต่อการน ายาที่หมดอายุมาใช้ในการ
ให้บริการ 

6. สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ 
- ได้ลงพ้ืนที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานทั้ง 6 หมวด ผลการด าเนินงาน 
เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ มีความรู้ วิธีการใช้ และวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือการบริหารจัดการสุข
ศาลาพระราชทานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ (บ้านสะไล) 
- ได้ด าเนินการ ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานทั้ง 6 หมวด เจ้าหน้าที่

สุขศาลาฯ มีแนวทางบันทึกผลการให้บริการทุกครั้ง การจัดการบริหารผู้ป่วยที่ต้องมีการติดตาม และการท า
ทะเบียนส าหรับการเยี่ยมบ้าน เพ่ือใช้ในการบันทึกอาการป่วยและการให้บริการผู้ป่วยกรณีเยี่ยมบ้าน เพ่ือเป็น
หลักฐานการให้บริการที่เป็นลายลักอักษร และแนวทางการส่งเสริม การสร้างนักเรียนต้นแบบด้านพฤติกรรม
สุขภาพ 

8. สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด 
- ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานทั้ง 6 หมวด 

เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ มีแนวทางการบูรณาการร่วมกับทีมภาคี เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ มีความรู้ในการบันทึกผลการ
ให้บริการ เพ่ือเป็นหลักฐานการให้บริการที่เป็นลายลักอักษร 

9. สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก  า 
- ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานทั้ง 6 หมวด ผล

การด าเนินงาน เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญต่อการซักประวัติ และรายละเอียด
การให้บริการ และปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจร่างกาย  และบันทึกรายละเอียดในการให้บริการ เช่น น้ าหนัก 
ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย vital sign อาการน า อาการป่วย การวินิจฉัย การรักษา การใช้ยาเวชภัณฑ์ และการให้สุข
ศึกษากรับผู้มารับบริการเป็นต้น 

สรุปผลโดยรวม 
 การด าเนินการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการในสุขศาลารพระราชทานหมวดที่ 1-6 

โดยรวมมีเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานตามท่ีก าหนด ยังมีบางประเด็นที่ยังต้องได้รับการแก้ไข อาทิ กระบวนงานยังไม่
ครอบคุ้ม การติดตามผลการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการยา เวชภัณฑ์ อาคารสถานที่เกิดการช ารุดจากภัย
ธรรมชาติ ผลจากการได้ลงพ้ืนที่ส่งเสริม ท าให้เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในคุณภาพมาตรฐาน
การให้บริการในสุขศาลารพระราชทานมากขึ้น เพ่ือการจัดการสุขศาลาพระราชทานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ
การให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

270,000.00 270,000.00 - 100 

สุขศาลาพระราชทานแห่งใหม่ (สุขศาลาพระราชทานบ้านสบโขง) 
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ส ารวจพ้ืนที่และประชุมการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดตั้งสุขศาลา

พระราชทานบ้านสบโขง ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จั งหวัดแม่ ฮ่องสอน  พร้อมกับนาวาอากาศตรี 
บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ และกลุ่มแผนงาน ปัจจุบันได้เปิดอาคารและให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริม พัฒนา การ
จัดบริการสาธารณสุข ในสุขศาลาพระราชทานเขตสุขภาพท่ี 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ผ่านการรับรองคุณภาพจ านวน 3 แห่ง ได้แก่  
- สุขศาลาพระราชทาน รร.ตซด.รางวัลอินทิราฯ คานที 
- สุขศาลาพระราชทาน รร.ตซด.เฉลิมครบรอบ 100 ปี 
- สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตซด. บ้านปอหมื้อ 
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โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ประเจตนารมณ ์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมี 
“คุณธรรมเป้าหมาย” ดังนี้ 

 ปัญหาที่อยากแก ้

 1. การใช้ทรัพยากรอย่างไมคุ่้มค่า 

 2. การไม่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 

 3. การไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่  

 ความดีที่อยากท า 

 1. การพ่ึงพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียนวินัยและวัฒนธรรมขององค์กร 

 3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 4. มีจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น 

 ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกาของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เพ่ือให้คุณธรรมน าการ
พัฒนา เกิดสังคมที่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทุกคนใน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 มีคุณธรรม มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการด ารงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
ต่อไป 

 
 

 

 

ศบส.1 ร่วมสร้างองค์กรคุณธรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  หน้า 117 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

 
 

  

  หน้า 118 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 119 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 120 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 121 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 122 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 123 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 124 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 125 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 126 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 127 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 128 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 129 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 130 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 131 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 132 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 133 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 134 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 135 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 136 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 137 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 138 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 139 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 140 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 141 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 142 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 143 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



   

  หน้า 144 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 145 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

  

  หน้า 146 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 147 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 148 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

  หน้า 150 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

ภาคผนวก 
 

  หน้า 151 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



  

รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

 
ประธานที่ปรึกษา  นายก าพล ใหลมา  

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1  
 
คณะที่ปรึกษา   นายวิกร โตวราพงศ์  

รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 (ฝ่ายบริหาร) 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
 
นายวีรศักดิ์ โสมโยธ ี 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 (ฝ่ายวิชาการ)  
 
นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
นายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  
 
นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน  
 
นายพีรวัส สักแก้ว  
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
 
นายสุวิจักขณ์ พรานฟาน  
รักษาการหัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
  

ผู้จัดท า   นายศักดิ์ชาย โชคสวัสดิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  หน้า 152 
รายงานผลการด าเนินงานปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 



 

 

 

ศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที่ 1 
Regional Health Service Support Center 1 

 
 

ที่อยู่ 191/1 หมู่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180  
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