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กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
กลุม่ภารกิจดา้นสนบัสนุนงานบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
 



ค ำน ำ 
 
 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ไดด้ าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ
ภายใตก้รอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2552 เป็นตน้มา และไดร้ายงานความกา้วหนา้ค ารับรองการปฏิบติัราชการฯ ผลงานรอบ  6  
เดือน ตรงตามระยะเวลาท่ีส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด  โดยผลงานในรอบ 12 เดือน กรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ ไดร้วบรวมและจดัท าเป็นเอกสารรายงานผลปฏิบติัราชการ ตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีสาระส าคญัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ตารางสรุปผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 

ส่วนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ราย
ตวัช้ีวดั ทั้ง 4 มิติ  คือ มิติที ่1 มิติดา้นประสิทธิผล     มิติที ่2 มิติดา้นคุณภาพใหบ้ริการ     มิติ 3  มิติ
ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ  มิติ 4  มิติดา้นการพฒันาองคก์ร     

 
รายงานฉบบัน้ี ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูรั้บผิดชอบในการ

จดัเก็บขอ้มูล ผูก้  ากบัดูแลตวัช้ีวดั รวมทั้งคณะท างานพฒันาระบบติดตามและประเมินผลกรม
สนบัสนุนบริการสุขภาพ และคณะผูบ้ริหารของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพทุกท่าน ท่ีไดใ้หก้าร
ส่งเสริมและสนบัสนุน  การด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารฉบบัน้ีจะเป็น
ประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
 

คณะท างาน และกลุ่มติดตามและประเมินผล 
กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

กลุ่มภารกิจดา้นสนบัสนุนงานบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

30 กนัยายน 2553 
 
  
 
 
 
  

ก 



  
สารบญั 

 
เร่ือง หน้า 
 

 ค าน า 
 สารบญั 
1.  ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  (รอบ 12  เดอืน) ก 
2. รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ   ข 

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
 มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล     น ้าหนักร้อยละ 55 
ประเดน็การประเมิน  : ผลส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการของกรม

สนับสนุนบริการสขุภาพ  
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏบิตัริาชการ/ภารกจิหลกัของสว่นราชการระดบักรมหรอืเทยีบเทา่ 
ตวัช้ีวดัท่ี 3.1 : ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัตามเป้าหมายผลผลติของ      1 
     กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  
ผลผลิตท่ี 1 สถานบรกิารสขุภาพภาครฐั เอกชน และสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพไดร้บัการ

สง่เสรมิ พฒันา สนบัสนุน ประสาน ควบคมุ ก ากบัคณุภาพมาตรฐานบรกิารสขุภาพ 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.1  จ านวนโรงพยาบาลภาครฐัไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาตาม  4 
   มาตรฐานงานสขุศกึษา  
ตวัชีว้ดัที ่3.1.2            จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาครฐัไดร้บัการสง่เสรมิพฒันา  10 
   คณุภาพตามมาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทย ์
ตวัชีว้ดัที ่3.1.3            จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ    14 
   ควบคมุก ากบัใหไ้ดค้ณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ ์
   ทีก่ฎหมายก าหนด  
ตวัชีว้ดัที ่3.1.4            จ านวนสาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศลิปะทีไ่ดร้บัการ  19 
   สง่เสรมิ  ควบคมุ  ก ากบั  ใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐานการ 
   ประกอบโรคศลิปะ 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.5            จ านวนสถานประกอบการเพือ่ธุรกจิบรกิารสขุภาพไดร้บัการ  35 
   สง่เสรมิพฒันาใหเ้ขา้สูค่ณุภาพตามมาตรฐานตาม 
   ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบั  พ.ศ.2551 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.6            จ านวนสถานพยาบาลเอกชนทีใ่หบ้รกิารชาวต่างชาต ิ  42 
   ไดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนุนคณุภาพมาตรฐาน 

 

ก 



สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 

 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.7           จ านวนโครงการกอ่สรา้งของสถานบรกิารสขุภาพภาครฐั  46 
   ไดร้บัการสง่เสรมิ  สนบัสนุนพฒันาคณุภาพมาตรฐาน 
    ดา้นอาคารสถานที ่
ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการวจิยั พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นระบบบรกิารสขุภาพ สขุศกึษาและ

สขุภาพภาคประชาชน 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.8           จ านวนผลงานวจิยั  พฒันาองคค์วามรู ้ และเทคโนโลย ี  50 
   ระบบบรกิารสขุภาพ สขุศกึษา และสขุภาพภาคประชาชน 
ผลผลิตท่ี 3 ผลงานการสง่เสรมิคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.9           จ านวนกจิกรรมการสง่เสรมิคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ  61 
ผลผลิตท่ี 4 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพเพือ่น าไปสูก่ารปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมสขุภาพ 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.10          รอ้ยละของกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ 69 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.11          จ านวนภาคเีครอืขา่ยไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุน  78 
   ใหม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมดา้นสขุภาพ  
 
ประเดน็การประเมิน  :  ผลส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัราชการ/ภารกิจ

หลกัของกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
ตวัชีว้ดัที ่3.2  จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาครฐัผา่นเกณฑม์าตรฐาน  85 
   งานสขุศกึษา  
ตวัชีว้ดัที ่3.3  รอ้ยละของสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ   88 
   ไดค้ณุภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
ตวัชีว้ดัที ่3.4  รอ้ยละของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายรบัรูส้ทิธปิระโยชน์   98 

  การคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ  
ตวัชีว้ดัที ่3.5  ระดบัความส าเรจ็ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามรู ้  115 

  ทีถ่กูตอ้งในการดแูลสขุภาพ  ดา้นบรกิารสขุภาพ  
ตวัชีว้ดัที ่3.6  รอ้ยละของหมูบ่า้นมกีารจดัการดา้นสขุภาพ    123 
ตวัชีว้ดัที ่3.7  รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและ  118 

  สนบัสนุนมกีจิกรรมดา้นสขุภาพ 
 
 
 
 
 
 



สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
 

 มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพให้บริการ     น ้าหนักร้อยละ 15 
ตวัชีว้ดัที ่4  รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูก้ าหนดนโยบาย   132 
ตวัชีว้ดัที ่5.1 :          รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร   135 
ตวัชีว้ดัที ่5.2          ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนั  138 
   และปราบปรามการทจุรติ 
ตวัชีว้ดัที ่5.6       ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของ   144 
   กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
 

 มิติ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ    น ้าหนักร้อยละ 10   
ประเดน็การประเมิน  : การบริหารงบประมาณ 
ตวัช้ีวดัท่ี 6 :  รอ้ยละของอตัราการเบกิจ่ายงบประมาณรายจา่ยภาพรวม  154 
ประเดน็การประเมิน  : ประสิทธิผลของการใช้พลงังาน 
ตวัช้ีวดัท่ี 7:   ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการ   157 
   ประหยดัพลงังานของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  
ประเดน็การประเมิน  : การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 :   ระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุภายใน    163 
ตวัช้ีวดัท่ี 9:        ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน    169 
ประเดน็การประเมิน  : ประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ 
ตวัช้ีวดัท่ี 10.4 :   ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการ   173 

                           รกัษามาตรฐานระยะเวลา  การใหบ้รกิาร  
 

 มิติ 4  มิติด้านการพฒันาองคก์ร    น ้าหนักร้อยละ 20  
ประเดน็การประเมิน  : การบริหารจดัการองคก์ร 
ตวัช้ีวดัท่ี 11 :   ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการบรหิาร   181
   จดัการภาครฐั (PMQA) 
  
 
 
 
 
 
 

   



สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
 

 ตวัช้ีวดัท่ี 11.1    ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินผา่นเกณฑค์ณุภาพ   
    การบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน   

 ตวัชีว้ดัที ่ 11.1.1    รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร 
    จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
 ตวัชีว้ดัที ่11.1.2   ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัใน 
    การบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธใ์น 
    การด าเนินการพฒันาองคก์าร   
 ตวัชีว้ดัที ่11.1.3   รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร 
    จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานในหมวดทีส่ว่นราชการ 
    ด าเนินการไมผ่า่นเกณฑใ์นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 
 ตวัช้ีวดัท่ี  11.2     ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการ  
    บรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธก์ารด าเนนิการ 
    ของสว่นราชการ ตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
      ระดบัพืน้ฐาน 
 ตวัช้ีวดัท่ี  11.3    ระดบัความส าเรจ็เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการจดัท าแผน  
    พฒันาองคก์ารปีงบประมาณ  พ.ศ.2554 
 ภาคผนวก 

- รายงานตวัชีว้ดัตามผลผลติทีส่ านกัพฒันาระบบบรกิารสขุภาพรบัผดิชอบ 
- หนงัสอืที ่สธ 0208.04/62  เรื่อง การจดัท าค ารบัรองการปฏบิตัริาชการและการ

ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสว่นราชการใน
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

              

    

1 

ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
   รอบ  6 เดอืน 

   รอบ 12 เดือน 

ตวัชี้วดัผล                     
การปฏิบติัราชการ 

 หน่วย 
วดั 

น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล รวมทุกระดบั ระดบักระทรวงและกลุ่มภารกิจ (น ้าหนัก : ร้อยละ 30) 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลระดบักรมสนับสนุนบริการสขุภาพ (น ้าหนัก : ร้อยละ 25)  5.0000 1.2500 
ประเดน็การประเมินผล : ผลส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการของ 
                                          กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

   

ตวัชี้วดัท่ี 3.1 ระดบั
ความส าเรจ็ของร้อยละ
เฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการ
บรรลเุป้าหมายผลผลิต
ของกรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ 

ร้อย
ละ 

5.00 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.2500 

ผลผลิตท่ี 1 สถานบรกิารสขุภาพภาครฐั เอกชน และสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ
ไดร้บัการสง่เสรมิ พฒันา สนบัสนุน ประสาน ควบคุม ก ากบัคุณภาพมาตรฐานบรกิารสขุภาพ 

   

ตวัชีว้ดัที ่3.1.1 จ านวน
สถานบรกิารสขุภาพภาครฐั 
ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันา
คณุภาพตามมาตรฐานงาน
สขุศกึษา 

แหง่ 0.60 800 850 900 950 1000 1,403 แหง่ 5.0000 0.0300 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.2 จ านวน
สถานบรกิารสขุภาพภาครฐั
ไดร้บัการสง่เสรมิ พฒันา
คณุภาพตามมาตรฐานดา้น
วศิวกรรมการแพทย ์

แหง่ 0.60 368 391 414 437 460 490 แหง่ 5.0000 0.0300 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.3 จ านวน
สถานบรกิารสขุภาพ
ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิ ควบคมุ ก ากบัใหไ้ด้
คณุภาพมาตรฐานตาม
เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

แหง่ 0.40 3040 3230 3420 3610 3800 4,065 แหง่ 5.0000 0.0200 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.4 จ านวน
สาขา/ศาสตร ์การประกอบ
โรคศลิปะทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 
ควบคมุ ก ากบั ใหไ้ด้
คณุภาพตามมาตรฐานการ

สาขา/
ศาสตร ์

0.60 5 6 7 8 9 11 สาขา/
ศาสตร ์

5.0000 0.0300 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
   รอบ  6 เดอืน 

   รอบ 12 เดือน 

ตวัชี้วดัผล                     
การปฏิบติัราชการ 

 หน่วย 
วดั 

น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
ประกอบโรคศลิปะ 
 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.5 จ านวน
สถานประกอบการเพื่อธรุกจิ
บรกิารสขุภาพไดร้บัการ
สง่เสรมิพฒันาใหเ้ขา้สู่
คณุภาพมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯฉบบัพ.ศ. 2551 

แหง่ 0.40 960 1020 1080 1140 1200 1,206 แหง่ 5.0000 0.0200 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.6 จ านวน
สถานพยาบาลเอกชนที่
ใหบ้รกิารชาวต่างชาตไิดร้บั
การสง่เสรมิ สนบัสนุน
คณุภาพมาตรฐาน 

แหง่ 0.40 40 43 45 48 50 63 แหง่ 5.0000 0.0200 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.7 จ านวน
โครงการก่อสรา้งของสถาน
บรกิารสขุภาพภาครฐัไดร้บั
การสง่เสรมิ สนบัสนุนพฒันา
คณุภาพมาตรฐานดา้น
อาคารสถานที ่

แหง่ 0.60 152 162 171 181 190 195 
โครงการ 

5.0000 0.0300 

ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการวจิยั พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นระบบบรกิารสขุภาพ สขุ
ศกึษาและสขุภาพภาคประชาชน 

   

ตวัชีว้ดัที ่3.1.8 จ านวน
ผลงานการวจิยัพฒันาองค์
ความรู ้และเทคโนโลยรีะบบ
บรกิารสขุภาพ สขุศกึษา 
และสขุภาพภาคประชาชน 

เรื่อง 0.40 1 2 3 4 5 5 เรื่อง 5.0000 0.0200 

ผลผลิตท่ี 3 ผลงานการสง่เสรมิคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ    

ตวัชีว้ดัที ่3.1.9 จ านวน
กจิกรรมการสง่เสรมิคุม้ครอง
ดา้นบรกิารสุขภาพ 
 

กจิกรรม 0.30 - - - - 3 3 
กจิกรรม 

5.0000 0.0150 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
   รอบ  6 เดอืน 

   รอบ 12 เดือน 

ตวัชี้วดัผล                     
การปฏิบติัราชการ 

 หน่วย 
วดั 

น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
ผลผลิตท่ี 4 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพเพื่อน าไปสูก่าร
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 

   

ตวัชีว้ดัที ่3.1.10 รอ้ยละของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการ
ถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ 

รอ้ยละ 0.30 64 68 72 76 80 รอ้ยละ94.1 5.0000 0.0150 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.11 จ านวน
ภาคเีครอืข่ายไดร้บัการ
สง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุน
ใหม้สีว่นร่วมในการจดั
กจิกรรมดา้นสขุภาพ 

เครอื 
ขา่ย 

0.40 240 255 270 285 300 300 
เครอืขา่ย 

5.0000 0.0200 

ประเดน็การประเมินผล : ผลส าเรจ็ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการ/ 
                                          ภารกิจหลกัของกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

   

ตวัชีว้ดัที ่3.2 จ านวนสถาน
บรกิารสขุภาพภาครฐัผา่น
เกณฑม์าตรฐานงานสขุ
ศกึษา 

แหง่ 4.00 600 625 650 675 700 991 แหง่ 5.0000 0.2000 

ตวัชีว้ดัที ่3.3 รอ้ยละของ
สถานประกอบการธรุกจิ
บรกิารสขุภาพไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

รอ้ยละ 4.00 95 96 97 98 99 รอ้ยละ100 
(460 แหง่) 

5.0000 0.2000 

ตวัชีว้ดัที ่3.4 รอ้ยละของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายรบัรู้
สทิธปิระโยชน์การคุม้ครอง
ดา้นบรกิารสุขภาพ 

รอ้ยละ 3.00 92 93.5 95 96.5 98 รอ้ยละ
98.82 

5.0000 0.1500 

ตวัชีว้ดัที ่3.5 ระดบั
ความส าเรจ็ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมคีวามรูท้ี่
ถูกตอ้งในการดแูลสขุภาพ 

ระดบั
ความ
ส าเรจ็ 

3.00 1 2 3 4 5 ระดบั5 5.0000 0.1500 

ตวัชีว้ดัที ่3.6 รอ้ยละของ
หมูบ่า้นมกีารจดัการดา้น
สขุภาพ 

รอ้ยละ 3.00 76 78 80 82 84 รอ้ยละ
84.41 

5.0000 0.1500 

ตวัชีว้ดัที ่3.7 รอ้ยละของ
ภาคเีครอืข่ายทีไ่ดร้บัการ

รอ้ยละ 3.00 76 78 80 82 84 รอ้ยละ
84.67 

5.0000 0.1500 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
   รอบ  6 เดอืน 

   รอบ 12 เดือน 

ตวัชี้วดัผล                     
การปฏิบติัราชการ 

 หน่วย 
วดั 

น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
สง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุน
มกีจิกรรมดา้นสขุภาพ 
มิติท่ี 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ (น ้าหนัก : ร้อยละ 15)  3.1333 0.4700 
ประเดน็การประเมินผล : ความพึงพอใจ    
ตวัชีว้ดัที ่4 รอ้ยละของระดบั
ความพงึพอใจของผูก้ าหนด
นโยบาย 
 
 

รอ้ยละ 3.00 65 70 75 80 85 N/A(รอผล
ประเมนิจาก
หน่วยงาน
นอก) 

1.0000 0.0300 

ตวัชีว้ดัที ่5.1 รอ้ยละของ
ระดบัความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร 

รอ้ยละ 4.00 65 70 75 80 85 N/A(รอผล
ประเมนิจาก
หน่วยงาน
นอก) 

1.0000 0.0400 

ประเดน็การประเมิน : การป้องกนัการทุจริต    
ตวัชีว้ดัที ่5.2 ระดบัความ 
ส าเรจ็ของการด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ 

ระดบั
ความ
ส าเรจ็ 

4.00 1 2 3 4 5 ขัน้ 
ตอนที ่5 

5.0000 0.2000 

ประเดน็การประเมิน : การเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร    
ตวัชีว้ดัที ่5.6 ระดบั
ความส าเรจ็ในการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสาร 

ระดบั
ความ
ส าเรจ็ 

4.00 1 2 3 4 5 ขัน้ 
ตอนที ่5 

5.0000 0.2000 

มิติท่ี 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ (น ้าหนัก : ร้อยละ 10)  4.9160 0.4916 
ประเดน็การประเมิน : การบริหารงบประมาณ    
ตวัชีว้ดัที ่6 รอ้ยละของอตัรา
การเบกิจา่ยงบประมาณ
รายจา่ยภาพรวม 

รอ้ยละ 2.00 92 93 94 95 96 รอ้ยละ  
97.11 

5.0000 0.1000 

ประเดน็การประเมิน : ประสิทธิภาพของการใช้พลงังาน    
ตวัชีว้ดัที ่7 ระดบั
ความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานของกรม
สนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 

ระดบั
ความ
ส าเรจ็ 

1.00 1 2 3 4 5 ขัน้ 
ตอนที ่5 

5.0000 0.0500 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
   รอบ  6 เดอืน 

   รอบ 12 เดือน 

ตวัชี้วดัผล                     
การปฏิบติัราชการ 

 หน่วย 
วดั 

น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
ประเดน็การประเมิน : การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน    
ตวัชีว้ดัที ่8 ระดบัความ 
ส าเรจ็ของการควบคมุภายใน 
 

ระดบั
ความ
ส าเรจ็ 

1.50 1 2 3 4 5 ส่วนที่ 1= 
88.88% 

ส่วนที่ 2 = 4 
ข ัน้ตอน 

4.4400 0.0666 

ตวัชีว้ดัที ่9 ระดบั
ความส าเรจ็ของการ
ตรวจสอบภายใน 
 
 

ระดบั
ความ
ส าเรจ็ 

1.50 1 2 3 4 5 ขัน้ 
ตอนที ่4 

5.0000 0.0750 

ประเดน็การประเมิน : การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ    
ตวัชีว้ดัที ่10.4 ระดบั
ความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักในการรกัษา
มาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบ้รกิาร 

รอ้ยละ 4.00 80 85 90 95 100 5 กระบวนงาน 
ก. 1 = 4 วนั 
ก. 2 = 4 วนั 
ก. 3 = 30นาท ี
ก. 4 = 8 วนั 
ก. 5 = 8 วนั 

5.0000 0.2000 

มิติท่ี 4 มิติด้านการพฒันาองคก์าร (น ้าหนัก : ร้อยละ 20)  4.7119 0.9424 
ประเดน็การประเมิน : การบริหารจดัการองคก์าร    
ตวัชี้วดัท่ี 11 ระดบั
ความส าเรจ็ของการพฒันา
คณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั (PMQA) 

ร้อย
ละ 

20.00       4.7119 0.9424 

ตวัชีว้ดัที ่11.1 ระดบั
ความส าเรจ็ของการด าเนิน
การาผ่านเกณฑค์ุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั
ระดบัพืน้ฐาน 

รอ้ยละ 12.00 60 70 80 90 100    

11.1.1 รอ้ยละของการผา่น
เกณฑค์ุณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
(วดักระบวนการในการ
ด าเนินการพฒันาองคก์ารใน
หมวดทีด่ าเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

รอ้ยละ 8.00 60 70 80 90 100 ม6=96.67 
ม5=90.00 

4.3335 0.3467 
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ตารางสรปุผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
   รอบ  6 เดอืน 

   รอบ 12 เดือน 

ตวัชี้วดัผล                     
การปฏิบติัราชการ 

 หน่วย 
วดั 

น ้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑก์ารให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
11.1.2 ระดบัความส าเรจ็
ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ในการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเรจ็ของผลลพัธใ์น
การด าเนินการพฒันา
องคก์าร (วดัผลลพัธข์องการ
พฒันาองคก์ารในหมวดที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 

รอ้ยละ 2.00 60 70 80 90 100 บรรลตุาม
เป้าหมาย 5 
KPI   
( ม6= 
ครบถว้น 
 
 ม5= 
บรรลุ 2 KPI , 
ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย 1 
KPI) 

4.8744 0.0975 

11.1.3 รอ้ยละของการผา่น
เกณฑค์ุณภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน
ในหมวดทีส่่วนราชการ
ด าเนินการไมผ่า่นเกณฑฯ์ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

รอ้ยละ 2.00 60 70 80 90 100 ม1= 100 
ม3=100 

5.0000 0.1000 

ตวัชีว้ดัที ่11.2 ระดบั
ความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายความส าเรจ็ของ
ผลลพัธก์ารด าเนินการของ
สว่นราชการตามเกณฑ์
คณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  
(หมวด 7) 

รอ้ยละ  4.00 60 70 80 90 100 RM1= 2 ดา้น
เทา่กบัรอ้ยละ 
94,90 
RM2=100% 
RM3=100% 
RM4.1=91% 
RM4.2=ระดบั
5 
RM4.3=100% 
 

 

4.9553 0.1982 

ตวัชีว้ดัที ่11.3 ระดบั
ความส าเรจ็เฉลี่ยถ่วง
น ้าหนกัของการจดัท า
แผนพฒันาองคก์าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รอ้ยละ 4.00      ครบถว้น 3 
องค ์

ประกอบ 

5.0000 0.2000 

รวม   3.1540 
รายงาน ณ วนัที ่31 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2553 
ผูร้ายงาน  นายประสาท  ตราดธารทพิย ์ หน่วยงาน  ส านกับรหิาร  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการส านกับรหิาร    โทรศพัท ์02 590 1682 
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มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผล 
มิติท่ี 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบติัราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเดน็การประเมินผล : ผลส าเรจ็ตามแผนปฏิบติัราชการของกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัราชการ
ของส่วนราชการระดบักรมหรือเทียบเท่า (น ้าหนัก 25 คะแนน) แบง่ออกเป็น 
ตวัช้ีวดัท่ี 3.1 ระดบัความส าเรจ็ของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักตามเป้าหมายผลผลิตของกรมสนับสนุน
บริการสขุภาพ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 
น ้าหนัก : รอ้ยละ 5 
ค าอธิบาย : 
 วัดผลส าเร็จ จากร้อยละของผลผลิต (Output) เชิงปริมาณของงานหรือผลส าเร็จของตัวชี้ว ัดที่กรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพท าได ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทยีบกบัเป้าหมายผลผลติของตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีก่ าหนดไวต้าม “เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” 
ตารางและสตูรการค านวณ : 

ตวัชี้วดั (i) 
น ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชี้วดั 

คะแนนท่ี
ได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 
(Wi x SMi) 

1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

ผลผลิตท่ี 1 สถานบรกิารสขุภาพภาครฐั เอกชน และสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ
ไดร้บัการสง่เสรมิ พฒันา สนบัสนุน ประสาน ควบคมุ ก ากบัคุณภาพมาตรฐานบรกิารสขุภาพ 

  

ตวัชีว้ดั :  จ านวนโรงพยาบาล
ภาครฐัไดร้บัการส่งเสรมิพฒันา
คณุภาพตามมาตรฐานบรกิาร
สาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข  

- - - - - 150 ผลการ
ด าเนินงาน
226 แหง่ 

กรมฯ ไมไ่ด้
น ามาเซน็ค า
รบัรองเนื่องจาก
หน่วยงาน
รบัผดิชอบโอน
ภาระกจิไป
สงักดัส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

ตวัชีว้ดั :  จ านวนสถานีอนามยั
และศูนยส์ขุภาพชุมชนทีร่บัการ
สง่เสรมิพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
เกณฑค์ุณภาพเครอืขา่ยบรกิาร
ปฐมภูม ิ

- - - - - 1,100 ผลการ
ด าเนินงาน
2,100 แหง่ 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.1 จ านวนสถาน
บรกิารสขุภาพภาครฐั ไดร้บัการ
สง่เสรมิพฒันาคณุภาพตาม
มาตรฐานงานสขุศกึษา 

0.12 800 850 900 950 1000 5.0000 
(1,403 
แหง่) 

0.6000 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.2 จ านวนสถาน
บรกิารสขุภาพภาครฐัไดร้บัการ
สง่เสรมิ พฒันาคณุภาพตาม
มาตรฐานดา้นวศิวกรรม
การแพทย ์
 

0.12 368 391 414 437 460 5.0000 
(490 แหง่) 

0.6000 
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ตวัชี้วดั (i) 
น ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชี้วดั 

คะแนนท่ี
ได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 
(Wi x SMi) 

1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.3 จ านวนสถาน
บรกิารสขุภาพภาคเอกชนที่
ไดร้บัการสง่เสรมิ ควบคมุ 
ก ากบัใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

0.08 3040 3230 3420 3610 3800 5.0000 
(4,065 
แหง่) 

0.4000 

ตวัชี้วดัที่ 3.1.4 จ านวนสาขา/
ศาสตร ์การประกอบโรคศลิปะที่
ไดร้บัการสง่เสรมิ ควบคุม ก ากบั 
ใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐานการ
ประกอบโรคศลิปะ 

0.12 5 6 7 8 9 5.0000ฃ
(11 สาขา/
ศาสตร)์ 

0.6000 

ตวัชีว้ดัที ่3.1.5 จ านวนสถาน
ประกอบการเพื่อธรุกจิบรกิาร
สขุภาพไดร้บัการสง่เสรมิพฒันา
ใหเ้ขา้สูค่ณุภาพมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ 
ฉบบั พ.ศ. 2551 

0.08 960 1020 1080 1140 1200 5.0000 
(1,206 
แหง่) 

0.4000 

ตวัชี้วดัที่ 3.1.6 จ านวน
สถานพยาบาลเอกชนทีใ่หบ้รกิาร
ชาวต่างชาตไิดร้บัการส่งเสรมิ 
สนบัสนุนคณุภาพมาตรฐาน 

0.08 40 43 45 48 50 5.0000 
(63 แหง่) 

0.4000 

ตวัชี้วดัที่ 3.1.7 จ านวนโครงการ
ก่อสรา้งของสถานบรกิารสขุภาพ
ภาครฐัไดร้บัการส่งเสรมิ 
สนบัสนุนพฒันาคณุภาพ
มาตรฐานดา้นอาคารสถานที ่

0.12 152 162 171 181 190 5.0000 
(195 

โครงการ) 

0.6000 

ผลผลิตท่ี 2 ผลงานการวจิยั พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นระบบบรกิารสขุภาพ สุขศกึษาและสุขภาพภาคประชาชน 
ตวัชีว้ดัที ่3.1.8 จ านวนผลงานการ
วจิยัพฒันาองคค์วามรู ้และ
เทคโนโลยรีะบบบรกิารสขุภาพ สขุ
ศกึษา และสขุภาพภาคประชาชน 

0.08 1 2 3 4 5 5.0000 
(5 เรื่อง) 

 

0.4000 

หมายเหตุ – งานวจิยัจ านวน 3 เรื่อง ส านกัพฒันาระบบบรกิารสขุภาพรบัผดิชอบและกรมฯ 
ไมไ่ดน้ ามาเซน็ค ารบัรองเน่ืองจากหน่วยงานดงักล่าวไดถู้กโอนภาระกจิไปสงักดัส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ในปีงบประมาณ 2553 มผีลการด าเนินงานจ านวน 3 เรื่อง  

3 เรื่อง - 

ผลผลิตท่ี 3 ผลงานการสง่เสรมิคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ   
ตวัชีว้ดัที ่3.1.9 จ านวนกจิกรรม
การสง่เสรมิคุม้ครองดา้นบรกิาร
สขุภาพ 

0.06 - - - - 3 5.0000 
(3 

กจิกรรม) 

0.3000 
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ตวัชี้วดั (i) 
น ้าหนัก 
(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบัระดบั
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายของตวัชี้วดั 

คะแนนท่ี
ได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วง
น ้าหนัก 
(Wi x SMi) 

1 
(80%) 

2 
(85%) 

3 
(90%) 

4 
(95%) 

5 
(100%) 

ผลผลิตท่ี 4 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการถ่ายทอดความรูด้า้นสุขภาพเพื่อน าไปสู่การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 

  

ตวัชีว้ดัที ่3.1.10 รอ้ยละของ
กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการ
ถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ 

0.06 64 68 72 76 80 5.0000 
(รอ้ยละ 
94.1) 

0.3000 

ตวัชี้วดัที ่3.1.11 จ านวนภาคี
เครอืข่ายไดร้บัการสง่เสรมิพฒันา
และสนบัสนุนใหม้สีว่นร่วมในการ
จดักจิกรรมดา้นสขุภาพ 

0.08 240 255 270 285 300 5.0000 
(300 

เครอืขา่ย) 

0.4000 

 1.00  5.0000 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั เท่ากบั 
   (Wi x SMi)         หรือ              (W1 x SM1) + (W2 x SM2) + ... + (Wi x SMi) 

      Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
โดยท่ี : 
W หมายถงึ น ้าหนกัความส าคญัทีใ่หก้บัแต่ละเป้าหมายผลผลติ และผลรวมของน ้าหนกัของทุกเป้าหมายผลผลติ

เทา่กบั 1 
SM หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัรอ้ยละของเป้าหมายผลผลติ 
i  หมายถงึ ล าดบัทีข่องเป้าหมายผลผลติ ; 1 , 2 , ... , I   
เกณฑก์ารคะแนน :  
 ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
1  (W3.1.1-3.1.11 x SM3.1.1-3.1.11) = 1 
2  (W3.1.1-3.1.11 x SM3.1.1-3.1.11) = 2 
3  (W3.1.1-3.1.11 x SM3.1.1-3.1.11) = 3 
4  (W3.1.1-3.1.11 x SM3.1.1-3.1.11) = 4 
5  (W3.1.1-3.1.11 x SM3.1.1-3.1.11) = 5 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 
ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั น ้าหนัก 

(รอ้ยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนท่ีได้ ค่าคะแนนถ่วง

น ้าหนัก 
ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัตามเป้าหมายผลผลติของกรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย) 

5.00 จ านวน 11 
ตวัชีว้ดัย่อย
เท่ากบั 

รอ้ยละ 100 

5.0000 0.2500 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

1.ตวัช้ีวดัท่ี 3.2 : จ านวนสถานบริการสขุภาพภาครฐัผ่านเกณฑม์าตรฐานงานสขุศึกษา 
2.ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  

นางสาวเบญจมาศ  สรุมติรไมตร ี
3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  

นางสดุาพร ด ารงคว์านชิ 
4.โทรศพัท์ :  02-5901661 5.โทรศพัท์ :   02-5901616 
6.ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั :   
         สถานบริการสขุภาพภาครฐั  หมายถงึ โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชมุชน 
ศนูยส์ขุภาพชมุชนและสถานีอนามยั ทีส่งักดักระทรวงสาธารณสขุ 
        มาตรฐานงานสขุศึกษา  หมายถงึ  สิง่ทีก่ าหนดขึน้เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการด าเนนิงานและวดั
ความส าเรจ็ของงานสขุศกึษาของสถานบรกิารสขุภาพทกุระดบั ประกอบดว้ย 4 หมวด 10 องคป์ระกอบ    
16 ดชันีชีว้ดั 
        ผา่นเกณฑม์าตรฐาน  หมายถงึ สถานบรกิารสขุภาพภาครฐัทีม่กีารประเมนิตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานงานสขุศกึษา ผา่นระดบั 1,2,3 ของมาตรฐานงานสขุศกึษา 
 
7. ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
    7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

 

7.2. รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา   
 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 

จ านวนสถานบริการสขุภาพภาครฐัผา่น
เกณฑม์าตรฐานงานสุขศึกษา 

652 
แห่ง   

 

695 
แห่ง   

991 
แห่ง 

+6.19% 
(+43 แห่ง) 

+29.87% 
(+296 แห่ง) 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัรอบ
.....11....เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ. เดือน การเปล่ียนแปลง  

เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั (%) 

จ านวนสถานบริการสขุภาพภาครฐัผา่น
เกณฑม์าตรฐานงานสุขศึกษา 

650 
แห่ง 

991 
แห่ง 

 

52.46 
(+341 แห่ง) 

8.เกณฑก์ารให้คะแนน : ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี้ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
600 625 650 675 700 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

9.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

จ านวนสถานบริการสขุภาพภาครฐัผา่น
เกณฑม์าตรฐานงานสุขศึกษา 

4.00 991 แห่ง 5.0000 0.2000 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ:  
10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ในข้อ 7.2 
            สถานบรกิารสขุภาพทีเ่ป็นเป้าหมายตามตวัชีว้ดันี้ เป็นสถานบรกิารสขุภาพภาครฐัทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันาคณุภาพงานสขุศกึษาใหม้กีารด าเนินการตามมาตรฐานทีก่ าหนด เมือ่สถาน
บรกิารสขุภาพน ามาตรฐานงานสขุศกึษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานแลว้ ในช่วงไตรมาสท่ี 4 จะมี
การประเมนิคณุภาพงานสขุศกึษาของตนเองเมื่อเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานว่าผา่นเกณฑร์ะดบัใด ซึง่
มาตรฐานงานสขุศกึษา ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ และในแต่ละองคป์ระกอบจะมดีชันชีีว้ดั และเกณฑ์
ยอ่ยลงไป องคป์ระกอบตามมาตรฐานงานสขุศกึษา มดีงันี้ 
            องคป์ระกอบที ่1  นโยบายการด าเนินงานสขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
            องคป์ระกอบที ่2  ทรพัยากรการด าเนินงานสขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
องคป์ระกอบที ่3  ระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นสขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ 
            องคป์ระกอบที ่4  แผนการด าเนินงานสขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
            องคป์ระกอบที ่5  กจิกรรมสขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
            องคป์ระกอบที ่6  การตดิตามสนบัสนุนการด าเนนิงานสขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
            องคป์ระกอบที ่7  การประเมนิผลการด าเนนิงานสขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
            องคป์ระกอบที ่8  การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 
            องคป์ระกอบที ่9  การวจิยัทีเ่กีย่วกบัสขุศกึษาและพฤตกิรรมสขุภาพ 
            องคป์ระกอบที ่10 ผลลพัธก์ารด าเนินงานสขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ 
ส่วนระดบัการผ่านเกณฑม์าตรฐานงานสขุศึกษาของสถานบริการสขุภาพ มีดงัน้ี 
            ระดบั 1  พอใช ้  หมายถงึ  มกีารด าเนินงานผา่นองคป์ระกอบ ที ่2 , 4 , 5 และ 7 
            ระดบั 2  ด ี       หมายถงึ  มกีารด าเนินงานผา่นองคป์ระกอบ ที ่1 - 7 
            ระดบั 3  ดมีาก   หมายถงึ  มกีารด าเนินงานผา่นทกุองคป์ระกอบ 
          ในปีงบประมาณ 2553   กองสขุศกึษาไดด้ าเนินการสง่เสรมิ  สนบัสนุน และพฒันาใหส้ถานบรกิาร
สขุภาพเป้าหมายมกีารด าเนนิการพฒันาคณุภาพงานสขุศกึษาตามมาตรฐานงานสขุศกึษา  และก าหนดใหม้ี
การประเมนิตนเองตามเกณฑม์าตรฐานงานสขุศกึษาโดยมกีารตรวจสอบผลการประเมนิตนเองจาก
ผูร้บัผดิชอบงานสขุศกึษาในระดบัจงัหวดักอ่นจะสง่รายงานใหก้องสขุศกึษาในชว่งไตรมาสที ่4  ซึง่มผีลการ
ประเมนิผา่นเกณฑม์าตรฐานงานสขุศกึษา ดงันี้  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

           ในระดบั CUP  ผา่นเกณฑม์าตรฐานงานสขุศกึษา รวม   110  แหง่  จ าแนกเป็นระดบั ดงันี้ 
                      ระดบั  1         จ านวน      1     แหง่ 
                      ระดบั  2         จ านวน      3     แหง่ 
                      ระดบั  3         จ านวน   106     แหง่ 
           ในระดบั PCU  ผา่นเกณฑม์าตรฐานงานสขุศกึษา รวม   881  แหง่  จ าแนกเป็นระดบั ดงันี้ 
                      ระดบั  1         จ านวน   110     แหง่ 
                      ระดบั  2         จ านวน     50     แหง่ 
                      ระดบั  3         จ านวน   721     แหง่  
10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
    1. โครงการส่งเสริม  สนับสนุนการพฒันามาตรฐานงานสขุศึกษา ปีงบประมาณ 2553 
เป้าหมายด าเนินงาน 
    1.สถานบรกิารสขุภาพภาครฐัผา่นเกณฑม์าตรฐานงานสขุศกึษา  จ านวน 650  แหง่ 
1.ความกา้วหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสั

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่ายจรงิ  

ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานจากการรายงานผล
การประเมนิตนเองของสถานบรกิารสขุภาพทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพการด าเนินงานสุขศกึษาตาม
มาตรฐานงานสุขศกึษา ในช่วงไตรมาสที ่4 ซึง่มสีถาน
บรกิารสุขภาพด าเนินการพฒันาคุณภาพงานสุขศกึษา
ผ่านเกณฑม์าตรฐานงานสุขศกึษา จ านวน  991  แห่ง 
จ าแนกเป็นระดบัโรงพยาบาล (CUP) 110  แห่ง เป็น
ระดบัศนูยส์ุขภาพชุมชน/สถานีอนามยั (PCU) 881 แห่ง 

100 60-112-P012-01 4,000,000 3,998,079.50 

 
11.ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
  1.ภาคเีครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาและเครอืขา่ยปฏบิตัใินพืน้ทีใ่หค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดใีนการสง่เสรมิ 
พฒันาและตรวจสอบมาตรฐานงานสขุศกึษา   
12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :            
1. ผูร้บัผดิชอบงานสขุศกึษาของสถานบรกิารสขุภาพ มกีารเปลีย่นแปลง  ท าใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในการ
พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานงานสขุศกึษาไมถ่กูตอ้ง จ าเป็นตอ้งมกีารจดัประชมุ อบรมในพืน้ทีเ่ดมิ 
13.ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป ( รายงานในรอบ 12 เดือน ) 
- ไม่มี - 
14. หลกัฐานอ้างอิง :   

   1. โครงการสง่เสรมิ พฒันามาตรฐานงานสขุศกึษา  ปีงบประมาณ  2553    
   2. เอกสารมาตรฐานงานสขุศกึษาของสถานบรกิารสขุภาพทัง้ 3 ระดบั 
   3. ฐานขอ้มลูผลการพฒันาคณุภาพงานสขุศกึษาของสถานบรกิารสขุภาพ ปีงบประมาณ 2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั) รอบ 6 เดอืน 
รอบ 12 เดือน 

1. ขื่อตวัช้ีวดัท่ี 3.3 : รอ้ยละของสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพไดค้ณุภาพมาตรฐานตามทีก่ าหนด 
2. ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :   
           นายแพทยภ์ทัรพล  จงึสมเจตไพศาล 

3. ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : 1. นางสวุภรณ์   แนวจ าปา 
                         2. นางอมรรตัน์  ทวกีลุ 

4. โทรศพัท์ :  0 2590 1997 ต่อ 111 5.  โทรศพัท ์:  0 2590 1997 ต่อ 104,102 
6. ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั   : 

สถานประกอบการธรุกิจบริการสขุภาพ : หมายถงึ สถานทีเ่พือ่สขุภาพหรอืเพือ่เสรมิสวยทีใ่ชใ้น
การประกอบกจิการสปาเพือ่สขุภาพ กจิการนวดเพือ่สขุภาพ หรอืกจิการนวดเพือ่เสรมิสวย ซึง่กจิการ
ดงักล่าวไมเ่ขา้ขา่ยการประกอบการศลิปะตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศลิปะและการประกอบวชิาชพี
อืน่ตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีทางการแพทยห์รอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

ได้คณุภาพตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด  หมายถงึ สถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพที่
ยืน่ค ารอ้งขอต่ออายใุบรบัรองมาตรฐานตามทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ ก าหนด และผา่นการพจิารณา
มาตรฐาน ไดร้บัการรบัรองต่ออกี 2 ปี 
สตูรการค านวณ 

 
 

  
 
แทนค่าตามสูตร ดงันี้  460   x   100    =  100 
                                     460 
7. ข้อมลูผลการด าเนินงาน ตวัช้ีวดั  
 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ โดยส านกังานสง่เสรมิธุรกจิบรกิารสขุภาพ  ท าการตรวจประเมนิ
มาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพใน  ปี 2551-2552  พบว่ามสีถานประกอบการเพือ่สขุภาพได้
คณุภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ  

ปี 2551 จ านวน 1,221  คดิเป็น  รอ้ยละ 98   
ปี 2552 จ านวน  1,266  แหง่  รอ้ยละ  99.26   

โดยผลการด าเนนิงานปี  2551  เพิม่ขึน้จากปี  2552  เป็นรอ้ยละ 2.1 
 หมายเหต ุ สถานประกอบการฯในปี 2551-2552  หมายถึง  สถานประกอบการทัง้รายใหม่
และรายเก่า  ท่ีย่ืนขอรบัรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 
 
 
 
 

    จ านวนสถานประกอบการฯที่ยื่นค าร้องขอต่ออายุได้รับการรบัรองมาตรฐาน         X100 

  สถานประกอบการธุรกจิบริการสขุภาพที่ย่ืนค าร้องขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน 
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  7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 
 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
การเปลีย่นแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
รอ้ยละของสถานประกอบการธุรกจิบรกิาร
สขุภาพไดค้ณุภาพมาตรฐานตามทีก่ าหนด 

  98 
 

99.30 
(1,266 แหง่) 

100 
(460 แห่ง) 

+1.3% +0.7% 

                              

    7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบั 

รอบ 11 เดอืน 
ผลการด าเนินงาน ณ เดอืน  กนัยายน การเปลีย่นแปลง 
เดอืนทีผ่า่นมา ปจัจบุนั (%) 

รอ้ยละของสถานประกอบการธุรกจิ
บรกิารสขุภาพไดค้ณุภาพมาตรฐาน
ตามทีก่ าหนด 

100 
  
 

100 
 

- 

 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน :   ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี้                                                                                                              

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
95            96 97 98 99 

 

9. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
รอ้ยละของสถานประกอบการธุรกจิบรกิาร
สขุภาพไดค้ณุภาพมาตรฐานตามทีก่ าหนด 

4.00 รอ้ยละ 100 
(460 แห่ง) 

5.0000 0.2000 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ:   
10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ในข้อ 7.2 
 เงื่อนไข :     ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  เรือ่ง  ก าหนดสถานทีเ่พือ่สขุภาพ  หรอืเพือ่เสรมิสวย  
มาตรฐานของสถานที ่ การบรกิาร  ผูใ้หบ้รกิาร  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่การรบัรองใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานส าหรบัสถานทีเ่พื่อสขุภาพ  หรอืเพือ่เสรมิสวยตามพระราชบญัญตัสิถานบรกิาร  พ.ศ.  2509  
พ.ศ.  2551  ประกอบกบันโยบายการพฒันาใหส้ถานประกอบการสขุภาพสามารถกา้วสูก่ารยอมรบัในระดบั
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั) รอบ 6 เดอืน 
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สากล  ซึง่มอบหมายภารกจิการด าเนนิการในสว่นภมูภิาคใหแ้กส่ านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  75  แหง่  และ
ในเขตกรงุเทพมหานคร  มอบหมายใหส้ านกังานสง่เสรมิธรุกจิบรกิารสขุภาพ  เป็นหน่วยงานตรวจประเมนิ
มาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ  เพือ่ใหก้ารพฒันาคณุภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ
เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง  บรรลุตามเป้าหมาย  ตวัชีว้ดัทีก่ าหนด  ส านกังานสง่เสรมิธุรกจิบรกิารสขุภาพ  กรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  มกีจิกรรมด าเนินการเพือ่สนบัสนุนกระบวนการรบัรองคณุภาพมาตรฐานฯ  ดงันี้ 
 
ขัน้เตรียมการ   
        เตรียมเสนอโครงการ ดงัน้ี 
        1.1  โครงการประชมุเพือ่การพฒันาศกัยภาพดา้นธรุกจิบรกิารสขุภาพในสว่นภมูภิาค ปี 2553 
        1.2  โครงการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ ปีงบประมาณ 2553 
         
ขัน้การด าเนินการ  
 1. จดัประชมุชีแ้จง นโยบายและแนวทางการด าเนินการสง่เสรมิพฒันาดา้นธรุกจิบรกิารสขุภาพ 
ปีงบประมาณ 2553 แก ่ผูร้บัผดิชอบทัง้ในสว่นกลาง และสว่นภมูภิาค จ านวน 76 จงัหวดั ในโครงการประชมุ
เพือ่การพฒันาศกัยภาพดา้นธรุกจิบรกิารสขุภาพในสว่นภมูภิาค ปี 2553 ในวนัที ่24-25 ธนัวาคม 2552  
โดยมกีจิกรรมสรปุไดด้งันี้ 
 1.1  เอกสารทบทวนแนวทางด าเนินการสนบัสนุนงานดา้นธุรกจิบรกิารสขุภาพในเครอืขา่ยภมูภิาค 
 1.2  เอกสารทบทวน/ก าหนดฐานขอ้มลูทีส่นบัสนุนงานดา้นธุรกจิบรกิารสขุภาพ 
 1.3  เอกสารแนวทางการพฒันาระบบรายงานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ 
 1.4  สาธติโปรแกรมระบบสารสนเทศในการตรวจรบัรองสถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ 
 1.5  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการฯ (เอกสาร
ประกอบการบรรยาย) 
 1.6  เปิดเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์การด าเนินการตรวจและประเมนิมาตรฐานฯ เพือ่ปรบัปรงุคูม่อื 
ปฏบิตักิารการตรวจรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการ (เอกสารสรปุประเดน็และขอ้เสนอแนะในการพฒันา
คูม่อืปฏบิตักิารฯ 
 1.7  จดัระบบการตดิตามประเมนิผล และ ชอ่งทางการสือ่สารระหว่างเครอืขา่ย  1 ระบบ ผา่นทาง 
website ระบบสารสนเทศ และ E-mail 
 2. ด าเนินการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ ทัง้ในสว่นกลางและสว่น
ภมูภิาค ตามโครงการ  โครงการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ ปีงบประมาณ 
2553 เพือ่ตรวจ และประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการทีย่ ืน่ค ารอ้งเพือ่ขอรบัรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการกรณีรายใหม ่รายต่ออาย ุโดยมกีจิกรรม ดงันี้ 
 2.1  สง่เสรมิ พฒันา ใหค้ าแนะน าในการหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่การรบัรองใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานทีก่ าหนด           
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 2.2  รบัค ารอ้งและตรวจเอกสารประกอบการขอรบัรองมาตรฐาน  จ านวน  110 ฉบบั 
 2.3  จดัตัง้คณะอนุกรรมการตรวจสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ  1 คณะ 
 2.4  จดัตัง้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการ
กลาง เพือ่พจิารณารบัรองมาตรฐาน  2 คณะ 
 2.5  ประสานงานนดัตรวจสถานที ่  
 2.6  ออกตรวจสถานที ่บนัทกึภาพสถานทีต่ามกฎหมายก าหนด  
 2.7  สรปุผลการตรวจประเมนิเพือ่น าเสนอคณะกรรมการพจิารณารบัรองมาตรฐาน 
 2.8  ประชมุคณะอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
ก าหนดเดอืนละ1ครัง้ เพื่อพจิารณากลัน่กรองสถานประกอบการทีค่ณะอนุกรรมการตรวจและประเมนิ
มาตรฐานสถานประกอบการกลางได้ด าเนินการตรวจลกัษณะและมาตรฐาน และใหข้อ้เสนอแนะเบื้องตน้
สถานประกอบการผ่าน/ไม่ผ่าน จ านวน 2 ครัง้ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 2552 ถงึเดอืนมกราคม 2553) 
 2.9  ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการกลาง ก าหนดเดอืนละ1
ครัง้ เพื่อเสนอความเหน็ต่อประธานคณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการกลาง   
(ผูอ้อกใบรบัรอง) ในการพจิารณาออก/ไม่ออกใบรบัรองมาตรฐาน  จ านวน 2 ครัง้ (เดอืนธนัวาคม 2552) 
 2.10  สรปุผลการพจิารณาการรบัรองมาตรฐาน จ านวน 2 ครัง้  
 2.11  ออกใบรบัรองมาตรฐาน 
 
ขัน้ติดตามและการประเมินผล 
         ส่วนภมิูภาค 
         รายงานผลตามตวัชีว้ดัระดบักรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  ตามแบบรายงานสถานประกอบการธุรกจิ
บรกิารสขุภาพ ปี 2553 ทาง http://www.thaispa.go.th/  ระบบสารสนเทศธุรกจิบรกิารสขุภาพ ทกุวนัที ่30 
ของทุกเดอืน  
          ส่วนกลาง  
           1.  พฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศในการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ   
1 ระบบ 
 2.  จดัท าคูม่อืการใชง้านโปรแกรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ  1 
เล่มส าเนา 150 เล่ม มอบแก ่ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 75 แหง่ 
           3.  จดัท าแนวทางการรายงานการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ 1 ฉบบั
ส าเนา 80 ฉบบั มอบแก ่ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 75 แหง่ 
             4.  รายงานผลตามตวัชีว้ดัระดบักรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ในสว่นกรงุเทพมหานคร ตามแบบ
รายงานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ ปี 2553 ทาง http://www.thaispa.go.th/ ระบบสารสนเทศ
ธุรกจิบรกิารสขุภาพ ทกุวนัที ่30 ของทกุเดอืน 
           5.  สรปุรายงานภาพรวมประเทศตามแบบรายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR) งวด 12 เดอืน มผีล
การด าเนินงานเทา่กบั  รอ้ยละ  100  โดย  สถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพยืน่ค ารอ้งขอต่ออายุ

http://www.thaispa.go.th/
http://www.thaispa.go.th/
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั) รอบ 6 เดอืน 
รอบ 12 เดือน 

ใบรบัรองมาตรฐานจ านวน  460  แหง่  ไดร้บัการตรวจและประเมนิผา่นเกณฑม์าตรฐานตามทีป่ระกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ  ก าหนด  จ านวน  460  แหง่ 
 
10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ/ กิจกรรม 
  10.2.1 โครงการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ปีงบประมาณ 2553 

 ความกา้วหน้าของโครงการ รอ้ยละ
ความกา้วหน้า
โครงการ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 
แผนขอใช ้  เบกิจ่าย

จรงิ 
1. โครงการประชมุเพื่อการพฒันา
ศกัยภาพดา้นธุรกจิบรกิารสขุภาพใน
สว่นภูมภิาค ปี 2553 กลุ่มเป้าหมาย 
รวม 75 จงัหวดั เมื่อวนัที ่24–25 
ธนัวาคม 2552 ที ่หอ้งประชมุบอลรมู 
C โรงแรมมารวย การเ์ดน้    

100 80-112-PO17-01 341,100 320,819 

2.โครงการตรวจและประเมนิมาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ 
ปีงบประมาณ 

20 80-112-P017-02 335,600 8,300 

 

11.ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
         (1) การไดร้บัการยกเวน้ภาษสีรรพสามติส าหรบัสถานประกอบการสปาเพือ่สขุภาพทีไ่ด้รบัใบรบัรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสขุ  ท าใหผู้ป้ระกอบการฯมคีวามตื่นตวัในการต่ออายใุบรบัรองมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสขุ             
         (2) ธุรกจิบรกิารสขุภาพ  เป็นธรุกจิทีส่ามารถสรา้งรายได ้ เนื่องจากปจัจุบนัประชาชนมคีวามสนใจ
ในการดแูลสขุภาพเพิม่ขึน้  และตรวจสอบตราสญัลกัษณ์คณุภาพมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ ท าให้
ผูป้ระกอบการฯมคีวามตื่นตวัในการต่ออายใุบรบัรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ             
12.อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :            
     ด้านโครงสร้างและอตัราก าลงั  
 ส านกังานสง่เสรมิธรุกจิบรกิารสขุภาพเป็นองคก์รทีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย  เป็น
เหตุใหไ้มม่กีรอบอตัราก าลงัทีช่ดัเจน บุคลากรทีม่อียูจ่งึไมเ่พยีงพอต่อภาระงาน และขาดความรู ้ ความเขา้ใจ
โดยเฉพาะดา้นกฎหมาย และงานธุรกจิบรกิารสขุภาพเชงิลกึ  เนื่องจากงานธุรกจิบรกิารสขุภาพเป็นเรือ่งการ
สง่เสรมิสขุภาพทางเลอืก มกีารพฒันาศาสตรใ์หมอ่ยา่งต่อเนื่อง   
 ด้านกระบวนการด าเนินงาน   
 กระบวนการตรวจ และประเมนิมาตรฐาน และเอกสารหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณารบัรองมาตรฐาน
ไมส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั) รอบ 6 เดอืน 
รอบ 12 เดือน 

 ด้านกฎหมาย 
  อ านาจในการบงัคบัใชใ้หเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฯ (สถานประกอบการเพือ่สขุภาพที่
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานตามประกาศฯ จงึจะเปิดด าเนินการได)้ ยงัไมไ่ดร้บัการรว่มมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เทา่ทีค่วรและการเขา้สูก่ระบวนการขอรบัรองมาตรฐานเป็นภาคสมคัรใจ  โดยผูป้ระกอบการแสดงความจ านงโดย
การยืน่ค ารอ้งขอรบัรองมาตรฐาน กระบวนการแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใชเ้วลานาน และมกีระบวนการที่
ยุง่ยาก ซบัซอ้น 
 ด้านสมรรถนะ   
 เนื่องจากเป็นทางเลอืกใหมใ่นการสง่เสรมิสขุภาพ จงึมกีารพฒันาศาสตรใ์หมอ่ยา่งต่อเนื่อง ท าให้
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูใ้หบ้รกิาร ยงัขาดความรู ้ ความเขา้ใจ เชงิลกึเกี่ยวกบัการบรกิารในงานธุรกจิบรกิาร
สขุภาพ 
 ด้านเทคโนโลยี  
 ส านกังานฯ เริม่ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศธุรกจิบรกิารสขุภาพอเิลคทรอนิกส ์โดยใหท้กุ
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการฯ รายงานผา่นอนิเตอรเ์น็ตในโปรแกรมการ
รบัรองมาตรฐานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ  เริม่ตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้มลูเกา่ทัง้หมดเขา้สู่
ฐานขอ้มลู  ซึง่ท าใหก้ารรายงานขอ้มลูในระดบัจงัหวดัชว่งแรกอาจชา้ และ ยงัไมค่รบถว้น   
14. หลกัฐานอ้างอิง  
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก าหนดสถานทีเ่พือ่สขุภาพหรอืเพือ่เสรมิสวย มาตรฐานของสถานที่ 
การบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร หลกัเกณฑ ์และวธิกีารตรวจสอบเพือ่การรบัรองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานส าหรบั
สถานทีเ่พือ่สขุภาพหรอืเพือ่เสรมิสวย ตามพระราชบญัญตัสิถานบรกิาร พ.ศ. 2509 2551 
2.  เอกสารหลกัฐานการจดัประชมุโครงการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ 
ปีงบประมาณ 2553 
 3.  ระบบรายงานสารสนเทศการรบัรองมาตรฐานธุรกจิบรกิารสขุภาพ  1 ระบบ ที ่http.// 
www.thaispa.moph.go.th    
  5. แบบรายงานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ ปี 2553 
6. รายชือ่สถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ 

 

http://www.thaispa.moph.go.th/
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)            รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

1.ตวัช้ีวดัท่ี 3.4 :  รอ้ยละของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายรบัรูส้ทิธปิระโยชน์การคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ 
2.ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :   
    นายแพทยธ์เรศ    กรษันยัรววิงค ์

3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  1. นางสายสนุีย ์   ชยัชนะ  , 
     2. นางธนชัพร      สริยิานนท ์

                           3. นางนิภา       ทพิยพ์ลิา 
4. โทรศพัท์ :  0 2590 1331 5. โทรศพัท์ : 0 2590 1994  ตอ่ 203 , 02 5890 4025 
6. ค าอธิบาย : 
            ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย    หมายถงึ   ผูแ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสุขทัว่ประเทศทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการรบัรู้
สทิธปิระโยชน์ดา้นคุม้ครองบรกิารสขุภาพ    เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจและสามารถน าไปถ่ายทอดใหป้ระชาชนที่
ตนเองรบัผดิชอบได้ถูกต้องต่อไป / กลุ่มผูร้บับรกิารหรอืประชาชนทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของผูแ้ทนอาสาสมคัร
สาธารณสขุทัว่ประเทศ  
 รบัรู้สิทธิประโยชน์   หมายถงึ  การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารการคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านบรกิารสุขภาพ (ตอบ
แบบสอบถามไดม้ากกว่าหรอืเทา่กบั  รอ้ยละ 60 ของค าถาม) 
เป้าหมาย :  รอ้ยละ 95 (ของผูบ้รโิภคตอบแบบสอบถามไดม้ากกว่าหรอืเทา่กบั รอ้ยละ 60 ของค าถาม) 
หมายเหต ุ
                 ในแต่ละปี กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกนั  ดงันี้ 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - เป็นกลุ่มแกนน าเครอืขา่ยวทิยชุมุชน  ในเขตกรงุเทพมหานคร 
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - เป็นผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารในสถานพยาบาลเอกชนทีอ่ยูใ่นกรงุเทพมหานคร   

                                  ซึง่สว่นใหญ่ผูร้บับรกิารจากสถานพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะในเขตกรงุเทพฯ       
                 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุในเขตกรงุเทพมหานคร เนื่องจากเป็นตวัแทน 
                                                    ของภาคประชาชนทีเ่คยใชบ้รกิารในสถานบรกิารสขุภาพ ทีน่่าจะสามารถ 
                                                    น าขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปขยายผลใหป้ระชาชนในเขตพืน้ทีข่องตนต่อไดต้่อไป  
                                                    ซึง่ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย มกีารศกึษา ระดบัความรู/้การรบัรู ้
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - เป็นกลุ่มผูร้บับรกิารหรอืญาตทิีม่ารบับรกิารในสถานพยาบาลเอกชน /   
                                                    ผูแ้ทนอาสาสมคัรทัว่ประเทศ (อสม.) / กลุ่มประชาชนทีอ่ยูใ่นความ 
                                                    รบัผดิชอบของผูแ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสขุทัว่ประเทศ  ทีไ่ดร้บัการ 
                                                        สง่เสรมิการรบัรูส้ทิธปิระโยชน์การคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ  เพือ่ใหเ้กดิ 
                                                       ความรูค้วามเขา้ใจและสามารถน าไปถ่ายทอดใหป้ระชาชนทีอ่ยูเ่ขตพืน้ทีไ่ด ้
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)            รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

7. ข้อมลูผลการด าเนินการ :                
     7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 
 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง 
(%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
-รอ้ยละของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายรบัรูส้ทิธิ
ประโยชน์การคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ 

รอ้ยละ 
97.33   

รอ้ยละ
97.74  

รอ้ยละ
98.82 

+0.41 
 

  +1.61 
 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน    

ณ เดือนกนัยายน  2553 
การเปล่ียนแปลง 

(%) 
เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั 2552 

- รอ้ยละของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย
รบัรูส้ทิธปิระโยชน์การคุม้ครองดา้น
บรกิารสขุภาพ 

  ด าเนินการแลว้ 
รอ้ยละ 100 
(ผลงานรอ้ยละ  

98.82) 

  ด าเนินการแลว้ 
รอ้ยละ 100 
(ผลงานรอ้ยละ  
98.82) 

- 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
    ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1.5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบั 

คะแนน 

รอ้ยละของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายรบัรูสิ้ทธิประโยชน ์
การคุม้ครองดา้นบริการสุขภาพ 

1 92 

2 93.5 

3 95 

4 96.5 

5 98 

 

สตูรการค านวณ :  
A     =  จ านวนผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายทีร่บัรูส้ทิธปิระโยชน์ดา้นบรกิารสขุภาพ(ตอบแบบสอบถามได้

มากกว่าหรอืเทา่กบั 60 % ของค าถาม)  B    =   จ านวนผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม     เรือ่งการรบัรูส้ทิธปิระโยชน์การ
คุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ   

สตูรการค านวณ   =   (A / B) x 100                            
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)            รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

9. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
 -รอ้ยละของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายรบัรู้
สทิธปิระโยชน์การคุม้ครองดา้นบรกิาร
สขุภาพ 

3.00   รอ้ยละ 98.82 5.0000 0.1500 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
      10.1 ผลด าเนินงาน ข้อ 7   

              1. จดัท าโครงการสง่เสรมิการรบัรูส้ทิธแิละสรา้งเครอืขา่ยดา้นคุม้ครองประจ าปีงบประมาณ 2553  
ใหแ้กผู่แ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสขุทัว่ประเทศ  ดว้ยการรว่มจดันิทรรศการในรปูแบบการจดัฐานกจิกรรม โดยเชญิ
วทิยากรเป็นผูใ้หค้วามรู ้เพือ่เพิม่พนูความรูท้กัษะดา้นการรบัรูส้ทิธผิูป้ว่ย  มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  จ านวน 154 คน   

 2. ประเมนิการเรยีนรูผู้แ้ทนอาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มโครงการ   โดยใหต้อบแบบสอบถามความรูเ้รือ่ง  
“ สทิธผิูป้ว่ย ” จ านวน 10 ขอ้   
                   3. ผลการตอบแบบสอบถามของผูแ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสขุทัว่ประเทศ   มผีูต้อบแบบสอบถาม   จ านวน
ทัง้หมด 154 คน  และผูท้ีต่อบถกูจ านวนเทา่กบัและมากกวา่ 6 ขอ้ จาก 10 ขอ้  มจี านวน 153 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 99.35  
             4. จดัท าหนงัสอืสง่แบบสอบถามใหก้ลุ่มผูแ้ทน อสม. ทีเ่ขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการรบัรูส้ทิธแิละการสรา้ง
เครอืขา่ยปี 2553 เพือ่ประเมนิการใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธผิูป้ว่ยแกป่ระชาชน   
             5. รวบรวมแบบสอบถามทีต่อบกลบั จ านวน 340 ชดุประมวลผลจากแบบสอบถาม มผีูท้ีต่อบถกูจ านวน
เทา่กบัและมากกว่า 6 ขอ้ จาก 10 ขอ้  มจี านวน 336 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 98.82 
 
 10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 

หมายเหต ุ  เนื่องจากการด าเนินงานประสานความรว่มมอืกบัหน่วยงานอืน่ จงึใชง้บประมาณเพยีงบางส่วน     

 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ร้อยละ รหสั

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

โครงการสง่เสรมิการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดา้นบรกิารสขุภาพ  

รอ้ยละ 100 
(ผลงานรอ้ยละ  

98.82) 

20-112-
P031-10 

200,000 
    

22,460 
(11.23 %) 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)            รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     11.1  ปัจจยัภายนอก 

- พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 
- ความรว่มมอืของกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน   

       11.2 ปัจจยัภายใน   
- ระบบตดิตามงานระดบัส านกั มปีระสทิธภิาพ 
- ผูบ้รหิารมคีวามเขา้ใจ  สนบัสนุนการด าเนินงาน 
- มงีบประมาณสนบัสนุน 
- ความรว่มแรงรว่มใจของทมีรบัผดิชอบ 

 
12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน  :           
     12.1 ไมม่บีุคลากรทีม่คีวามรู ้ความช านาญเฉพาะทางในดา้นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์เพือ่การขยายเครอืขา่ย
และกลุ่มเป้าหมาย 
13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป(รายงานในรอบ 12 เดือน) 
     13.1 ควรบรูณาการกบัหน่วยงานภายในและภายนอก ขยายเครอืขา่ยและเพิม่ศกัยภาพของบุคลลากร  เพือ่
ครอบคลุมเป้าหมายมากขึน้ 
14.  หลกัฐานอ้างอิง :   
       14.1  แผนปฏบิตักิาร 
      14.2  โครงการสง่เสรมิการรบัรูส้ทิธแิละสรา้งเครอืขา่ยดา้นคุม้ครองบรกิารสขุภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2553 
      14.3  แบบสอบถามเรือ่ง สทิธผิูป้ว่ย 
      14.4  แผน่พบัเรือ่ง  สทิธผิูป้ว่ย   
      14.5  แผน่พบัเรือ่งคูม่อืประชาชนในการเลอืกใชค้ลนิกิ    
      14.6  แผน่พบัเรือ่งการประกอบโรคศลิปะ 
      14.7 หนงัสอืส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ที ่สธ 0702.02/1560 ลงวนัที1่8 พฤษภาคม 2553  
             เรือ่งขอความรว่มมอืตอบแบบสอบถาม 
      14.8 ผลการประเมนิแบบสอบถาม เรือ่ง สทิธผิูป้ว่ย ปีงบประมาณ 2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

1.ตวัช้ีวดั :3.5  ระดบัความส าเรจ็ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ท่ีถกูต้องในการดแูลสขุภาพ  
2.ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  

   น.ส.เบญจมาศ  สรุมติรไมตร ี
3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : 1. นางชลธริา  ซึง้จติตวสิทุธ ิ
                         2. นางมะล ิ   ไพฑรูยเ์นรมติ 

4.โทรศพัท์ :  02-5901661,5901665 5.โทรศพัท์ :   1. 02-5901614 ,089-8962453 
                   2. 02-5902387,086-9089199 

6.ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั :   
        ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  หมายถงึ  ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้ไปทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่152 หมูบ่า้น
เป้าหมายของกองสขุศกึษา กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ปีงบประมาณ 2553 
       มีความรู้ในการดแูลสขุภาพท่ีถกูต้อง  หมายถงึ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามรูใ้นการดแูลสขุภาพ
ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการออกก าลงักาย พฤตกิรรมการบรโิภคผกัและผลไมส้ด 
 
7. ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
    7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

    7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผา่นมา 
 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
การเปล่ียนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
ระดบัความส าเรจ็ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมคีวามรูท้ีถู่กตอ้ง 
ในการดแูลสุขภาพ 

ขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน 5 
- - 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ
กบัรอบ......11...เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ. เดือน การเปล่ียนแปลง  
เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั (%) 

ระดบัความส าเรจ็ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมคีวามรูท้ีถู่กตอ้ง 
ในการดแูลสุขภาพ 

 ขัน้ตอน   3      
(  แลว้เสรจ็ 85 % )  

 ขัน้ตอน  5        +15 

8.เกณฑก์ารให้คะแนน :   
ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั 

พจิารณาจากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้ 
ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 

1 2 3 4 5 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

 โดยมขี ัน้ตอนการด าเนินงาน 5  ขัน้ตอน  ดงันี้ 

หมายเหต ุ  ในขัน้ตอนที ่4 และขัน้ตอนที ่5 มสีตูรการค านวณและเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
1. ขัน้ตอนที ่4 : ประชาชนกลุม่เป้าหมาย มคีวามพงึพอใจต่อความรูท้ีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอด รอ้ยละ 85 

โดยใชเ้กณฑค์วามพงึพอใจทีร่ะดบัมากกว่าหรอืเทา่กบัรอ้ยละ 60 ซึง่มสีตูรค านวณและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ดงันี้ 

1.1 สตูรการค านวณ 
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจต่อความรู ้ทีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอด x 100 

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

1.2 เกณฑก์ารให้คะแนน 
ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 0.25 โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนนของผลส าเรจ็เทยีบกบั
เป้าหมาย(รอ้ยละ) 

0 <65 
0.25 70 
0.50 75 
0.75 80 
1.00 85 

2. ขัน้ตอนที ่5 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอดไปปฏบิตัเิพือ่การ
ดแูลสขุภาพทีถ่กูตอ้ง  โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนการปฏบิตัทิีร่ะดบัมากกว่าหรอืเทา่กบัรอ้ยละ 60 ซึง่มสีตูร
ค านวณและเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ขัน้ตอน รายละเอียดการด าเนินการ 

1 ระบุประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  พรอ้มระบุเหตุผลในการเลอืก 

2 จดัท าแผนปฏบิตั ิ/ มาตรการเพือ่ถ่ายทอดความรูใ้หป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 มคีวามรู ้ในการดแูลสขุภาพทีถ่กูตอ้ง 

3 ด าเนินการตามแผนฯ ไดแ้ลว้เสรจ็ครบถว้น  รอ้ยละ  100 พรอ้มทัง้จดัท าสรปุ
รายงานผลการด าเนนิงาน  รวมถงึปจัจยัสนบัสนุน  ปญัหาและอปุสรรค 

4 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจต่อความรู ้ทีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอด  รอ้ยละ 
85  พรอ้มจดัท ารายงานสรปุ  พรอ้มระบุถงึขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจากกลุ่มเป้าหมาย 

5  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอดไปปฏบิตัเิพือ่
การดแูลสขุภาพทีถ่กูตอ้ง  ระหว่างรอ้ยละ 70 - 80 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

       2.1  สตูรการค านวณ 
 
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมกีารน าความรูไ้ปปฏบิตัเิพือ่การดแูลสขุภาพทีถ่กูตอ้ง x 100 

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 
2.2 เกณฑก์ารให้คะแนน 

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 0.25 โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนนของผลส าเรจ็เทยีบกบั

เป้าหมาย(รอ้ยละ) 
0 <61 

0.25 61-65 
0.50 66-70 
0.75 71-75 
1.00 76-80 

 
 
9.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
ระดบัความส าเรจ็ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมคีวามรูท้ีถ่กูตอ้ง 
ในการดแูลสขุภาพ 

3.00 ขัน้ตอน   5 5.0000 0.1500 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

 ผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

ระดบั
คะแนน 

ผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระบุประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมระบุเหตุผลในการเลอืก   
       กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ไดก้ าหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้
ดา้นสุขภาพ  โดยการประชมุผูบ้รหิารและนกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ท าการวเิคราะหแ์ละ
ก าหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  และระบุเหตุผลในการเลอืกประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึง่
ไดด้ าเนินการบรูณาการกบัการประชมุจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณของกอง
สขุศกึษา  ผลการประชมุ  ไดก้ลุ่มเป้าหมายและประเดน็เรือ่งในการถ่ายทอดความรู ้ ดงันี้  
   1)  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คอื ประชาชนอาย ุ 15  ปีข้ึนไป ในพืน้ทีเ่ป้าหมายการ
ด าเนินงาน 152 หมูบ่า้น/76 จงัหวดั ตามแผนงาน/โครงการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  
   2)  เหตุผลในการเลอืกประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
       เนื่องจากโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงูและโรคหวัใจและหลอดเลอืด เป็นสาเหตุ
ส าคญัทีท่ าใหป้ระชาชนเกดิการเจบ็ปว่ย  จากรายงานผูป้ว่ยในรายโรคของส านกันโยบาย
และยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ รายงานว่าในปี  2550 มอีตัราปว่ยต่อประชากร 
100,000 คนดว้ยโรคโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงูและโรคหวัใจและหลอดเลอืดเทา่กบั 
131.49  782.38และ690.78 ตามล าดบั และจากอตัราตายดว้ยสาเหตุส าคญัในปี 2550  
พบว่า โรคมะเรง็และเนื้องอกทกุชนิด เป็นสาเหตุการตายล าดบัที ่1  สว่นโรคหวัใจและโรค
ความดนัโลหติสงู เป็นสาเหตกุารตายล าดบัที3่ และ4  จากการวดัปญัหาสขุภาพของคน
ไทยของส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์เมือ่ปี  2543  พบวา่  ทัง้ 3  โรค  เป็นปญัหา
สขุภาพทีส่ าคญัของคนไทยในกลุ่มอายตุัง้แต่  30   ปีขึน้ไป  ซึง่โรคเหล่านี้มกัมสีาเหตุมา
จากพฤตกิรรมเสีย่งทีส่ าคญั  คอื พฤตกิรรมการออก าลงักาย และพฤตกิรรมการบรโิภคผกั 
ผลไมน้้อย และจากการศกึษาสถานการณ์ปจัจยัเสีย่งทีส่ าคญัต่อการเกดิโรคหวัใจและ
หลอดเลอืดของประชากรไทย  พบวา่ ในกลุ่มอาย ุ35-59  ปี  มแีนวโน้มของไขมนั
โคเลสเตอรอล ระดบัน ้าตาลในเลอืด  ภาวะน ้าหนกัเกนิและอว้นเพิม่ข ัน้ 
      ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า 3  โรคเป็นปญัหาสาธารณสขุทีต่อ้งเรง่แกไ้ขและเพือ่เป็นการ
สง่เสรมิและป้องกนัการลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคดงักล่าว  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
จงึไดก้ าหนดพฤตกิรรมเป้าหมายทีจ่ะด าเนนิการในปี  2552   คอื พฤตกิรรมการออกก าลงั
กายและพฤตกิรรมการบรโิภคผกั ผลไมส้ดในกลุ่มประชาชนทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป     
     3.) ประเดน็เรือ่งในการถ่ายทอดความรู ้  
      * ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ สปัดาหล์ะอยา่งน้อย 3-5 วนัๆ ละอยา่งน้อย 30 นาท ี
      * กนิผกั ผลไมส้ด วนัละอยา่งน้อยครึง่กโิลกรมัขึน้ไปหรอืกนิผกัครึง่หนึ่ง อยา่งอืน่
ครึง่หนึ่ง และลดอาหารไขมนั 
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2 

จดัท าแผนปฏิบัต ิ/ มาตรการเพือ่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 มคีวามรู้ ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  
      กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพไดมี้การจดัท าแผนปฏิบติัการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย   ตามตวัช้ีวดัท่ี  3.5  และขออนุมตัแิผนการถ่ายทอดฯ จากอธบิดกีรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ซ่ึงแผนปฏิบติังานถ่ายทอดความรู้ดา้นสุขภาพสู่กลุ่มเป้าหมาย  
ประกอบดว้ย  5  กิจกรรมหลกั 
      1. การประสานความรว่มมอื   ภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในสว่นกลางและ            
สว่นภมูภิาค  
      2. การถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา มหา
วชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ 
      3. การสนบัสนุนการด าเนินงานการจดักจิกรรมโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา 
มหาวชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ 
      4. การจดักจิกรรมสือ่สารเพือ่การสง่เสรมิพฒันาโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ 
พรรษา มหาวชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ 
      5. การประเมนิผล 

 

3              ในรอบ 12 เดอืนมีการด าเนินงานจดักิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้าน
สขุภาพสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ  100   ของกิจกรรม และจดัท า
รายงานสรปุผลการด าเนนิโครงการ   

4 - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจต่อความรู ้ทีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอดรอ้ยละ 96.1    
สตูรการค านวณ 

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจต่อความรู ้ทีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอด x 100 
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 

แทนคา่ตามสตูร = 1,099 x 100   = 96.10 
1,144 

- จดัท ารายงานสรปุผล 
5 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการถ่ายทอดไปปฏบิตัเิพือ่การดแูล

สขุภาพทีถ่กูตอ้ง   
สตูรการค านวณ 

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมกีารน าความรูไ้ปปฏบิตัเิพือ่การดแูลสุขภาพทีถู่กตอ้ง x 100 
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง 

แทนคา่ตามสตูร = 943 x 100   = 82.40 
1,144 
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10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ:  
10.1 อธบิายผลการด าเนินงาน ในขอ้ 7.2 

               ในปีงบประมาณ  2553 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพโดยกองสขุศกึษาด าเนินการพฒันาพฤตกิรรม
สขุภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาย ุ15  ปีขึน้ไป  ในพืน้ที ่152 หมูบ่า้น /76 จงัหวดั  โดยไดก้ าหนดให้
เป็นหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็   โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด ตาม
โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา มหาวชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ  ซึง่มุง่เน้น
ใหป้ระชาชนในหมูบ่า้นมพีฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง คอื 
             *  ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ สปัดาหล์ะอยา่งน้อย 3-5 วนั  วนัละอยา่งน้อย  30 นาท ี
             *  กนิผกั ผลไมส้ด  วนัละอยา่งน้อยครึง่กโิลกรมัขึน้ไปหรอืกนิผกัครึง่หนึ่ง อยา่งอืน่ครึง่หนึ่ง  
                 และลดอาหารไขมนั  
             การด าเนินงานเพือ่ใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามรูใ้นการดแูลสขุภาพทีถ่กูตอ้งนัน้  ดงันี้             
     ขัน้เตรียมการ :  

               1. มกีารแต่งตัง้คณะท างานรบัผดิชอบตวัชีว้ดัที ่3.5 ตามค าสัง่กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ          
ซึง่ประกอบผูแ้ทนจากกองสขุศกึษา เพือ่ท าหน้าที ่ในการ วางแผน  ก ากบัการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั และการ
จดัท ารายงานผลการด าเนิน ตามเวลาก าหนด  
      ขัน้ตอนท่ี1 : การระบปุระชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมระบเุหตผุลในการเลือก  
                ด าเนินการก าหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ดา้นสุขภาพ  โดยการประชมุผูบ้รหิาร
และนกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ท าการวเิคราะหแ์ละก าหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  และระบุเหตุผลในการ
เลอืกประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ไดด้ าเนินการบรูณาการกบัการประชมุจดัท าแผนปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ  
2552  ของกองสขุศกึษา  ผลการประชมุ  ไดก้ลุ่มเป้าหมายและประเดน็เรือ่งในการถ่ายทอดความรู ้ ดงันี้  
            1)  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คอื ประชาชนอาย ุ 15  ปีข้ึนไป ในพืน้ทีเ่ป้าหมายการด าเนินงาน 152 
หมูบ่า้น/76 จงัหวดั ตามแผนงาน/โครงการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ  2553   
          2)  เหตุผลในการเลอืกประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงูและ
โรคหวัใจและหลอดเลอืด เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหป้ระชาชนเกดิการเจบ็ปว่ย  จากรายงานผูป้ว่ยในรายโรค
ของส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ รายงานว่าในปี  2550 มอีตัราปว่ยต่อประชากร 
100,000 คนดว้ยโรคโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงูและโรคหวัใจและหลอดเลอืดเทา่กบั 131.49  782.38
และ690.78 ตามล าดบั และจากอตัราตายดว้ยสาเหตุส าคญัในปี 2550  พบว่า โรคมะเรง็และเนื้องอกทุกชนิด 
เป็นสาเหตุการตายล าดบัที ่1  สว่นโรคหวัใจและโรคความดนัโลหติสงู เป็นสาเหตุการตายล าดบัที ่3 และ 4  
จากการวดัปญัหาสขุภาพของคนไทยของส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์เมือ่ปี  2543  พบว่าทัง้ 3  โรค  เป็น
ปญัหาสขุภาพทีส่ าคญัของคนไทยในกลุ่มอายตุัง้แต่  30  ปีขึน้ไป ซึง่โรคเหล่านี้มกัมสีาเหตุมาจากพฤตกิรรม
เสีย่งทีส่ าคญั  คอื พฤตกิรรมการออก าลงักาย และพฤตกิรรมการบรโิภคผกั ผลไมน้้อย และจากการศกึษา
สถานการณ์ปจัจยัเสีย่งทีส่ าคญัต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลอืดของประชากรไทย  พบว่าในกลุ่มอาย ุ35-
59 ปี  มแีนวโน้มของไขมนัโคเลสเตอรอล ระดบัน ้าตาลในเลอืด  ภาวะน ้าหนกัเกนิ และอว้นเพิม่ขึน้ 
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             ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า 3  โรคเป็นปญัหาสาธารณสขุทีต่อ้งเร่งแกไ้ขและเพือ่เป็นการสง่เสรมิและป้องกนั
การลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคดงักล่าว กองสขุศกึษา กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ จงึไดก้ าหนดพฤตกิรรม
เป้าหมายทีจ่ะด าเนินการในปี  2553   คอื พฤตกิรรมการออกก าลงักายและพฤตกิรรมการบรโิภคผกั ผลไมส้ด
ในกลุ่มประชาชนทีม่อีาย ุ15 ปีขึน้ไป     
             3.) ประเดน็เรือ่งในการถ่ายทอดความรู ้  
                    *  ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ สปัดาหล์ะอยา่งน้อย 3-5 วนัๆ ละอยา่งน้อย  30 นาท ี
                    *  กนิผกั ผลไมส้ด  วนัละอยา่งน้อยครึง่กโิลกรมัขึน้ไปหรอืกนิผกัครึง่หนึ่ง อยา่งอืน่ครึง่หนึ่ง  
                      และลดอาหารไขมนั  
          ขัน้ตอนท่ี 2 : การจดัท าแผนปฏิบติั/มาตรการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
มีความรู้ในการดแูลสขุภาพท่ีถกูต้อง    
              * จดัท าแผนการถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2553  และขออนุมตัแิผนการ
ถ่ายทอดฯ จากอธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  
          ขัน้ตอนท่ี 3 : การด าเนินงานตามแผนการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

               ผลการด าเนินกิจกรรม   ตามแผนฯ  ใน 5 กิจกรรม มีดงัน้ี 
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ท่ีได้ด าเนินการแล้ว ประกอบด้วย 
1. ประสานความรว่มมอืกบัภาคีเครอืข่ายทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค  เพือ่ใหภ้าคเีครอืขา่ยใหค้วาม
รว่มมอืในการสนบัสนุนการพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ 
   1.1 ประชุมปฏิบติัการประสานความร่วมมือกบัส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ ไดน้ าเขา้
วาระการประชมุประจ าเดอืนของส านกัตรวจราชการฯ ในวนัที ่24 พ.ย.52 
    1.2 ประชุมประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย ระดบันโยบายท่ีเก่ียวข้อง โดยเชญิเขา้รว่ม
ประชมุปฏบิตักิารพฒันาแนวทางการด าเนินงานฯ ในวนัที ่2-3 พ.ย.52 
2. ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
    2.1 การประชุมปฏิบติัการเครือข่ายสาธารณสขุสนับสนุนโครงการฯ 
          1) ประชุมปฏิบติัการการพฒันาแนวทางการด าเนินงาน ไดม้กีารประชมุเมือ่วนัที ่2-3 พฤศจกิายน 
2552 ณ โรงแรมมารวยการเ์ดน้ ผูเ้ขา้ประชมุประกอบดว้ยนกัวชิาการสาธารณสขุเชีย่วชาญดา้นสง่เสรมิ
พฒันาจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 75 จงัหวดั เพือ่รว่มก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปี 2553 
         2) การประชุมปฏิบติัการประเมินผลการด าเนินโครงการ  มกีารปรบัแผนด าเนินการจากเดอืน
สงิหาคม 2553 เป็น วนัที ่23-24 มถิุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์กรงุเทพฯ ผูเ้ขา้ประชมุประกอบดว้ย
นกัวชิาการสาธารณสขุเชีย่วชาญ ดา้นสง่เสรมิพฒันา จาก 75 จงัหวดั และนกัวชิาการกองสขุศกึษาผูด้แูล
นิเทศพืน้ทีจ่งัหวดั จ านวน 100 คน จากการประชมุไดข้อ้มลูการด าเนินงานตามโครงการฯ แบ่งเป็นประเดน็
ต่างๆ ดงันี้ 
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  รปูแบบ/แนวคิดท่ีน ามาใช้ในการด าเนินงาน 
      1. ยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใชใ้นการด าเนินงาน 
      2. ใชแ้นวคดิทฤษฎ ีStage of change ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการออกก าลงักาย การลดไขมนั 
การสบูบุหรี ่
      3. ใชท้ฤษฎ ีMotivation Theory ในการสรา้งแรงบนัดาลใจ 
      4. ใชแ้นวคดิของระบบเครอืขา่ย บรูณาการกบัภาคสว่นอืน่ๆ เน้น Community based ในการขบัเคลื่อน
กระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ คน้หาบุคคลตน้แบบในชมุชน 
       5. ยดึหลกัท างานอยา่งมคีวามสขุ และทุกคนไดป้ระโยชน์ เปลีย่นผูบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นเพือ่นรว่มงาน 
ก าหนดภาพฝนัทีต่อ้งการ  
       6. ใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ไปเรยีนรูแ้ละรว่มกจิกรรมในชมุชน (Health Home Stay)  
กระบวนการด าเนินงาน 
       1. สรา้งความเขา้ใจกบัทกุภาคสว่นในชมุชน ก าหนดเป้าหมายรว่มกนั ก าหนดแผนทีย่ทุธศาสตร ์
       2. สนบัสนุนวชิาการ คูม่อื 
       3. ใชก้ระบวนการแบบ บา้น วดั ชมุชน ใชท้นุในชมุชน 
       4. จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ศกึษาดงูานหมูบ่า้นทีป่ระสบความส าเรจ็ 
       5. บรูณาการกบัโครงการของกระทรวงสาธารณสขุ เชน่ โครงการคนไทยไรพ้งุ โครงการสขุภาพดวีถิี
ไทย โครงการพฒันาพฤตกิรรมตามสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิ
       6. ใชก้ระบวนการด าเนนิงานตามแบบทีก่องสขุศกึษาใช ้
   การติดตามผลด าเนินงาน 
       1. นิเทศตดิตามอยา่งต่อเนื่อง 
       2. ตรวจวดัความดนัโลหติ และน ้าตาลในเลอืดเป็นระยะ  
       3. จดัการประกวดบุคคลตน้แบบ หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ  
   ผลท่ีเกิดขึน้ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
      1. มแีปลงผกัสาธารณะในหมูบ่า้น 
      2. มกีารปลกูผกัสวนครวัในครวัเรอืน และมกีารบรโิภคผกัเพิม่ขึน้ 
   จดุเด่นของโครงการฯ 
      1. เป็นโครงการทีเ่น้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพภายใตโ้รคทีเ่ป็นปญัหาทกุพืน้ที ่
      2. เน้นการใหช้มุชนเป็นฐาน มคีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพชมุชน  ใชท้รพัยากรของชมุชนเป็นตน้ทนุในการ
ขบัเคลื่อน 
    จดุอ่อน 
      1. มกีารขบัเคลื่อนทางนโยบายไมช่ดัเจนเทา่โครงการอืน่ 
      2. เป็นโครงการทีต่อบตวัชีว้ดัเดยีวกบัโครงการของกอง/กรมอืน่ ซ ้าซอ้นกนั 
      3. ตวัชีว้ดัพฤตกิรรมเป็นเรือ่งทีย่ากในการจะท าใหบ้รรลุ 
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      4. การซ่อมสขุภาพไดง้บประมาณมากกว่าสรา้งสขุภาพ 
      5. เป้าหมายลดโรค ควรมกีระบวนการ/กลยทุธท์ีด่แีละชดัเจน กระบวนการสขุศกึษายงัไมช่ดัเจน  
    2.2 ประชุมถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานสขุศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสขุภาพระดบัจงัหวดั 
ด าเนินการจดัประชมุเมือ่วนัที ่2-3 ธนัวาคม 2552 ณ โรงแรมรชิมอนด ์ผูเ้ขา้ประชมุประกอบดว้ย 
ผูร้บัผดิชอบงานสขุศกึษาจาก สสจ. 75 จงัหวดั จาก รพศ./รพท. 95 แหง่ จากส านกัการแพทย ์และส านกั
อนามยั กทม. เพือ่มคีวามเขา้ใจตรงกนั และรว่มมอืด าเนนิการไปในทศิทางเดยีวกนั 
  2.3 การพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีระดบัต าบลในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 152 หมู่บา้น โดยบรูณาการกบั
โครงการประชมุการสมัมนาเครอืขา่ยสาธารณสขุและเครอืขา่ยสขุภาพในสถานศกึษาระดบัต าบล โดยจดั
ประชมุเมือ่วนัที ่23-24 ธ.ค.52 ณ โรงแรมมารวยการเ์ดน้ 
3. สนับสนุนวิชาการ/ทรพัยากรในการด าเนินงาน       
3.1 สนับสนุนวิชาการ/เอกสาร/แนวทางการด าเนินงาน 
        1) ผลติและเผยแพรเ่อกสารแนวทางการพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ ใหก้บัภาคี
เครอืขา่ย  สือ่มวลชนและประชาชนทัว่ไป  ทัง้ในสว่นกลางและส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 75  จงัหวดัและ
กทม. เพือ่ประชาสมัพนัธโ์ครงการหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ  ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของสาธารณชน 
       2) ผลติและเผยแพรเ่อกสารแนวทางการด าเนินงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ 
ส าหรบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุและภาคเีครอืขา่ยทัง้ในสว่นกลางและส านกังานสาธารณสขุ 75 จงัหวดัและกทม. 
และสถานีอนามยัหรอืโรงพยาบาลสายใยรกัแหง่ครอบครวัทีร่บัผดิชอบ 2  หมูบ่า้นเป้าหมายต่อ 1 จงัหวดั  
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
       3) สนบัสนุนชดุสือ่สขุศกึษาใหก้บัเครอืขา่ยระดบัปฏบิตักิารในพืน้ที ่ ครอบคลุม 76 จงัหวดั  เพือ่ใชใ้น
การประชาสมัพนัธแ์ละด าเนินงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย   
      4) ผลติและเผยแพรคู่ม่อือาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ในการพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด โดยสนบัสนุนให ้อสม.ทกุคน ในพืน้ที่
หมูบ่า้นเป้าหมาย 152 หมูบ่า้น ใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนและรว่มด าเนินงานพฒันาหมูบ่า้น
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  ลดโรคฯ ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและบรรลุเป้าหมายตามโครงการ 
      5) ผลติและเผยแพร ่เอกสาร  “.เสน้ทางสูห่มูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  ลดโรคมะเรง็ โรคความดนั
โลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด”  โดยเผยแพรแ่ละสนบัสนุนใหก้บัเครอืขา่ย / อบต./แกนน า หมูบ่า้นหรอื
ชมุชนทัว่ประเทศ  
      6) จดัท ารายงานผลการวจิยั เรื่อง การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยสว่นกลางและสว่นภมูภิาคต่อการ
ด าเนินงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
กรณีศกึษา จงัหวดัมกุดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสนิธุ ์สรุนิทร ์จ านวน 500 เล่ม ซึง่เป็นผลการ
ศกึษาวจิยัจากการด าเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2552 สนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ฯ เพือ่เป็นองคค์วามรูป้ระกอบการด าเนินกจิกรรมในปีงบประมาณ 2553 ต่อไป 
       7) จดัท าหนงัสอืแนวทางการด าเนินงานปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคส าหรบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุ 
จ านวน 1,000 เล่ม เพือ่ใชป้ระกอบในการด าเนนิงานพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพตามโครงการฯ ในพืน้ที ่



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

              

     

107 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

      8) อยูร่ะหวา่งจดัท าหนงัสอืแนวคดิและหลกัการ PLA : Participatory Learning Action  เพือ่สนบัสนุนให้
ผูร้บัผดิชอบงานสขุศกึษาในพืน้ที ่ไดม้อีงคค์วามรูใ้นการใชก้ระบวนการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยเพือ่
ด าเนินกจิกรรมหรอืโครงการแกป้ญัหาสาธารณสขุในพืน้ที ่
     3.2 ร่วมปฏิบติัการกบัพื้นท่ีและนิเทศติดตาม ไดม้อบหมายผูร้บัผดิชอบสนบัสนุนพืน้ทีจ่งัหวดัของกอง
สขุศกึษา จ านวน  38  คน  ท าหน้าทีใ่นการเชือ่มประสาน และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงาน ครอบคลุม  
75  จงัหวดัและกรงุเทพมหานคร  
  3.3 พฒันาศกัยภาพผู้รบัผิดชอบงานสขุศึกษาในพื้นท่ี  โดยจดัการอบรมพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการ
ด าเนินงาน     สขุศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ หลกัสตูร “ การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพดว้ยมาตรฐาน
งานสขุศกึษา ปีงบประมาณ 2553 ” แกผู่ร้บัผดิชอบงานสขุศกึษาของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และ
โรงพยาบาลศนูย/์ทัว่ไป จาก 25 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดันนทบุร ีสระบรุ ีกาญจนบรุ ีสพุรรณบุร ีสระแกว้ 
เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ์ จนัทบุร ีสรุาษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช ตรงั สงขลา พทัลุง อดุรธานี เลย กาฬสนิธุ์ 
ขอนแกน่ รอ้ยเอด็ หนองคาย ศรสีะเกษ เชยีงใหม ่ล าพนู ก าแพงเพชร นครสวรรค ์และอทุยัธานี รวม 50 คน 
ระหว่างวนัที ่28-30 มถิุนายน 2553 ณ โรงแรมเดอะรชิ จ.นนทบุร ี 
4. จดักิจกรรมส่ือสารเพ่ือการส่งเสริมพฒันาโครงการฯ 
    4.1 การตดัสินประกวดภาพถ่าย ภาพวาด ค าขวญั ส ารบัอาหาร และการออกก าลงักาย ไดม้กีารจดั
กจิกรรมเมือ่เดอืนธนัวาคม 2552  ซึง่เป็นการสรา้งกระแส ใหป้ระชาชนในพืน้ที ่152 หมูบ่า้น ทีไ่ดม้กีาร
ด าเนินกจิกรรมหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ ในปีงบประมาณ 2552 และหมูบ่า้นเป้าหมายใหมใ่น
ปีงบประมาณ 2553 รวมทัง้ประชาชนทัว่ไป เกดิการเรยีนรู ้และมสีว่นรว่มในกระบวนการสรา้งเสรมิและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืดใหข้ยายออกไป มผีล
การตดัสนิ ดงันี้  
   ประกวดภาพวาด  (ประเภทบคุคลทัว่ไป) 
            ชนะเลศิ : นายจกัรกฤษณ์  มลูอนิต๊ะ  อ.หางดง จ.เชยีงใหม ่
            รองชนะเลศิอนัดบั 1 : นายสชุาต ิแซล่ี ่อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม ่   
            รองชนะเลศิอนัดบั 2 : นายจนิตนาการ มณีรตัน์  กรงุเทพฯ 
            รางวลัชมเชย :นายทรงวุฒ ิ ขาววเิศษ อ.ศรภีมู ิจ.เชยีงใหม ่
                               นายวเิชยีร ปนัค า อ.สนัก าแพง จ.เชยีงใหม ่
                               นายกติตศิกัดิ ์เทพเกาะ  จ.นครราชสมีา 
                               นางอจัฉราพร  ยารงัษ ี จ.เชยีงราย 
                               นายสทุนิ  นิ่มเสน่ห ์ อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม ่   
 ประกวดภาพวาด  (ประเภทนักเรียนมธัยมศึกษา) 
           ชนะเลศิ : นายณฐัวฒุ ิชมูะโนวฒัน์  ชัน้ ม.4  กรงุเทพฯ 
           รองชนะเลศิอนัดบั 1 : ด.ญ.พมิพ ์ทรพัยอ์เนก ม.2 กรงุเทพฯ    
           รองชนะเลศิอนัดบั 2 : สามเณรขวญัชยั อปุนัโน  จ.เชยีงใหม ่
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

           รางวลัชมเชย : ด.ช.เทดิธนัวา คะนะมะ  ม.3 จ.มหาสารคาม 
                              ด.ญ.นุสรา  ตะโยเค  ม.3  จ.ชยัภมู ิ
                              น.ส.กติตวิรา สุม่มาตย ์ม.3  จ.รอ้ยเอด็ 
                              น.ส.สมชัญา ศรคีณู  ม.3 จ.รอ้ยเอด็ 
                              ด.ญ.นลนิรตัน์ จนัทรส์มวงศ ์ม.2 จ.มหาสารคาม  
ประกวดภาพวาด  (ประเภทนักเรียนประถมศึกษา)   
          ชนะเลศิ : ด.ช.ทวิทศัน์  คะนะมะ  ชัน้ ป.4 จ.มหาสารคาม 
          รองชนะเลศิอนัดบั 1 : ด.ญ.ภทัรา  ผดุงชวีติ ป.1 จ.ระยอง    
          รองชนะเลศิอนัดบั 2 : ด.ญ.ขนษิฐา รว่มชาต ิป.4 จ.บุรรีมัย ์ 
          รางวลัชมเชย : ด.ช.จารภุทัร น าพลูสขุสนัต ์ป.4 มหาสารคาม 
                             ด.ญ.ศริภสัสร บุญเจรญิตัง้สกลุ ป.6 กทม. 
                             ด.ญ.ศภุจนิต ์ วรีะพรสวรรค ์ป.6  จ.รอ้ยเอด็ 
                             ด.ญ.วภิาว ีรตัตมณี  ป.2 จ.ตรงั 
                             ด.ญ.อยัดา  ผาลยั  ป.6  จ.พะเยา 
ประกวดภาพถ่าย  (ประเภทเยาวชน อายไุม่เกิน 18 ปี) 
          ชนะเลศิ : ด.ช.บญัญพนธ ์ โตนดแกว้  จ.นครปฐม 
          รองชนะเลศิอนัดบั 1 : ด.ญ.พมิพ ์ ทรพัยอ์เนก  กรงุเทพฯ    
          รองชนะเลศิอนัดบั 2 : นายวรนิทร ์อศุภุรตัน์  กรงุเทพฯ 
          รางวลัชมเชย : ด.ญ.ชชัวรรณ  บุญรกัษ์  กรงุเทพฯ 
                             นายจรณินทร ์ตัง้เจรญิสมทุร  สมทุรปราการ 
                             น.ส.อไุรวรรณ  ลนุบง  มหาสารคาม 
ประกวดภาพถ่าย  (ประเภทบคุคลทัว่ไป) 
          ชนะเลศิ : นายอาหามะ  สารมีา  จ.ยะลา 
          รองชนะเลศิอนัดบั 1 : นายเอกชยั ทพิยป์ระเสรฐิ  กรงุเทพฯ    
          รองชนะเลศิอนัดบั 2 : น.ส.อญัชร ี ทัง่ศร ี  กรงุเทพฯ 
          รางวลัชมเชย : นายปรชีา   เจรญิยศ  กรงุเทพฯ 
                              นางสมุา   ทองมา  จ.เพชรบุร ี
                              นายเอนกพงศ ์ สงสกลุ  จ.สพุรรณบุร ี
                              นายจตุพร   คปุตะสนิ  กรงุเทพฯ 
                              นายเสกสรรค ์  สวสัด ี จ.อา่งทอง 
ประกวดค าขวญั  (ประเภทประถมศึกษา) 
             ชนะเลิศ : ด.ญ.วริญิาภรณ์ สรุสรณ์ รร.บา้นสระสมงิ อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธานี 
“ ชมุชนรว่มมอืรว่มใจ กนิผกัผลไมป้ลอดสารพษิ ออกก าลงักายเป็นนิจ ชวีติยนืยาว ” 
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             รองชนะเลิศอนัดบั 1 : ด.ช.ธรีะพฒุนินัท ์พลดร รร.บา้นไทยสามคัค ีอ.ตาพระยา จ.สระแกว้ 
“ หมูบ่า้นทัว่ไทย ออกก าลงักายเป็นนิจ กนิผกัปลอดสารพษิ ชวีติยัง่ยนื ” 
             รองชนะเลิศอนัดบั 2 : ด.ญ.วราภรณ์ เอลเลอรม์นัน์ อ.เมอืง จ.สพุรรณบุร ี
“ ออกก าลงัถกูวธิ ีกนิผกัมคีณุคา่ หมูบ่า้นพฒันา รว่มรกัษาสขุภาพ ” 
             รางวลัชมเชย : ด.ญ.ธญัพร เหลาม ีรร.บา้นส าโรง-โคกเพชร อ.เมอืง  จ.สรุนิทร ์
“ กนิผกัวนัละครึง่กโิล รา่งกายจะโตและแจ่มใส ออกก าลงัควบคูไ่ป แลว้โรคภยัจะไมม่ ี” 
                               ด.ช.ปฎภิาณ สทิธ ิอ.นาหวา้ จ.นครพนม 
“ ลดอาหารมนั หมัน่ออกก าลงักาย กนิพชืผกัผลไม ้โรครา้ยหา่งไกล ”  
                                ด.ญ.มนทริา เชอืบณัฑติ รร.โสภโนประชาสรรค ์ อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็ 
“ รว่มกนักนิผกั รกัออกก าลงักาย หมูบ่า้นรว่มใจ ป้องกนัตา้นโรค ” 
                                ด.ญ.วาสนา บุญเรอืง รร.บา้นสระสมงิ อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธาน ี
“ กนิผกัผลไมส้ด  ลดไขมนั ออกก าลงักายทกุวนั ป้องกนัโรครา้ย ” 
                                ด.ญ.อรษิา  ทวโีชต ิ รร.บา้นสระสมงิ   อ.วารนิช าราบ จ.อบุลราชธาน ี
“ หมัน่ออกก าลงักาย กนิผกัผลไมท้กุวนั ลดละไขมนั ปราศจากโรคภยั ”  
ประกวดค าขวญั  (ประเภทมธัยมศึกษา) 
             ชนะเลิศ : น.ส.มนตน์ิภา ค าพฒุ  อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
“ รวมพลงัทกุหมูบ่า้น ทานผกัผลไม ้ใสใ่จออกก าลงักาย สรา้งเครอืขา่ยสขุภาพด ี” 
             รองชนะเลิศอนัดบั 1 : นายณภทัร สอนเสรมิ รร.ราชสมีาวทิยาลยั อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
“ กนิผกัผลไมส้ด ลดอาหารไขมนั ออกก าลงักายทกุวนั ป้องกนัโรคภยั ” 
              รองชนะเลิศอนัดบั 2 : ด.ญ.ฐติมิา สขุหลวง รร.วฒันานคร  อ.วฒันานคร จ.สระแกว้  
 “ ลดอาหารมนั หมัน่ออกก าลงักาย กนิผกัผลไม ้รา่งกายแขง็แรง ” 
               รางวลัชมเชย : น.ส.พชัจริา ทองทพิย ์รร.คลองทอ่มราษฎรร์งัสรรค ์อ.คลองทอ่ม จ.กระบี ่
“ หมูบ่า้นด ีมกีารออกก าลงักาย กนิผกัผลไม ้รา่งกายแขง็แรง ” 
                                 น.ส.วลัลภา มิง่ทมุ รร.นิคมวทิยา อ.นิคมพฒันา  จ.ระยอง 
“ กนิผกัสด งดของมนั ออกก าลงักายทกุวนั สขุภาพจะแขง็แรง ” 
                                 น.ส.รสสคุนธ ์ดเีจรญิ รร.วดัดอนตมู อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรุ ี
“ ชมุชนปลอดโรค บรโิภคถกูหลกั  กนิผกัผลไม ้   ใสใ่จออกก าลงักาย ” 
                                 ด.ช.อมรเทพ  เดชตศิกัดิ ์  รร.วดัทรงธรรม   อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 
“ ชวนกนักนิผกั รูจ้กัออกก าลงักาย ต่อตา้นโรครา้ย สบายทัง้หมูบ่า้น ” 
                                 ด.ญ.ศลิาวรรณ รกัเสนาะ  รร.จ่าการบุญ อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 
“ กนิผกัผลไม ้ออกก าลงักายทกุวนั ชวีติสขุสนัต ์พากนัแขง็แรง”  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
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ประกวดค าขวญั  (ประเภทบคุคลทัว่ไป) 
             ชนะเลิศ : นายสริวชิญ ์ เมอืงมา  อ.เมอืง จ.ล าปาง 
“ กนิผกัผลไม ้ออกก าลงักายตามวถิ ีหมูบ่า้นสขุภาพด ีทกุคนมสีว่นรว่ม ” 
             รองชนะเลิศอนัดบั 1 : นายวนิยั ชยัมลู อ.แมจ่นั จ.เชยีงราย 
“ ลดอาหารไขมนั หมัน่ออกก าลงักาย กนิผกัผลไม ้รา่งกายแขง็แรง ” 
             รองชนะเลิศอนัดบั 2: น.ส.นรศิรา สมยา อ.เมอืงสมทุรปราการ 
 “ หมูบ่า้นพรอ้มพรรค รวมใจรกัออกก าลงักาย กนิผกัผลไม ้รา่งกายแขง็แรง ” 
             รางวลัชมเชย : นายอะกบี สะไหน อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
“ มะเรง็ความดนั ไขมนัหวัใจ โรคนี้ลดไดใ้หอ้อกก าลงัและกนิผกั” 
                                 นายสทุธ ีศรแีสนยงค ์อ.เมอืง จ.รอ้ยเอด็  
 “ หมูบ่า้นเขม้แขง็ สรา้งก าแพงคุม้กนั กนิผกัทุกวนัหมัน่ออกก าลงักาย ” 
                                 น.ส.วรรณ์วสิา โพธิม์ณี อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธาน ี
“ กนิผกัปลอดสารพษิ ชว่ยชวีติผา่นโรคภยั หมัน่ออกก าลงักาย ใชช้วีติพอเพยีง ” 
                                 น.ส.ปภานนัทน์ กลา้ด ีอ.เมอืง สมทุรปราการ 
“ กนิทัง้ผกัผนิทัง้ผล ออกก าลงักนัทุกคน ชมุชนตอ้งแขง็แรง ” 
                                 นางเครอืวลัย ์คนชม อ.ค าเขือ่นแกว้ จ.ยโสธร 
“ กนิผกัปลอดสาร กนิอาหารมคีณุคา่ ขยบัแขนขา กายาแขง็แรง”  
ประกวดส ารบัอาหารสขุภาพ “ ผกั 3 มือ้...อร่อย ½  กิโล ” 
             ชนะเลิศ : ทมีคณุกสุุมา วจิารณ์  จ.พทัลุง   “ ส ารบั แกงสม้ปลากะพงมนัขีห้นู ” 
             รองชนะเลิศอนัดบั 1 : ทมีโรงเรยีนเทพประทาน (บา้นเจ๊ะเดง็) จ.นราธวิาส 
“ ส ารบั มหศัจรรยส์มนุไพรไทย ตา้นภยัโรค ” 
             รองชนะเลิศอนัดบั 2 : ทมีชมุชนบา้นหนองน ้าเตา้ จ.พจิติร 
“ ส ารบั เมนูชสูขุภาพ ” 
             รางวลัชมเชย : ทมีคณุรสุลนีา สาเมาะ รพ.หนองจกิ จ.ปตัตาน ี
“ ส ารบั เปิรมาตา-ซอืลาตนั (อญัมณีใต)้ ” 
                               ทมีโรงเรยีนวดัทา่ชา้ง จ.สระบุร ี
“ ส ารบั อาหารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ” 
                               ทมีแมบ่า้นสายใยรกัแหง่ครอบครวัก าแพงเพชร 
“ ส ารบั เมนูสขุภาพตา้นโรคมะเรง็ ความดนัโลหติสงู หวัใจและหลอดเลอืด ” 
                              ทมีสถานีอนามยับา้นหนองทพัไทย จ.รอ้ยเอด็ 
“ ส ารบั ครอบครวัหรรษา อาหารปา่ตา้นโรค ” 
                              ทมีครอบครวับา้นบงึพฒันา หรรษาเมือ่ไดท้าน จ.ก าแพงเพชร  
“ ส ารบั ครอบครวับา้นบงึหรรษา ”  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

 ประกวดการออกก าลงักายแบบพื้นบา้น “ สนุก 30 นาที ..มีเหงื่อเพ่ือสขุภาพ ” (ประเภททีมเดก็) 
              ชนะเลิศ : ทมีโรงเรยีนบา้นโนนหนองสมิ อ.น ้าเกลีย้ง ศรสีะเกษ 
“ ผลงาน กะลาผา้ไหมขดิ แอโรบคิพชิติโรค ” 
              รองชนะเลิศอนัดบั 1 : ทมีคตีะหญงิไทย อ.ปากเกรด็ นนทบุร ี
“ ผลงาน แอโรบคิมวยไทยแดน้ซ ์” 
              รองชนะเลิศอนัดบั 2 : ทมีเทศบาลปลายบางวดัสงิห ์นนทบุร ี
“ ผลงาน เปิดโปงลาง ”   
                รางวลัชมเชย : ทมีโรงเรยีนบา้นเชงิดอยสเุทพ จ.เชยีงใหม ่
“ ผลงาน ฟ้อนเจงิเพือ่สขุภาพ ” 
                                 ทมีเดก็รกัด ีอ.ถซูาง จ.พะเยา 
“ ผลงาน ร ากระบองประยกุต ์” 
 ประกวดการออกก าลงักายแบบพื้นบา้น “ สนุก 30 นาที ..มีเหงื่อเพ่ือสขุภาพ ” (ประเภททีมทัว่ไป) 
              ชนะเลิศ : ทมี Skae Boxing Dance อ.แกด า จ.มหาสารคาม 
“ ผลงาน Boxing Dance ” 
              รองชนะเลิศอนัดบั 1 : ทมีเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ  
“ ผลงาน แอโรบคิถิน่อสีาน ” 
             รองชนะเลิศอนัดบั 2 : ทมีพทัลุงแดน้ซ ์อ.เมอืง จ.พทัลุง 
“ ผลงาน ศลิปวฒันธรรมโนราหห์นงัตะลุง ”  
            รางวลัชมเชย : ทมีสาวน้อย หมูบ่า้นชลลดาสายไหม กทม. 
“ ผลงาน แอโรบคิ 4 ภาคปราศจากโรคภยั ” 
                               ทมีชมุชนพอ่ตาขงิเขตเทศบาล จ.ระนอง 
“ ผลงาน ฮลูาฮุบ ” 
ประกวดการออกก าลงักายแบบพื้นบา้น “ สนุก 30 นาที ..มีเหงื่อเพ่ือสขุภาพ ” (ประเภททีมผสม) 
            ชนะเลิศ : ทมีชมรมสรา้งสขุภาพบา้นหนองโดน จ.ก าแพงเพชร   
“ ผลงาน ร าเซิง้วถิไีทย หา่งไกลโรค ” 
            รองชนะเลิศอนัดบั 1 : ทมี Happy three age อ.ตากใบ จ.นราธวิาส  
 “ ผลงาน ไมพ้ลองบคิ ”  
             รองชนะเลิศอนัดบั 2 : ทมีบา้นหนองน ้าเตา้ อ.ทบัคลอ้ พจิติร  
 “ ผลงาน แอโรบคิสานสามวยั ”  
          รางวลัชมเชย : ทมีบา้นใหมห่นองมะเกลอื อ.เมอืง จ.สกลนคร 
“ ผลงาน ฟ้อนหางนกยงูไทยประยกุต ์” 
                              ทมี Farmer fun บา้นหนองหลวง อ.ลานกระบอื จ.ก าแพงเพชร  
 “ ผลงาน ในน ้ามปีลา ในนามขีา้ว ” 
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  รอบ  12  เดือน 

    4.2 จดังานแถลงข่าวสรปุผลโครงการฯ ปี 2552 ในเดอืนธนัวาคม 2552 แถลงขา่วเพือ่ประชาสมัพนัธ์
การจดัประกวดภาพวาด ภาพถ่าย ค าขวญั ส ารบัอาหารสขุภาพ และการออกก าลงักายแบบพืน้บา้น  
    4.3 สนับสนุนส่ือความรู้และส่ือจดักิจกรรมการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพในพื้นท่ี ไดแ้ก ่แผน่
พบั เอกสารความรู ้ภาพโฆษณา ซดีสีารคด ีชดุนิทรรศการ ภาพชดุความรู ้ป้ายประชาสมัพนัธ ์ซดีตีน้แบบ
ชดุสือ่ ถุงผา้บรรจสุือ่ และด าเนินการประเมนิสือ่ในคราวเดยีวกนั สนบัสนุนใหก้บัเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
ด าเนินกจิกรรมตามโครงการในพืน้ทีเ่มือ่เดอืนธนัวาคม 2552 เพือ่น าไปจดักระบวนการเรยีนรูใ้นการดแูล  
สขุภาพทีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 152 หมูบ่า้น  
    4.4 ผลิตรายการทีวีออนไลน์ 3 เร่ือง ได้แก่  
         - วดีทิศัน์ เรือ่ง โรคระบบทางเดนิอาหาร ถ่ายท าที ่จ.สมทุรสาคร 21-22 พฤษภาคม 2553  
         - วดีทิศัน์ รายการรว่มใจสรา้งสขุภาพ ถ่ายท าในพืน้ที ่ จ.บุรรีมัย ์
         - วดีทิศัน์ เรือ่ง การลา้งมอื 
   4.5 จดัท าภาพโปสเตอรบ์ทอาขยานข้อปฏิบติัการดแูลสขุภาพตามแนวสขุบญัญติัแห่งชาติ โดย
จดัพมิพแ์ละเผยแพร ่จ านวน 30,000 แผน่   สนบัสนุนใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. ระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษา โรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร โรงพยาบาลศนูย์/ทัว่ไป โรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยพุราช ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุกรงุเทพมหานคร และส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุแหง่ 
   4.6 จดัเสวนาเครือข่ายส่ือมวลชนร่วมใจส่ือสาร สร้างพฤติกรรมสุขภาพคนไทย เพือ่สรา้งความ
รว่มมอืในการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธค์วามรูข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน ในเรือ่งการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพ การออกก าลงักาย กนิผกัผลไมส้ด การมพีฤตกิรรมสขุภาพตามสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิโดยจดัเสวนา 
เมือ่วนัที ่ 9-10 มถิุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยลั รเิวอร ์กรงุเทพมหานคร การเสวนาในครัง้นี้มเีครอืขา่ย
สือ่มวลชนทอ้งถิน่จากทกุแขนงเขา้รว่ม จ านวน 72 คน ซึง่เป็นผูแ้ทนสือ่มวลชนจาก 72 จงัหวดั (ไมส่ามารถ
เขา้รว่มสมัมนาได ้3 จงัหวดั คอื จ.นครปฐม สโุขทยั และนราธวิาส) เครอืขา่ยสือ่มวลชนไดม้กีารเสวนา
แลกเปลีย่นใหข้อ้เสนอแนะใน 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก ่เทคนิคการสือ่สารฯ การพฒันาการสือ่สารดา้นสขุภาพ 
และการสนบัสนุนงบประมาณ เครอืขา่ยสือ่มวลชนไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรการเขา้รว่มเสวนาฯ จาก รมว.
สาธารณสขุและไดร้ว่มกจิกรรมรณรงคส์ขุบญัญตัแิหง่ชาตดิว้ย   
5.การประเมินผลโครงการฯ  
    5.1 ประเมินโครงการ จดัประชมุปฏบิตักิารเตรยีมการประเมนิผล/ถอดบทเรยีน โครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2553 เมือ่วนัที ่7-8 มกราคม 2553 ณ กองสขุศกึษา โดยไดพ้ฒันาความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การวจิยัเชงิคณุภาพ และแนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิผล รวมทัง้วธิกีารถอดบทเรยีนในโครงการนี้  
     - ไดจ้ดัท าเครือ่งมอืประเมนิการด าเนินงานโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ส าหรบัเจา้หน้าทีส่าธารณสขุระดบั
จงัหวดั เจา้หน้าทีส่าธารณสขุระดบัต าบล ภาคเีครอืขา่ยทีร่ว่มด าเนินการ และทดสอบเครือ่งมอืในพืน้ที่
จงัหวดัตรงั ชยันาท หนองบวัล าภ ูและพจิติร ซึง่จะด าเนินการประเมนิโครงการฯ ในชว่งไตรมาสที ่4 ต่อไป 
    5.2 ถอดบทเรียนการด าเนินงาน  ไดท้บทวนขอ้มลูการถอดบทเรยีนโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ปี 2552 
และศกึษาคน้ควา้ขอ้มลู แนวคดิทฤษฎกีารถอดบทเรยีน และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใชใ้นการจดัท า
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เครือ่งมอืและวธิกีารทีจ่ะด าเนนิการในปีงบประมาณ 2553 และไดก้ าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่ถอดบทเรยีน ใน 
4 ภาค ดงันี้  
     ภาคเหนือ  ไดแ้ก ่ จงัหวดัพจิติร 
     ภาคกลาง  ไดแ้ก ่ จงัหวดัชยันาท 
     ภาคอสีาน  ไดแ้ก ่ จงัหวดัชยัภมู ิ
     ภาคใต ้     ไดแ้ก ่ จงัหวดัตรงั  
ขณะนี้อยูร่ะหว่างการลงพืน้ทีเ่พือ่ถอดบทเรยีน 
    5.3 ประกวดโครงการฯ ของพื้นท่ี  ไดด้ าเนินการทบทวน และพฒันาเกณฑก์ารประเมนิ และประกวด
หมูบ่า้นฯ เพือ่ใชใ้นปีงบประมาณ 2553 โดยจดัพมิพค์ูม่อืเกณฑก์ารประเมนิประกวดฯ จ านวน 400 เล่ม 
สนบัสนุนใหพ้ืน้ที ่และประชาสมัพนัธผ์า่น www.thaihed.com   และสถานวีทิย ุ
   5.4 ส ารวจความรู้เท่าทนัด้านสขุภาพ โดยรว่มกบัโครงการพฒันาพฤตกิรรมตามสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิและ
โครงการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ ส ารวจในกลุ่มเยาวชน อาย ุ12-15 ปี ในพืน้ทีโ่ครงการหมูบ่า้น
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ  10 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัสงิหบ์ุร ีเพชรบุร ีพทัลุง สตลู หนองคาย 
มหาสารคาม บรุรีมัย ์ล าปาง ก าแพงเพชร และกรงุเทพมหานคร จ านวน 2,895 คน โดยตอบแบบส ารวจได้
ครบถว้นสมบรูณ์ 2,169 คน การส ารวจในครัง้นี้ วดัระดบัการรูเ้ทา่ทนัภายใตค้ านิยาม “ การรูท้า่ทนัดา้น
สขุภาพขัน้พืน้ฐาน ” ซึง่หมายถงึ ความสามารถในการอา่นขอ้มลู ความเขา้ใจ และการน าความรูท้ีจ่ าเป็นดา้น
สขุภาพไปใชป้ระโยชน์ในการดแูลสขุภาพ จากผลการส ารวจ พบว่า รอ้ยละ 54.40 มคีวามสามารถในการ
อา่นและท าความเขา้ใจเนื้อหาจากสือ่สขุภาพคลาดเคลื่อนไปจากประเดน็ทีถ่กูตอ้ง กลุ่มตวัอยา่งทีม่ ี
พฤตกิรรมสขุภาพดมีรีะดบัการรูเ้ทา่ทนัดา้นสขุภาพสงูกว่ากลุ่มทีม่พีฤตกิรรมสขุภาพพอใช ้และกลุ่มทีต่อ้ง
ปรบัปรงุพฤตกิรรมสขุภาพ    
   5.5 จดัท ารายงานสรปุผลและเผยแพร่   อยูร่ะหว่างจดัท ารายงานสรปุผลโครงการ  
 
11.ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
    1     มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณรองรับการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

2.    เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการมีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ตลอดจนใหค้วามร่วมมือในการ
ด าเนินงานและปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 

       3.    มีการติดตามผลการด าเนินงานของกองสุขศึกษาทุกเดือน 
     4.  ในการพฒันาใหเ้ป็นหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็   โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและ
หลอดเลอืดไดน้ัน้  ปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็คอื 
           -  มนีโยบายทีช่ดัเจนและการสนบัสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในสว่นกลางและ
สว่นภมูภิาคอยา่งจรงิจงัและตอ่เนื่อง 
 -  การใหค้วามส าคญัต่อการมสีว่นรว่มและใหก้ารยอมรบัต่อบทบาทของหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย
ภาครฐั เอกชน  องคก์รชมุชน  สมาคม อาสาสมคัรสาธารณสขุ กลุ่ม/ชมรม ผูน้ าชมุชน และเยาวชน ทีม่อียู่
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หลากหลายในพืน้ที ่และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯในพืน้ที่ 
- ประชาชนมคีวามตระหนกัและเหน็ความส าคญัในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 

และมกีารออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ สปัดาหล์ะอยา่งน้อย 3-5  วนั  วนัละอยา่งน้อย 30 นาท ี รว่มกบักนิ
ผกั  ผลไมส้ด วนัละอยา่งน้อย ครึง่กโิลกรมัขึน้ไป หรอืกนิผกัครึง่หนึ่ง อยา่งอืน่ครึง่หนึ่ง และลดอาหารไขมนั 

  12.อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
       - ไม่มี 
13.ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป ( รายงานในรอบ 12 เดือน ) 
       - ไม่มี 
14.หลกัฐานอ้างอิง :   

    1. โครงการ“เฉลิมพระเกียรติ ๕๗พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บา้นปรบัเปล่ียนพฤติกรรม            
ลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหิตสงู  โรคหวัใจและหลอดเลือด 
        1.1  หนงัสอืขอความรว่มมอืกบัภาคเีครอืขา่ยในการขอความรว่มมอืและผลกัดนัเชงินโยบายสนบัสนุน
การด าเนินงาน  
       1.2  โครงการและสรปุผลการสมัมนา พฒันาความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ยในสว่นกลาง 
       1.3  โครงการและสรปุผลการประชมุถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานสขุศกึษาและพฒันาหมูบ่า้น
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ระดบัจงัหวดั 
        1.4  โครงการและสรปุผลการอบรมผูร้บัผดิชอบงานสขุศกึษาระดบัต าบลทีร่บัผดิชอบหมูบ่า้นเป้าหมาย
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ  
        1.5 ประชมุสมัมนาเครอืขา่ยสาธารณสขุสนบัสนุนการพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ   
          1.6  หลกัฐานการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ผา่นรายการวทิย ุผา่นเวบ็ไซตก์องสขุศกึษา 
        1.7  สือ่สขุศกึษาเพือ่สนบัสนุนการด าเนินงาน 
                1) แผน่พบัการออกก าลงักายและการกนิผกั ผลไมส้ดและลดอาหารไขมนั   
                2) โปสเตอรป์ระชาสมัพนัธ ์
                3)  เอกสารความรูก้ารออกก าลงักาย การกนิผกั ผลไมส้ดและลดอาหารไขมนั   
                4)  ชดุนิทรรศการความรู ้  การออกก าลงักาย การกนิผกั ผลไมส้ด และลดอาหารไขมนั           
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1. ตวัช้ีวดัท่ี 3.6   ร้อยละของหมู่บา้นมีการจดัการด้านสุขภาพ 

2. ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายธงชยั  สาระกลู     3. ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :   นายชาตชิาย สวุรรณนิตย ์ 
4. โทรศพัท์ :  02 590 1531 5. โทรศพัท์ :   02 590 1536 
6. ค าอธิบาย :  
                       การจดัการด้านสขุภาพ หมายถงึ การทีช่มุชน/หมูบ่า้นมกีระบวนการรว่มกนัในการวางแผนดา้นสขุภาพ มี
การจดัการงบประมาณเพือ่ใชใ้นการพฒันาดา้นสุขภาพ มกีารจดักจิกรรมดา้นสขุภาพ และมกีารสรุปประเมนิผลการจดัการ
ดา้นสขุภาพ 
                       หมู่บา้นท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมิน    หมายถงึ ชุมชน/หมู่บา้นเป้าหมายทีม่กีารจดัการดา้นสุขภาพ  ใน 5 
ดา้น ดงันี้ 
             1. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการสขุภาพชุมชน ดงันี้ 
     1.1 การจดัเวทกีารประชมุขององคก์ร อสม. 
     1.2 การรว่มขบัเคลื่อนการพฒันาสขุภาพในชมุชน 
     1.3 การก าหนดกตกิาของชมุชน หรอื กฎขอ้บงัคบัของหมู่บา้น/ต าบล เพือ่แกไ้ขปญัหาดา้นสขุภาพของ
ชมุชน 

             2. ด้านการจดัท าแผนด้านสขุภาพโดยชุมชน 
             3. ด้านการจดัการงบประมาณเพ่ือใช้ในการพฒันาสขุภาพ ในเรือ่ง 

         3.1  การพฒันาศกัยภาพคนในชมุชน และ/หรอื 
         3.2  การแกไ้ขปญัหาสาธารณสขุของชมุชน และ/หรอื 
             3.3  การจดับรกิารสาธารณสขุในศนูยส์าธารณสขุมลูฐานชมุชน (ศสมช.)  
             4. ด้านการจดักิจกรรมด้านสขุภาพ ใน 6 ด้าน คอื 
        4.1 การสรา้งสขุภาพ  
       4.2  การพฒันาศกัยภาพ อสม. /แกนน าสขุภาพ 
        4.3  การบรกิารสขุภาพ 
        4.4  ดา้นการถ่ายทอดความรู ้
        4.5  ดา้นการควบคมุป้องกนัโรค 
    4.6  การจดัสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนชมุชน 
             5.  ด้านการประเมินผลการจดัการด้านสขุภาพ อยา่งน้อย 2 ใน 6 วธิตี่อไปนี้ 
           5.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู/วเิคราะห ์และสรปุผล 
           5.2 การประชมุสรปุผลงาน/กจิกรรมทีด่ าเนินการในแตล่ะปี  
           5.3 การเปรยีบเทยีบกบัแผนทีว่างไว ้  
           5.4 ใชแ้บบประเมนิตนเองเพือ่สรา้งการเรยีนรูร้ว่มกนัของชมุชนในการพฒันาหมูบ่า้น  
       5.5 อสม.จดัท ารายงาน มบ.1 (ตามโครงการ อสม.เชงิรกุ) 
       5.6 น าผลการประเมนิเขา้สูเ่วทชีมุชน/หมูบ่า้น เพือ่น าไปวางแผน 
             หมู่บา้นเป้าหมาย หมายถงึ หมูบ่า้น/ชมุชน ทีอ่ยูใ่นเขต อบต.และเทศบาลต าบล 
                    เป้าหมาย :  หมูบ่า้นทีม่กีารจดัการดา้นสขุภาพ ร้อยละ 80   ของจ านวนหมูบ่า้นเป้าหมายทัง้หมด 
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7. ข้อมลูผลการด าเนินงาน :  
                          ผลการด าเนินงานหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ประจ าปี 2553 รอบ 12 เดอืน ระหว่างเดอืนตุลาคม 2552 
ถงึเดอืน กนัยายน 2553 (ขอ้มลูจาก www.thaiphc.net  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553) 
 

พื้นท่ี จ านวน
จงัหวดั 

จ านวนหมู่บา้น 
ปี 2553 

จ านวนหมู่บา้นท่ี
ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละของ
หมู่บา้นท่ีผ่าน

เกณฑ ์
ภาคเหนือ 17 16,552 13,157 79.49 
 ภาคกลาง 25 16,221 14,341 88.41 
ภาคตะวนัออกฉียง
เหนือ 

19 32,885 28,010 85.18 

ภาคใต ้ 9 5,741 4,601 80.14 
ภาคใต(้ชายแดน) 5 2,897 2,602 89.82 
รวมทัง้ประเทศ 75 74,296 62,711 84.41  

7.1 รายงานความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
การเปล่ียนแปลง (%) 

2550 2551 2552 2551 2552 
 รอ้ยละของหมูบ่า้นมกีารจดัการดา้นสขุภาพ 66.68% 77.20% 80.01 % 10.52% 2.81% 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 

รอบ...11..เดือน 
ผลการด าเนินงาน ณ เดือน การเปล่ียนแปลง 
เดือนท่ีผ่าน

มา 
ปัจจบุนั (%) 

รอ้ยละของหมูบ่า้นมกีารจดัการดา้นสขุภาพ 
 

72.65 84.41  11.76 

 

http://www.thaiphc.net/
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                            รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/-  รอ้ยละ 2  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้                                                                                                           

   
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

76 78 80 82 84 

 
 

สตูรการค านวณ :      
    รอ้ยละของหมูบ่า้นทีม่กีารจดัการดา้นสขุภาพภาพรวม   

                                     =     จ านวนหมูบ่า้นทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิปี 2553   x 100 
                                                           จ านวนหมูบ่า้นเป้าหมาย 

 
 
9. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

รอ้ยละของหมูบ่า้นมกีารจดัการดา้น
สขุภาพ 

3.00 รอ้ยละ84.41 
(หมูบ่า้นผา่นเกณฑจ์ านวน 

62,711 แหง่ จ านวน
หมูบ่า้นทัง้หมด 74,296 

แหง่) 

5.000 0.1500 

 

 
 
10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ: 
10.1  อธิบายผลการด าเนินงาน ข้อ 7.2 
    1. การประชุมระดมความคิดเหน็และจดัท าแผนปฏิบติัการ 

  กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนไดจ้ดัประชมุเพือ่ระดมความคดิเหน็และจดัท าแผนปฏบิตักิาร ประจ าปี  
2553 ระหว่างวนัที ่16 – 17 พฤศจกิายน 2552 ณ โรงแรมเดอะรชิ จงัหวดันนทบุร ีวตัถุประสงคข์องการจดัประชมุเพือ่
ระดมความคดิเหน็ในการเสรมิสรา้งความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ยในการจดัระบบสขุภาพชมุชน ปี 2553 และก าหนด
แนวทางในการพฒันาเครอืขา่ยต าบลจดัการสขุภาพ ผูเ้ขา้รว่มประชมุประกอบดว้ย นกัวชิาการจากกองสนบัสนุนสขุภาพ
ภาคประชาชน และศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาสขุภาพภาคประชาชน จ านวน  45   คน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                            รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

2. การสนับสนุนงบประมาณในการขบัเคล่ือนงานของภาคีเครือข่าย 
  กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนนิการขออนุมตัโิอนงบประมาณ งวดที ่1 ใหแ้กศ่นูยฝึ์กอบรมและ 

พฒันาสขุภาพภาคประชาชน เพือ่สนบัสนุนจงัหวดัในการสง่เสรมิ และสนบัสนุนองคก์รอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมูบ่า้น และภาคเีครอืขา่ยในการจดักจิกรรมสขุภาพตามหนงัสอืที ่สธ0705.2/1746 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 

3. การจดัท าแนวทางการด าเนินงานหมู่บา้นจดัการสขุภาพ 
  กองสนบัสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดจ้ดัท าหนงัสอืแนวทางการด าเนินงานหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ  

เสน้ทางสูค่วามส าเรจ็การพฒันาหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ จ านวน 10,000 เล่ม เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานในระดบัพืน้ทีไ่ดใ้ชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนนิงานหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ 

4. การประชุมปฏิบติัการเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสาธารณสขุระดบัจงัหวดั 
           กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารโครงการเสรมิสรา้งความร่วมมอืภาคี
เครอืขา่ยสาธารณสขุระดบัจงัหวดัในงานสขุภาพภาคประชาชน ปี 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ์กรุงเทพ ฯ ระหว่างวนัที ่
24-25 ธนัวาคม 2552 วตัถุประสงคใ์นการจดัประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายและชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนตลอดจนประชุมปฏิบตักิาร 4 ภาค เพื่อวางแผนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553 ระดบัจงัหวดั 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุประกอบดว้ยผูบ้รหิาร ผูร้บัผดิชอบและประธานชมรม อสม.ระดบัจงัหวดัรวม 320 คน 
        5. การจดัท าแบบประเมินหมู่บา้นจดัการสขุภาพ 
             กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนไดจ้ดัท าแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ปี 2553 เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานใน
ระดบัพืน้ทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการประเมนิการหมูบ่า้น วา่พฒันาไดผ้า่นตามเกณฑห์มูบ่า้นจดัการสขุภาพหรือไม ่ โดยได้
จดัพมิพแ์บบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ รวมทัง้สิน้ จ านวน 100,000 ชดุ และไดจ้ดัสง่ใหจ้งัหวดัเพือ่น าไปใชโ้ดยผา่น
ศนูยฯ์สช.ภาค 
        6. การสนับสนุนแบบประเมินหมู่บา้นจดัการสขุภาพ ปี 2553 แก่จงัหวดั 
            กลุ่มพฒันาระบบและมาตรฐานงาน กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดจ้ดัท าบนัทกึที ่สธ 0705.2/83  
ลงวนัที ่22 เมษายน 2553 เสนอผูอ้ านวยการกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ใหจ้ดัสง่แบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการ
สขุภาพ ปี 2553 ใหก้บัศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาสขุภาพภาคประชาชนทัง้ 4 ภาค 5 แหง่ เพือ่ใหส้นบัสนุนจงัหวดั และได้
จดัสง่แบบประเมนิใหศ้นูยฯ์ สช.ภาค ตามหนงัสอืที ่สธ 0705.2/ว 181 ลงวนัที ่23 เมษายน 2553  
 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 จดัท าสรปุผลการด าเนนิงาน หมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ปี 2552  และเผยแพรใ่นเวบ็ไซต ์www.thaiphc.net   
  จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารการพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นการจดัท าระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศในงานสขุภาพภาค

ประชาชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ย เจา้หน้าทีส่าธารณสขุทีร่บัผดิชอบงานสขุภาพภาค
ประชาชน จงัหวดัและ 2 คน รวม 38 คน  และวทิยากรจากศนูยฯ์ 2 คน รวม 40 คน  ระยะเวลา 3 วนั  ระหว่างวนัที ่
4-6 พฤศจกิายน 2552  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาเจา้หน้าที ่ใหส้ามารถจดัการฐานขอ้มลู และวเิคราะห์
ภาพรวมขอ้มลูหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ  และการวเิคราะหร์ะดบัศกัยภาพของหมูบ่า้นทีผ่า่นเกณฑก์ารจดัการสขุภาพ  

 จดัท าแนวทาง และแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ปี 2553  รว่มกบัศนูยฯ์ ภาคและกองสช.  และเผยแพรใ่น

http://www.thaiphc.net/
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                            รอบ 6 เดอืน 
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เวบ็ไซต ์www.thaiphc.net 
  ประสานงานแกไ้ขปญัหา/สนบัสนุนการด าเนินงานหมูบ่า้นจดัการให ้19 จงัหวดั สามารถด าเนินการไดต้่อเนื่อง  

พรอ้มตดิตามแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ทีพ่มิพโ์ดยกองสช. ใหก้บัจงัหวดั  
  ปรบัปรงุและพฒันาโปรแกรมการประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพในเวบ็ไซต ์www.thaiphc.net 
 สนบัสนุนการด าเนินงานประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ 19 จงัหวดั 
 ประสานงานจงัหวดัในการเรง่รดัการรายงานประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ 19 จงัหวดัทางเวบ็ไซต ์

www.thaiphc.net 
 ตดิตามการด าเนินงานพฒันาหมูบ่า้นจดัการสขุภาพในพืน้ที ่19 จงัหวดั ในการนิเทศงานแบบผสมผสานกระทรวง

สาธารณสขุ และเฉพาะกจิ 
 จดัเวทปีระชมุสรปุผลการด าเนินงานสขุภาพภาคประชาชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วนัที ่13 – 14 กนัยายน 

2553 ณ หอ้งประชมุ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน่ 
 จดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินงาน 

ภาคเหนือ 

 การจดัท าแนวทางการด าเนินงานหมูบ่า้นจดัการสขุภาพและพฒันาแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ รว่มกบั
ศนูย ์ฯ สช. ภาคและกอง สช. พรอ้มทัง้เผยแพรใ่นเวบ็ไซดข์องศนูย ์ฯ สช. ภาคเหนือ www.nortphc.org 

 การวเิคราะห ์ความเขม้แขง็ของหมูบ่า้นจดัการ ปี  52  ในภาคเหนือ 
 ชีแ้จง แนวทางการด าเนินงานสขุภาพภาคประชาชน และเป้าหมายหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ปี 53 ในเวทกีารประชมุ

เชงิปฏบิตักิารเสรมิสรา้งความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ยสาธารณสขุระดบัจงัหวดัในงานสขุภาพภาคประชาชน ปี 2553 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ์กรงุเทพ ฯ ระหว่างวนัที ่24-25 ธนัวาคม  2552 

 ประสานจงัหวดัเพือ่ยนืยนัจ านวนหมูบ่า้น  ปี 2553   และ แจง้การจดัสรรงบประมาณสนนัสนุน เพือ่ด าเนินงาน
หมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย  

 การสนบัสนุนแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ทัง้ 17 จงัหวดัภาคเหนือ 
 ประสานใหจ้งัหวดัประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพและรายงานทาง www.thaiphc.net เป็นระยะๆ 
 การตดิตามการด าเนินงานในพืน้ที ่จ านวน 15  จงัหวดั ( จ.เชยีงใหม ่/ จ.ล าพนู / จ.ล าปาง / จ.น่าน / จ.เชยีงราย / 

จ.ตาก  / จ.สโุขทยั / จ.แมฮ่่องสอน / จ.อตุรดติถ ์/ จ.พษิณุโลก / จ.เพชรบรูณ์ / จ.ก าแพงเพชร / จ.นครสวรรค ์/ จ.
อทุยัธานี / จ.พจิติร) 

 ประชมุถอดบทเรยีนศนูยก์ารเรยีนรูต้ าบลจดัการสขุภาพ 18 ต าบล วนัที ่30-31 สค. 53 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน 26 
คน ณ ศนูยฯ์ สช.ภาคเหนือ 

 การประชมุแลกเปลีย่นการด าเนินงานต าบลจดัการสขุภาพ ประจ าปี 2553 วนัที ่ 21- 22 กนัยายน  ณ.โรงแรมอมัริ
นทรล์ากนู จ.พษิณุโลก ผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  247  คน 

 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
http://www.nortphc.org/
http://www.thaiphc.net/
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  รอบ  12  เดือน 

ภาคกลาง 

 ชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงานสขุภาพภาคประชาชน ภาคกลาง ในเวทกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารเสรมิสรา้งความ
รว่มมอืภาคเีครอืขา่ยสาธารณสขุระดบัจงัหวดัในงานสขุภาพภาคประชาชน ปี 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ์
กรงุเทพ ฯ ระหว่างวนัที ่24-25 ธนัวาคม  2552 

 ประสานจงัหวดัเพือ่ยนืยนัจ านวนหมูบ่า้น  ปี 2553   และ แจง้การจดัสรรงบประมาณสนนัสนุน เพือ่ ด าเนินงาน
หมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

 สนบัสนุนวชิาการและตดิตามงานในพืน้ที ่จ.สระบุรแีละจ.นนทบุร ี 
 ประชมุตดิตามหมูบ่า้นจดัการสขุภาพในเวทถีอดบทเรยีนนวตักรรมสขุภาพชมุชนรายเขต จงัหวดัใน เขต1จ านวน4 

จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดัอยธุยาวนัที ่1 กย. 53 / จงัหวดัในเขต2 จ านวน 4 จงัหวดั ทีจ่งัหวดัสงิหบ์ุร ีวนัที ่23 สค. 53 / 
จงัหวดัในเขต3 จ านวน 5 จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดันครนายก วนัที ่24 สค 53 /จงัหวดัในเขต5 จ านวน4 จหัวดั จดัที่
จงัหวดัสมทุรสงคราม วนัที ่20 สค. 53 วางแผนตดิตามจงัหวดัในเขต9 จ านวน 4 จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดัระยอง วนัที ่2 
กย. 53 และจงัหวดัในเขต4 จ านวน 4 จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดันครปฐม วนัที ่7 กย. 53 

ภาคใต้  

 จดัประชมุปฏบิตักิารแกนน าเครอืขา่ยสขุภาพภาคประชาชนพืน้ที ่9 จงัหวดัภาคใต ้เพือ่ประสานแนวทางการ
ด าเนินงานพฒันางานสขุภาพภาคประชาชนและรว่มก าหนดแนวทางในการบรูณาการกจิกรรม/พืน้ทีเ่ป้าหมาย
เพือ่การพฒันางานในพืน้ทีโ่ดนเน้นเป้าหมายปี 2553ในพืน้ที ่รพ.สต.เพือ่ด าเนินการใหต้อบสนองเป้าหมายและ
ผลผลติในทกุระดบั โดยการจดัประชมุ ในวนัที ่14 – 15 มกราคม 2553 ณ หอ้งประชมุศนูยฯ์สช.ภาคใต ้ 

 ประสานการสนบัสนุนประสานงานแกไ้ขปญัหา/สนบัสนุนการด าเนนิงานหมูบ่า้นจดัการให ้19 จงัหวดั การ
ด าเนินงานพฒันาหมูบ่า้นจดัการสขุภาพและงานสขุภาพภาคประชาชน พืน้ที ่9 จงัหวดั 

 การสนบัสนุนแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ 
 สนบัสนุนกระบวนการพฒันา และตดิตามสนบัสนุนการด าเนินงานในพืน้ที ่
 สนบัสนุนงบประมาณการประเมนิผลการด าเนินงานสขุภาพภาคประชาชน 
 จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรปุผลการพฒันาเครอืขา่ยต าบลจดัการสขุภาพ  ระหว่างวนัที ่29  กนัยายน – 1 

ตุลาคม 2553 ณ ศนูยฯ์สช.ภาคใต ้จ.นครศรธีรรมราช และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นพืน้ทีต่ าบลสขุภาพด ีต าบล
พรหมโลก อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช มผีูเ้ขา้รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ านวน 78 คน จาก 26 
เครอืขา่ยสขุภาพต าบล 

5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 จดัประชมุปฏบิตักิารแกนน าเครอืขา่ยสขุภาพภาคประชาชนพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่ประสานแนว
ทางการด าเนินงานพฒันางานสขุภาพภาคประชาชนและรว่มก าหนดแนวทางในการบรูณาการกจิกรรม/พืน้ที่
เป้าหมายเพือ่การพฒันางานในพืน้ทีโ่ดนเน้นเป้าหมายปี 2553ในพืน้ที ่รพ.สต.เพือ่ด าเนินการใหต้อบสนอง
เป้าหมายและผลผลดิในทกุระดบั โดยการจดัประชมุ ในวนัที ่17 – 18 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมวแีอล อ าเภอ
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                            รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูเ้ขา้รว่มประชมุประกอบดว้ยผูร้บัผดิชอบงานสขุภาพภาคประชาชนของ 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ประธานชมรม อสม. ตวัแทนผูร้บัผดิชอบงานสขุภาพภาคประชาชนของส านกังานสาธารณสขุ
อ าเภอ ต าบล รวมจ านวน 30 คน 

 ประสานส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทัง้ 5 จงัหวดั เพือ่ด าเนินการประเมนิหมบูา้นจดัการสขุภาพตามแบบ
ประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ตลอดจนการคยีข์อ้มลูเขา้สู ่Website WWW.Thaiphc.net  

10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม *(ตามตวัช้ีวดัในแผนก ากบั ติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ        พ.ศ.2553) 

ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ รหสังบประมาณ งบประมาณ 
ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 
หมู่บา้นจดัการสขุภาพ 
1.ประชมุปฏบิตักิารจดัท าแผนปฏบิตักิาร 
    ปี 2553 กองสนบัสนุนสขุภาพภาค 
   ประชาชน 
2. สนบัสนุนงบประมาณในการขบัเคลื่อน 
    งาน 
3.จดัท าหนงัสอืแนวทางการด าเนินงาน 
   หมูบ่า้นจดัการสขุภาพ 
4.ประชมุปฏบิตักิารเสรมิสรา้งความรว่มมอื   
   ของเครอืขา่ยสาธารณสขุระดบัจงัหวดั 
5. จดัท าแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ  
    ปี 2553 
6. จดัสง่แบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ  
    ปี 2553 สนบัสนุนจงัหวดัโดยผา่น   
    ศนูยฯ์สช.ภาค 

100 
 

1 ครัง้/45 คน 
 
 

1 ครัง้/ 5 แหง่ 
 

10,000 เล่ม 
 

1 ครัง้/320 คน 
 

100,000 ชดุ 
 
 
92,517 ชดุ 

 
 
50-112-P021-01 
 
 
51-112-P051-03 
 
งบฯ สป.สช. 
 
50-112-P051-02 

 
50-112-P021-01 

 
 

50-112-P021-01 
 

 
 

215,500 
 
 

1,315,500 
 

288,500 
 

2,361,050 
 

300,000 
 
 

50,000 

 
 

105,889 
 
 

1,315,500 
 

288,500 
 

1,714,813 
 

300,000 
 
 

12,000 

 
11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 ปัจจยัภายนอก 
              -  เป็นตวัชีว้ดัของกระทรวงสาธารณสขุ  
              - เป็นตวัชีว้ดัทีด่ าเนินการมาอยา่งต่อเนื่อง เจา้หน้าทีร่ะดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล รบัรู ้เขา้ใจ และใหค้วามส าคญั  
 ปัจจยัภายใน  
               - ผูบ้รหิารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพใหค้วามส าคญัในการขบัเคลื่อนงานสขุภาพภาคประชาชน และหมูบ่า้น
จดัการสขุภาพเป็นเป้าหมายของงานสขุภาพภาคประชาชน 

http://www.thaiphc.net/
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                            รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :            
1.  โครงสร้าง และอตัราก าลงั 
      - โครงสรา้งงานสขุภาพภาคประชาชนของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ไมช่ดัเจนเทา่ทีค่วร และแตกต่างกนั 
ในแต่ละจงัหวดั ตลอดจนมภีารกจิทีห่ลากหลาย ท าใหก้ารขบัเคลื่อนงานสขุภาพภาคประชาชนท าไดไ้มเ่ตม็ที ่
      - อตัราก าลงัของผูป้ฏบิตังิานสขุภาพภาคประชาชนในระดบัจงัหวดัมน้ีอย ไมเ่อือ้ต่อการท างานเชงิรกุ 
2.  งบประมาณ      
     - งบประมาณในการสนบัสนุนการด าเนินงานหมูบ่า้นจดัการสขุภาพในระดบัพืน้ทีม่น้ีอย ไมเ่พยีงพอ 
3.  เทคโนโลยี 
     - บางพืน้ทีย่งัมปีญัหาเรือ่ง การใชง้าน เวบ็ไซด ์และโปรแกรมการประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ 
4.  Competency 
   - ผูป้ฏบิตังิานในระดบัจงัหวดัเปลีย่นบ่อย ผูม้ารบังานใหมย่งัไมเ่ขา้ใจงานสขุภาพภาคประชาชน 

13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) 
         1.  การน าขอ้มลูจากการจดัระดบัความเขม้แขง็ของหมู่บา้น มาก าหนดแนวทางด าเนนิการต่อในปี 2554  :ซึง่เป็น
กระบวนการ เพือ่สรปุผลการพฒันาหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ  ตลอดแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่ 10   

14. หลกัฐานอ้างอิง :   
 1. โครงการประชมุปฏบิตักิารจดัท าแผนปฏบิตักิารปี 2553 กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน 
 2. หนงัสอืกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนที ่สธ0705.2/1746 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 เรือ่งขออนุมตั ิ
     โอนงบประมาณ งวดที ่1 

        3. หนงัสอืแนวทางการด าเนินงานหมูบ่า้นจดัการสขุภาพเสน้ทางสูค่วามส าเรจ็การพฒันาหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ 
        4. โครงการประชมุปฏบิตักิารโครงการเสรมิสรา้งความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ยสาธารณสขุระดบัจงัหวดัในงาน 
            สขุภาพภาคประชาชน ปี 2553 
        5. แบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ปี 2553 
        6. การสนบัสนุนแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ปี 2553 แกจ่งัหวดั 
            6.1 บนัทกึกลุ่มพฒันาระบบและมาตรฐานงานที ่สธ 0705.2/83 ลงวนัที ่22 เมษายน 2553 เรือ่ง การสนบัสนุน 
                  แบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ปี 2553 
            6.2 หนงัสอืกองสนับสนุนสขุภาพภาคประชาชน ที ่สธ 0705.2/ว 181 ลงวนัที ่23 เมษายน 2553 เรือ่ง การ 
                  สนบัสนุนแบบประเมนิหมูบ่า้นจดัการสขุภาพ ปี 2553 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                      รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

1. ตวัช้ีวดัท่ี 3.7 รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมกีจิกรรมดา้นสขุภาพ 

2. ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายธงชยั    สาระกลู     3. ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :   นางอญัธกิา   ชชัวาลยางกรู 
4. โทรศพัท์ :  02 590 1531 5. โทรศพัท์ :   02 590 1540 
6. ค าอธิบาย :  

                           ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคีเครือข่ายระดบัต าบล  ซึง่หมายถงึ หน่วยงานหรอืองคก์รในต าบลทีม่ ี
บทบาทในการสง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันางานสขุภาพภาคประชาชน โดยมสีถานีอนามยัเป็นผูป้ระสานงานหลกั
ประกอบดว้ย 

                            1.  หน่วยงานหรอืองคก์รภาครฐั/ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ไดแ้ก ่ สถานีอนามยั ส านกังาน
สาธารณสขุอ าเภอ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบล โรงเรยีน ฯลฯ 
  2.  หน่วยงานหรอืองคก์รภาคประชาชน/ องคก์รเอกชนสาธารณะประโยชน์ ไดแ้ก ่แกนน า 
อาสาสมคัรสาธารณสขุระดบัต าบล  ชมรม/กลุ่มต่าง ๆ ในชมุชน  ฯลฯ  

  การส่งเสริม พฒันา และสนับสนุน  หมายถึง  การกระท าต่าง ๆ ทีส่ง่ผลใหภ้าคเีครอืขา่ยเกดิการ
ประสานงาน การแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างดา้นวชิาการ การสนบัสนุนงบประมาณและองคค์วามรู ้เพือ่สง่เสรมิใหภ้าคเีครอืขา่ย
มสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมดา้นสขุภาพเพือ่พฒันาระบบสขุภาพชมุชน 
  มีกิจกรรมด้านสขุภาพ  หมายถึง  ภาคเีครอืขา่ยมกีารจดักจิกรรมเพือ่พฒันาระบบสขุภาพชมุชน เชน่ 
การสรา้งและพฒันาทมีสขุภาพต าบล การจดักระบวนการพฒันาดา้นสขุภาพของชมุชน การจดัท าแผนงาน/โครงการ/
กจิกรรมการแกไ้ขปญัหาสขุภาพในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ การพฒันากลไก/ระบบการเฝ้าระวงัดา้นสขุภาพใน
ภาวะวกิฤต  เป็นตน้ 
 
7. ข้อมลูผลการด าเนินงาน : 
                    ปีงบประมาณ 2553  กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน มเีป้าหมายด าเนนิการสง่เสรมิ พฒันา และสนบัสนุน
ภาคเีครอืขา่ยเพือ่ใหม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมดา้นสขุภาพ จ านวนทัง้สิน้  300 เครอืขา่ย และรอ้ยละ 80ของภาคี
เครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ พฒันา และสนบัสนุนมกีจิกรรมดา้นสขุภาพ  ผลการด าเนนิงานทีส่ าคญัมดีงันี้ 
 
7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี  

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
การเปล่ียนแปลง (%) 

2550 2551 2552 2551 2552 
รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมกีจิกรรม
ดา้นสขุภาพ 

80.26 79.33 80.44 - 0.93 1.11 
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7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 

รอบ...12...เดือน 
ผลการด าเนินงาน ณ เดือน การเปล่ียนแปลง 

เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั (%) 
รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิมี
กจิกรรมดา้นสขุภาพ 

n/a 254 เครอืขา่ย 
(รอ้ยละ84.67) 

84.67 

 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน  : 
ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/-  รอ้ยละ 2  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้                                                                                                           

   
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

76 78 80 82 84 

สตูรการค านวณ :      
  รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมกีจิกรรมดา้นสขุภาพ  

    =    จ านวนภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนทีม่กีจิกรรมดา้นสขุภาพ x 100 
                       จ านวนภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนทัง้หมด 

แทนค่าตามสตูร  = 254 x 100    = 84.67 
300 

9. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  

ตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บั
การสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมี
กจิกรรมดา้นสขุภาพ 

3.00 
254 เครอืขา่ย 
(รอ้ยละ 84.67) 

5.0000 0.1500 
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10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ: 
10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ข้อ 7.2 
         1. จดัท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานต าบลจดัการสขุภาพ ปี 2553 ประกอบการประชุมช้ีแจง  
             กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนไดจ้ดัท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานต าบลจดัการสขุภาพ ปี 2553 เพือ่
ใชป้ระกอบการประชมุชีแ้จงและใหภ้าคเีครอืขา่ยใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
         2. จดัประชุมช้ีแจง / ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางสู่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคีเครือข่ายสาธารณสขุระดบัจงัหวดัในงานสขุภาพภาคประชาชน ปีงบฯ 2553  
            กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารโครงการเสรมิสรา้งความร่วมมือ ภาคี
เครอืขา่ยสาธารณสขุระดบัจงัหวดัในงานสขุภาพภาคประชาชน ปี 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ์กรุงเทพ ฯ ระหว่างวนัที ่
24-25 ธนัวาคม 2552 วตัถุประสงคใ์นการจดัประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายและชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนตลอดจนประชุมปฏิบตักิาร 4 ภาค เพื่อวางแผนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553 ระดบัจงัหวดั 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุประกอบดว้ยผูบ้รหิาร ผูร้บัผดิชอบ และประธานชมรม อสม. ระดบัจงัหวดัรวม 320 คน 
         3. สนับสนุนการขบัเคล่ือนเครือข่ายฯ และงานสขุภาพภาคประชาชนให้แก่จงัหวดั  
             กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมตัโิอนงบประมาณ งวดที ่1 ใหแ้กศ่นูยฝึ์กอบรมและ
พฒันาสขุภาพภาคประชาชน เพือ่สนบัสนุนจงัหวดัในการขบัเคลื่อนเครอืขา่ยฯและงานสขุภาพภาคประชาชน โดย
สนบัสนุนใหอ้ าเภอละ 1,500 บาท จ านวน 877 อ าเภอ เป็นเงนิ 1,315,500 บาท ตามหนงัสอืกองสนบัสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนที ่สธ0705.2/1746 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 
         4. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานต่อยอดเครือข่ายต าบลจดัการสขุภาพ ปี 2552  
             กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมตัโิอนงบประมาณ งวดที ่1 ใหแ้กศ่นูยฝึ์กอบรม  และ
พฒันาสขุภาพภาคประชาชน เพือ่สนบัสนุนจงัหวดัในการด าเนินงานต่อยอดเครอืขา่ยต าบลจดัการสขุภาพ (เครอืขา่ยเดมิ) 
จ านวน 150 เครอืขา่ย ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงนิ 1,500,000 บาท ตามหนงัสอืกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนที ่สธ
0705.2/1746 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 
         5. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายต าบลจดัการสขุภาพ ปี 2553  
             กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมตัโิอนงบประมาณ งวดที ่1 ใหแ้กศ่นูยฝึ์กอบรมและ
พฒันาสขุภาพภาคประชาชน เพือ่สนบัสนุนจงัหวดัในการด าเนินงานเครอืขา่ยต าบลจดัการสขุภาพปีงบประมาณ 2553 
(เครอืขา่ยใหม)่ จ านวน 150 เครอืขา่ย ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงนิ 1,500,000 บาท ตามหนงัสอืกองสนบัสนุนสขุภาพ 
ภาคประชาชนที ่สธ0705.2/1746 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 
         6. สนับสนุนงบฯ ให้แก่ศนูยฯ์ ภาค ในการติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนต าบลจดัการสขุภาพ 
             กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมตัโิอนงบประมาณ งวดที ่1 ใหแ้กศ่นูยฝึ์กอบรมและ
พฒันาสขุภาพภาคประชาชน ในการตดิตามประเมนิผล และถอดบทเรยีนต าบลจดัการสขุภาพ 75 จงัหวดั ๆ ละ 20,000 
บาท เป็นเงนิ 1,500,000 บาท ตามหนงัสอืกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนที ่สธ0705.2/1746 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 
2552 
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         7. สนับสนุนงบฯ และด าเนินการจดัอบรมหลกัสตูร  “นักจดัการสขุภาพชุมชน” ให้แก่เครือข่าย 
            กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมตัโิอนงบประมาณ งวดที ่1 ใหแ้กศ่นูยฝึ์กอบรมและ
พฒันาสขุภาพภาคประชาชนเพือ่ด าเนินการจดัอบรมหลกัสตูร “นกัจดัการสขุภาพชมุชน” ใหแ้กภ่าคเีครอืขา่ย 
ปีงบประมาณ 2553 (เครอืขา่ยใหม)่ จ านวน 150 เครอืขา่ย ๆ ละ 4 คน รวม 600 คน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงนิ1,500,000 
บาท ตามหนงัสอืกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนที ่สธ0705.2/1746 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 
        8. ส่งเสริมสนับสนุนการจดัท าโปรแกรม (เวบ็บลอ็ก) ศนูยก์ารเรียนรู้ต าบลจดัการสขุภาพ  
            กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมตัโิอนงบประมาณ งวดที ่1 ใหแ้กศ่นูยฝึ์กอบรม 
และพฒันาสขุภาพภาคประชาชนเพือ่ด าเนินการจดัท าโปรแกรม (เวบ็บลอ็ก) ศนูยก์ารเรยีนรูต้ าบลจดัการสขุภาพ 5ศนูยฯ์ 
ละ 30,000 บาท เป็นเงนิ 150,000 บาท ตามหนงัสอืกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนที ่สธ0705.2/1746  
ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2552 
       9. ประเมินผลการส่งเสริมพฒันาและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสขุภาพภาคประชาชน ปี 2553 
            กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน ไดป้ระเมนิผลการสง่เสรมิ พฒันาและสนบัสนุนภาคเีครอืขา่ยสขุภาพภาค
ประชาชน ปี 2553 ไดผ้ลดงันี้ 
                - ภาคเหนือ เป้าหมาย 68 เครอืขา่ย ไดด้ าเนินการสง่เสรมิ พฒันาและสนบัสนุนภาคเีครอืขา่ยสขุภาพภาค
ประชาชน ไปแลว้ ครบทัง้ 68 เครอืขา่ย และภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมกีจิกรรมดา้นสขุภาพ
แลว้ จ านวน 58 เครอืขา่ยและศนูยฯ์ ไดด้ าเนินการดงันี้ 
                   - การตดิตามการด าเนินงานในพืน้ที ่จ านวน 15  จงัหวดั ( จ.เชยีงใหม ่/ จ.ล าพนู / จ.ล าปาง / จ.น่าน /     
จ.เชยีงราย / จ.ตาก  / จ.สโุขทยั / จ.แมฮ่่องสอน / จ.อตุรดติถ ์/ จ.พษิณุโลก / จ.เพชรบรูณ์ /  จ.ก าแพงเพชร / จ.
นครสวรรค ์/ จ.อทุยัธานี / จ.พจิติร) 
                  - ประชมุถอดบทเรยีนศนูยก์ารเรยีนรูต้ าบลจดัการสขุภาพ 18 ต าบล วนัที ่30-31 สค. 53 ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
จ านวน 26 คน ณ ศนูยฯ์ สช.ภาคเหนือ  
                  - การประชมุแลกเปลีย่นการด าเนินงานต าบลจดัการสขุภาพ ประจ าปี 2553 วนัที ่ 21- 22 กนัยายน  ณ 
โรงแรมอมัรนิทรล์ากนู จ.พษิณุโลก ผูเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  247  คน 
 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป้าหมาย 76 เครอืขา่ย ไดด้ าเนินการสง่เสรมิ พฒันาและสนบัสนุนภาคเีครอืขา่ย
สขุภาพภาคประชาชน ไปแลว้ ครบทัง้ 76 เครอืขา่ย และภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมี
กจิกรรมดา้นสขุภาพแลว้ จ านวน 64 เครอืขา่ย รายละเอยีด ดงันี้ 

 จดัเวทสีรปุบทเรยีนการพฒันาต าบลจดัการสขุภาพ 38 ต าบล(ต าบลจดัการสขุภาพ ปี 2552) ในวนัที ่16 
– 18 ธนัวาคม 2552 ณ หอ้งประชมุศนูย ์สช. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวม 76 คน 

 จดัท าเวบ็บลอ็ก ต าบลจดัการสขุภาพ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (www.phcblog.net/tambon-esan) 
 จดัประชมุปฏบิตักิารการพฒันาต าบลจดัการสขุภาพ 38 ต าบล จ านวน 2 รุน่ รุน่ที ่1 วนัที ่24-26

กมุภาพนัธ ์2553 และรุน่ที ่2 วนัที ่3-5 มนีาคม 2553 รวม 137 คน 

http://www.phcblog.net/tambon-esan
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 สนบัสนุนการด าเนินงานพฒันาต าบลจดัการสขุภาพ 76 เครอืขา่ย 
 ตดิตามสนบัสนุนในพืน้ทีต่ าบลจดัการสุขภาพ(นิเทศเฉพาะกจิ) จ านวน 9 จงัหวดั คอื อดุรธานี หนองคาย 

เลย มกุดาหาร สกลนคร นครพนม ศรสีะเกษ อ านาจเจรญิ สรุนิทร ์
 จดัเวทสีรปุผลการด าเนินงานต าบลจดัการสขุภาพในเวทปีระชมุสรปุผลการด าเนินงานสขุภาพภาค

ประชาชน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในวนัที ่13-14 กนัยายน 2553 ณ หอ้งประชมุโรงแรมโฆษะ จ.
ขอนแกน่ มผีูเ้ขา้ประชมุ จ านวน 212 คน 

 รวบรวมแบบบนัทกึรายงานการด าเนนิงานพฒันาสขุภาพภาคประชาชน ระดบัต าบล 
 สรปุและจดัท ารายงาน  

    
 - ภาคกลาง เป้าหมาย 100 เครอืขา่ย ไดด้ าเนินการสง่เสรมิ พฒันาและสนบัสนุนภาคเีครอืขา่ยสขุภาพภาค
ประชาชน ไปแลว้ ครบทัง้ 100 เครอืขา่ย และภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมกีจิกรรมดา้นสขุภาพ
แลว้ จ านวน 84  เครอืขา่ย และศนูยฯ์ ไดด้ าเนนิการ ดงันี้ 

 สนบัสนุนวชิาการและตดิตามงานในพืน้ที ่จ.สระบุร ีจ.นนทบุร ีจ.เพชรบุร ีจ.กาญจนบุร ีจ.ฉะเชงิเทรา จ.
นครนายก จ.อยธุยา จ.สพุรรณบุร ีจ.สมทุรสาคร และจ.สมทุรสงคราม 

 จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ครอืขา่ยต าบลจดัการสขุภาพ จ านวน100 เครอืขา่ย จาก 25 จงัหวดัในภาคกลาง
ในเวทถีอดบทเรยีนนวตักรรมสขุภาพชมุชนรายเขต จงัหวดัใน เขต1จ านวน4 จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดัอยธุยา
วนัที ่1 กย. 53 / จงัหวดัในเขต2 จ านวน 4 จงัหวดั ทีจ่งัหวดัสงิหบ์ุร ีวนัที ่23 สค. 53 / จงัหวดัในเขต3 
จ านวน 5 จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดันครนายก วนัที ่24 สค 53 /จงัหวดัในเขต5 จ านวน4 จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดั
สมทุรสงคราม วนัที ่20 สค. 53 วางแผนตดิตามจงัหวดัในเขต9 จ านวน 4 จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดัระยอง วนัที ่
2 กย. 53 และจงัหวดัในเขต 4  จ านวน 4 จงัหวดั จดัทีจ่งัหวดันครปฐม วนัที ่7 กย. 53 

 
                - ภาคใต้ เป้าหมาย 36 เครอืขา่ย ไดด้ าเนินการสง่เสรมิ พฒันาและสนบัสนุนภาคเีครอืขา่ยสขุภาพภาค
ประชาชน ไปแลว้ ครบทัง้ 36 เครอืขา่ย และภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมกีจิกรรมดา้นสขุภาพ
แลว้ จ านวน 31  เครอืขา่ยและศนูยฯ์ ไดด้ าเนินการ ดงันี้ 

 การตดิตามการด าเนินงานพฒันาในพืน้ที ่จ านวน 8  จงัหวดั 
 จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรปุผลการพฒันาเครอืขา่ยต าบลจดัการสขุภาพ  ระหว่างวนัที ่29 กนัยายน 

– 1 ตุลาคม 2553 ณ ศนูยฯ์สช.ภาคใต ้จ.นครศรธีรรมราช และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นพืน้ทีต่ าบลสขุภาพด ี
ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมครี ีจงัหวดันครศรธีรรมราช มผีูเ้ขา้รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ านวน 78 คน 
จาก 26 เครอืขา่ยสขุภาพต าบล 

 
                 - ชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 20 เครอืขา่ย ไดด้ าเนินการสง่เสรมิ พฒันาและสนบัสนุนภาคเีครอืขา่ย
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สขุภาพภาคประชาชน ไปแลว้ ครบทัง้ 20 เครอืขา่ย และภาคเีครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาและสนบัสนุนมกีจิกรรม
ดา้นสขุภาพแลว้ จ านวน 17  เครอืขา่ยและศนูยฯ์ ไดด้ าเนินการ ดงันี้ 

 จดัอบรมหลกัสตูร “นกัจดัการสขุภาพชมุชน” ปี 2553 โดยเน้นการสรา้งและใชแ้ผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร์
แก ่ต าบลจดัการสขุภาพ ปี 2553 จ านวน 10 ต าบล ไดแ้ก ่ต าบลคหูาใต ้อ าเภอรตัภมู ิต าบลน ้าน้อย 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน ต าบลฉลุง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตลู 
ต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพอ้ ต าบลมว่งเตีย้ อ าเภอแมล่าน จงัหวดัปตัตานี ต าบลปุโรง อ าเภอกรงปินงั 
ต าบลถ ้าทะล ุอ าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา ต าบลปะลุกาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ ต าบลบางขนุทอง 
อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส โดยจดัการอบรมในระหว่างวนัที ่ 15 – 17 มนีาคม 2553 ณ หอ้งประชมุ
ศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาสขุภาพภาคประชาชนชายแดนภาคใตจ้งัหวดัยะลา โดยมกีารบรูณา
การงบประมาณในการสนบัสนุนการด าเนินงานของพืน้ทีเ่ป้าหมายต าบลจดัการสขุภาพรว่มกบัส านกังาน
ป้องกนัควบคมุโรคที ่12 สงขลา หลงัการจดัอบรมทกุต าบลไดด้ าเนินการงานแผนงานทีเ่กดิจากการสร้าง
และใชแ้ผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร ์ 

 มกีารจดัสรปุผลการด าเนินงานและถอดบทเรยีนการด าเนินงานต าบลจดัการสขุภาพโดยการสรา้งและใช้
แผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร ์ของเครอืขา่ยต าบลจดัการสขุภาพทัง้ 10 ต าบล ในระหวา่งวนัที ่14 – 16 
กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมปากเมง็รสีอรท์ อ าเภอสเิกา จงัหวดัตรงั  

 มกีารสมัมนาน าเสนอผลงานวชิาการในหวัขอ้ “ประชาชนสขุภาพดตีามวถิชีายแดนใต”้ ระหว่างวนัที ่20 
– 22 กนัยายน 2553 ณ โรงแรมนกน ้ารสีอรท์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตลู  
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10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม  *(ตามตวัช้ีวดัในแผนก ากบั ติดตาม ประเมินผล
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2553)          

ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ รหสังบประมาณ งบประมาณ 
ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

โครงการส่งเสริมและพฒันาภาคีเครือข่าย
การด าเนินงานด้านสขุภาพในชุมชน ปีงบ
ฯ 2553 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
1.1 จดัประชมุชีแ้จง / ถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางสูก่ลุ่มเป้าหมายภายใตโ้ครงการ
สง่เสรมิความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ยสาธารณสขุ
ระดบัจงัหวดัในงานสขุภาพภาคประชาชน ปี 
งบฯ 2553 
 1.2 สนบัสนุนการขบัเคลื่อนเครอืขา่ยฯ และ
งานสขุภาพภาคประชาชนใหแ้กจ่งัหวดั 
อ าเภอ ๆ ละ 1,500 X 877 อ าเภอ 
1.3 สง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินงานต่อยอด
เครอืขา่ยต าบลจดัการสขุภาพ ปี 2552 
จ านวน 150 เครอืขา่ย ๆ ละ 10,000 บาท 
1.4 สง่เสรมิสนบัสนุนการด าเนินงานเครอืขา่ย
ต าบลจดัการสขุภาพ ปี งบฯ 2553 จ านวน 
150 เครอืขา่ย ๆ ละ 10,000 บาท 
1.5 สนบัสนุนงบฯ ใหแ้กศ่นูยฯ์ ภาค ในการ
ตดิตามประเมนิผลและถอดบทเรยีนต าบล
จดัการสขุภาพ 
1.6 สนบัสนุนงบฯ และด าเนินการจดัอบรม
หลกัสตูร “นกัจดัการสขุภาพชมุชน” ใหแ้ก่
เครอืขา่ยฯ ระดบัต าบล 
1.7 สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัท าโปรแกรม (เวป็
บลอ็ค) ศนูยก์ารเรยีนรูต้ าบลจดัการสขุภาพ 5 
ศนูยฯ์ และกองฯ (5 ศนูย ์ๆ ละ 30,000 บาท) 

 100 50-112-P051-02  
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1,315,500 

 
 
1,500,000 

 
 

1,500,000 
 
 
1,500,000 

 
 
1,500,000 

 
 

150,000 
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11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ปัจจยัภายนอก 
       - เป็นตวัชีว้ดัทีส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ระทรวงสาธารณสขุ 
       - เป็นตวัชีว้ดัทีด่ าเนนิการมาอยา่งต่อเนื่อง เจา้หน้าทีร่ะดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล รบัรู ้เขา้ใจ และใหค้วามส าคญั 
 ปัจจยัภายใน  
       - ผูบ้รหิารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพใหค้วามส าคญักบังานสขุภาพภาคประชาชน และการด าเนินงานภาคเีครอืขา่ย 
เป็นกลยทุธหลกัในการขบัเคลือ่นงานสขุภาพภาคประชาชน 
12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :            
1.  โครงสร้าง และอตัราก าลงั 
      - โครงสรา้งงานและอตัราก าลงัสขุภาพภาคประชาชนในระดบัจงัหวดัไมช่ดัเจน และอตัราก าลงัน้อยภาระงานมาก 
2.  งบประมาณ      
     - งบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานของเจา้หน้าทีใ่นระดบัจงัหวดัน้อยมาก ไมส่ามารถขบัเคลื่อนงานเชงิรกุไดด้ี
เทา่ทีค่วร 
3.  เทคโนโลยี 
     - การจดัการระบบฐานขอ้มลูภาคเีครอืขา่ยยงัไมป่ระสบความส าเรจ็เทา่ทีค่วร 
4.  Competency 
   - เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานสขุภาพภาคประชาชนในระดบัต่าง ๆ มกีารหมนุเวยีนโยกยา้ยเจา้หน้าที่ใหมไ่มไ่ดร้บัการ
พฒันาศกัยภาพการด าเนินงานสขุภาพภาคประชาชน 
13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) 
          - ไม่มี 

14. หลกัฐานอ้างอิง :   
        1. โครงการสง่เสรมิและพฒันาภาคเีครอืขา่ยการด าเนนิงานดา้นสขุภาพในชมุชน ปีงบฯ 2553 
        2. เอกสารแนวทางต าบลจดัการสขุภาพ ปีงบฯ 2553 
        3. โครงการประชมุปฏบิตักิารโครงการเสรมิสรา้งควารมรว่มมอืภาคเีครอืขา่ยสาธารณสขุระดบัจงัหวดัในงานสขุภาพ
ภาคประชาชน ปี 2553 
        4. หนงัสอืกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนที ่สธ0705.2/1746 ลงวนัที ่24พฤศจกิายน 2552 เรือ่งขออนุมตัโิอน
งบประมาณ งวดที ่1 
        5. หนงัสอืกองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชนที ่สธ0705.2/475 ลงวนัที ่26 มนีาคม 2553 เรือ่งขออนุมตัโิอน
งบประมาณ งวดที ่2 
        6. รายชือ่ภาคเีครอืขา่ยสขุภาพภาคประชาชน ปี 2553 
        7. แบบบนัทกึการด าเนนิงานของเครอืขา่ยสขุภาพภาคประชาชนระดบัต าบล ปี 2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน  

1.ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.1 : จ านวนสถานบริการสขุภาพภาครฐัได้รบัการส่งเสริม พฒันาคณุภาพตาม  
                              มาตรฐานงานสขุศึกษา 
2.ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :    
                       นางสาวเบญจมาศ   สรุมิตรไมตรี 

3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  
                                 นางสดุาพร  ด ารงคว์านิช 

4.โทรศพัท์ :  02-5901665 5.โทรศพัท์ :   02-5901616 
6.ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั :   
            สถานบริการสุขภาพภาครฐั  หมายถงึ โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชุมชน                 
ศนูยส์ขุภาพชุมชนและสถานีอนามยั ทีส่งักดักระทรวงสาธารณสขุ  
            มาตรฐานงานสุขศึกษา  หมายถงึ  สิง่ทีก่ าหนดขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานและวดัความส าเรจ็
ของงานสขุศกึษาของสถานบรกิารสขุภาพทุกระดบั ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบ 
               การส่งเสริมพฒันาคณุภาพมาตรฐาน หมายถงึ กระบวนงานทีด่ าเนินการสง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันา
สถานบรกิารสขุภาพตามมาตรฐานงานสขุศกึษา ไดแ้ก่  1) การประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม  2) การนิเทศงาน การเป็น
วทิยากร  3) การสนบัสนุนเอกสารวชิาการ คูม่อื แนวทาง ฯลฯ ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัอย่างน้อย 1 วธิ ี 
                          
7. ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
    7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

    7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผา่นมา 

 

 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
จ านวนสถานบริการสขุภาพภาครฐัได้รบั
การส่งเสริม พฒันาคณุภาพตาม
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

1,170 
แห่ง   

 

1,053 
แห่ง   

1,403 
แห่ง -10% 

(-117 แห่ง) 
+33.24% 
(+350 แห่ง) 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ
กบัรอบ.....11....เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ. เดือน การเปล่ียนแปลง  

เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั (%) 
จ านวนสถานบริการสขุภาพภาครฐัได้รบั
การส่งเสริม พฒันาคณุภาพตาม
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

1,000 
แหง่ 

1,403 
แหง่ 

+40.3 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน  

8.เกณฑก์ารให้คะแนน : ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงันี้ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
800 แหง่ 850 แหง่ 900 แหง่ 950 แหง่ 1,000 แหง่ 

 

9.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

จ านวนสถานบริการสขุภาพภาครฐัได้รบัการ
ส่งเสริม พฒันาคณุภาพตามมาตรฐาน            
งานสขุศึกษา 

0.60 1,403 แหง่ 5.0000 0.0300 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ:  
10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ในข้อ 7.2 
             กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพโดยกองสุขศกึษาด าเนินการส่งเสรมิ สนับสนุน พฒันาสถานบรกิาร
สขุภาพทกุระดบัใหม้กีารด าเนินงานสขุศกึษาอยา่งมคีณุภาพ โดยใชม้าตรฐานงานสขุศกึษาเป็นเครือ่งมอื  ซึง่
มาตรฐานงานสุขศกึษาเป็นสิง่ทีก่ าหนดขึน้เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานและวดัความส าเรจ็ของงานสุข
ศกึษาของสถานบรกิารสุขภาพประกอบดว้ย 4 หมวด 10 องคป์ระกอบ 16 ดชันีชีว้ดั  ส าหรบักระบวนการ
ของการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ซึ่งด าเนินการ  
ประกอบดว้ยกระบวนการหลกัๆ  ดงันี้            
                   1)  การประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม  เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงานพฒันา
คณุภาพงานสขุศกึษาตามมาตรฐานงานสขุศกึษา  
                  2)  การสนบัสนุนเอกสารวชิาการ คูม่อื แนวทาง ฯลฯ    
                  3)  การนิเทศงาน การเป็นวทิยากร     
                  4)  การตรวจสอบ ประเมนิรบัรองมาตรฐานงานสขุศกึษา 
            ในปีงบประมาณ  2553  ได้มกีารก าหนดแผนการด าเนินงานส่งเสรมิ ภายใต้โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนการพฒันามาตรฐานงานสุขศกึษา ปี 2553  ก าหนดเป้าหมายสถานบรกิารสุขภาพทีไ่ด้รบัการ
ส่งเสรมิ พฒันาฯ  จ านวนทัง้สิ้น 1,000 แห่ง ซึ่งสามารถด าเนินการได้  จ านวน  1,403  แห่ง จ าแนกเป็น 
CUP  113  แหง่  PCU   1,290  แหง่ 
10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
    1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันามาตรฐานงานสขุศึกษา ปี 2553 
        เป้าหมายการด าเนินงาน 
        1.สถานบรกิารสขุภาพภาครฐัไดร้บัการสง่เสรมิ พฒันามาตรฐานงานสขุศกึษา  จ านวน 1,000 แหง่ 
       2.สถานบรกิารสขุภาพภาครฐัผา่นเกณฑม์าตรฐานงานสขุศกึษา  จ านวน 650  แหง่ 
       3.สถานบรกิารสขุภาพไดร้บัการตรวจสอบประเมนิมาตรฐานงานสขุศกึษา จ านวน 400 แหง่ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน  

1.ความกา้วหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสังบประมาณ งบประมาณ 
ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่ายจรงิ  

กระบวนการของการส่งเสริม สนับสนุน พฒันา
สถานบริการสขุภาพตามมาตรฐานงานสขุศึกษา 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบริการสุขภาพให้ด าเนินการตาม
มาตรฐานงานสขุศึกษา  
     1.1 บรูณาการมาตรฐานงานสขุศึกษากบัมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้อง    
     (1) จดัสมัมนาเครือข่ายมาตรฐานสถานบริการสขุภาพ 
สมันาเครอืขา่ยมาตรฐานบรกิารสุขภาพ ครัง้ที ่1 วนัที ่17 ธ.ค 52 
ผูเ้ขา้สมัมนา จ านวน 25 คน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนส านกั/กอง 
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นคุณภาพมาตรฐานและอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัที่
เกีย่วขอ้ง            
    (2) จดัท าแนวทางการบรูณาการมาตรฐานงานสุขศึกษา   
โดยจดัประชุมบรูณาการมาตรฐานงานสุขศกึษาและมาตรฐานศนูย์
สุขภาพชุมชน เพือ่เป็นแนวทางการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบล วนัที ่23 ก.พ.53 ผูเ้ขา้ประชุมจ านวน 20 คน 
ประกอบดว้ยผูร้บัผดิชอบงานสุขศกึษาระดบัจงัหวดั 6 จงัหวดั 
ผูแ้ทนโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 4 แห่ง ผูม้ปีระสบการณ์
การท า SRM 1 แห่ง ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัพฒันาการสาธารณสุข
อาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล และผูแ้ทนจากส านกัส่งเสรมิสุขภาพ 
กรมอนามยั ผลการประชุมไดก้รอบเนื้อหาแนวทางการด าเนินงาน
สุขศกึษาส าหรบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ซึง่จะตอ้งน าไป
ท าการทดสอบในพืน้ทีเ่ป้าหมายก่อนการใชเ้ป็นมาตรฐาน 
     1.2 จดัท าฐานข้อมลูสถานบริการสขุภาพท่ีด าเนินงานตาม
มาตรฐานงานสุขศึกษา   โดยร่วมกบังานไอทวีางแผนการจดัท า
ฐานขอ้มลูเพือ่การเผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์่านเวบ็ไซต์กองสุขศกึษา 
    1.3 ผลิตและสนับสนุนเอกสารวิชาการ คู่มือ แนวทาง
มาตรฐานงานสุขศึกษา ไดด้ าเนินการจดัพมิพเ์อกสารมาตรฐาน
งานสุขศกึษาของสถานบรกิารสุขภาพระดบั รพศ./รพท. จ านวน 
350 เล่ม ระดบั รพช. จ านวน 1,000 เล่ม ระดบั ศสช./สอ. จ านวน 
1,850 เล่ม และไดส้นบัสนุนใหส้ถานบรกิารสุขภาพในจงัหวดัชุมพร 
และสถานบรกิารสุขภาพทีด่ าเนินโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ 
พรรษา มหาวชริาลงกรณ หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลด
โรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
ปีงบประมาณ 2553 
- จดัพมิพเ์อกสารมาตรฐานงานสุขศกึษาของสถานบรกิารสุขภาพ
ระดบัเพิม่เตมิอกี รวม 4,000  เล่ม เพื่อสนบัสนุนใหก้บัสถานบรกิาร
สุขภาพทีป่ระสานขอสนบัสนุน ไดแ้ก่ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
 

100 60-112-P012-01 
 
 
 

4,000,000 
 

3,998,079.50 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน  

1.ความกา้วหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสังบประมาณ งบประมาณ 
ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่ายจรงิ  

ก าแพงเพชร นครสวรรค ์ปทุมธานี นนทบุร ี สระบุร ีตาก สงขลา 
เลย สระแกว้ สพุรรณบุร ีกาญจนบุร ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบุร ี
จนัทบุร ีพทัลุง สุราษฎรธ์านี อุดรธานนีครศรธีรรมราช ตรงั 
ขอนแก่น กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ หนองคาย  ศรสีะเกษ ล าพนู 
อุทยัธานี 
* 1.4 จดัอบรมพฒันาศกัยภาพผูร้บัผิดชอบงานสขุศึกษาส่วน
ภมิูภาค หลกัสตูร “ การพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพดว้ยมาตรฐาน
งานสุขศกึษา ” เป็นกจิกรรมทีก่ าหนดขึน้ใหม ่โดยบรูณาการใช้
งบประมาณจากโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา    มหา
วชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคฯ เพือ่พฒันา
ศกัยภาพทางดา้นสุขศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพแก่
ผูร้บัผดิชอบงานสุขศกึษา จาก 24 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันนทบุร ี
สระบุร ีสระแกว้ กาญจนบุร ีสุพรรณบุร ีประจวบครีขีนัธ ์เพชรบุร ี
จนัทบุร ีพทัลุง สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช ตรงั สงขลา 
อุดรธานี เลย ขอนแก่น กาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ หนองคาย ศรสีะเกษ 
ล าพนู ก าแพงเพชร นครสวรรค ์อุทยัธานี รวม 75 คน จ าแนก
เป็นจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 26 คน โรงพยาบาลศนูย/์
ทัว่ไป 21 คน โรงพยาบาลชุมชน 11 คน ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอ 2 คน และเจา้หน้าทีก่องสุขศกึษา 15 คน 
2.ตรวจสอบ ประเมินรบัรองมาตรฐานงานสขุศึกษา     
     2.1 ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานงานสุข
ศึกษาของสถานบริการสขุภาพท่ีขอรบัการรบัรองมาตรฐาน
งานสขุศึกษาในปีงบประมาณ 2553  ไดด้ าเนินการตรวจสอบ 
เอกสารหลกัฐานการด าเนินงานของสถานบรกิารสุขภาพทีจ่ะ
ขอรบัการประเมนิรบัรองมาตรฐานงานสุขศกึษา จ านวน 847 
แห่ง  จาก 40 จงัหวดั จากการตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน มี
สถานบรกิารพรอ้มทีจ่ะรบัการตรวจประเมนิรบัรอง จ านวน 466 
แห่ง จาก 38 จงัหวดั จ าแนกเป็น รพศ./รพท. จ านวน 4 แห่ง  
รพช. จ านวน 43 แห่ง และ ศสช./สอ. จ านวน 419 แห่ง  
    2.2 ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบประเมินรบัรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษา จดัประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้ที ่1 เมือ่
วนัที ่18 ม.ค. 53 โดยน าผลการตรวจสอบความพรอ้มของสถาน
บรกิารทีพ่รอ้มรบัการตรวจสอบประเมนิเขา้ทีป่ระชุม และมมีตใิห้
ประสานการด าเนินการตรวจสอบประเมนิรบัรองโดย
สถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญฯ จ านวน 5 สถาบนั คอื 
มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา และมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ และเนื่องจากคณะกรรมการฯ เดมิมกีาร
เปลีย่นแปลง จงึไดย้กเลกิค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน  

รบัรองฯ ชุดเก่า และแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม ่ตามค าสัง่
กระทรวงสาธารณสุข ที ่342/2553 สัง่ ณ วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ.2553 ม ีนายนรา  นาควฒันานุกลู อธบิดกีรมสนบัสนุน
บรกิารสุขภาพเป็นประธาน และนางสาวเบญจมาศ สุรมติรไมตร ี
(รก.)ผูอ้ านวยการกองสุขศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
        - ประชุมคณะกรรมการประเมนิรบัรองมาตรฐานงานสุข
ศกึษาฯ ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2553 เพือ่พจิารณาผลการ
ตรวจสอบประเมนิมาตรฐานงานสุขศกึษาของสถานบรกิาร
สุขภาพทีค่ณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมนิฯ ไดด้ าเนินการ 
   2.3 อบรมผูต้รวจสอบประเมินมาตรฐานงานสขุศึกษา 
วนัที ่24-25 ก.พ. 53 ณ โรงแรมจุลดศิ เขาใหญ่ รสีอรท์ แอนด ์
สปา จ.นครราชสมีา จ านวน 90 คน ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยั
บรูพา และนกัวชิาการกองสุขศกึษา ซึง่ไดแ้ต่งตัง้เป็น
คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมนิฯ ตามค าสัง่กรมสนบัสนุน
บรกิารสุขภาพ ที ่114/2553  ณ วนัที ่8 มนีาคม พ.ศ.2553 
  2.4 ด าเนินการตรวจสอบประเมินมาตรฐานงานสขุศึกษา 
โดยจดัท าแนวทางการตรวจสอบประเมนิฯ และด าเนินการจา้ง
ตรวจสอบประเมนิฯ โดยผูต้รวจสอบประเมนิภายนอกจาก
มหาวทิยาลยัทัง้ 5 แห่ง และจดัท าแผนการตรวจสอบประเมนิฯ 
สถานบรกิารสุขภาพทัง้ 466 แห่ง ใน 38 จงัหวดั เพือ่ประสานกบั
พืน้ทีใ่นการก าหนดวนั เวลาตรวจสอบประเมนิสถานบรกิารฯ ซึง่
ไดด้ าเนินการตรวจสอบประเมนิในพืน้ทีโ่ดยคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบประเมนิฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
     - มสีถานบรกิารสุขภาพทีค่รบวาระการรบัรองมาตรฐานงาน
สุขศกึษา (Re-accreditation) ไดร้บัการตรวจประเมนิรบัรองในปี
นี้อกี จ านวน  15  แห่ง ใน 3 จงัหวดั คอื จงัหวดัก าแพงเพชร 6 
แห่ง อุบลราชธานี 8 แห่ง และจงัหวดัมหาสารคาม 1 แห่ง 
    - มสีถานบรกิารสุขภาพ ทีข่อรบัการประเมนิรบัรองมาตรฐาน
งานสุขศกึษาเพิม่เตมิ  * โดยใช้งบประมาณในการตรวจสอบ
ประเมินจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั / สถานบริการ
สขุภาพท่ีขอประเมินฯ จ านวน  60 แห่ง ใน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดัสระบุร ี6 แห่ง เพชรบุร ี8 แห่ง จนัทบุร ี3 แห่ง สุราษฎร์
ธานี 34 แห่ง สงขลา 6 แห่ง และจงัหวดัตรงั  3 แห่ง    
     - คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ไดม้กีารประชุม เมือ่วนัที ่28 
มถุินายน 2553 ณ หอ้งประชุมกองสขุศกึษา เพือ่พจิารณาผลการ
ตรวจสอบสถานบรกิารสุขภาพทีด่ าเนนิการเสรจ็สิน้ และสรุปผล
น าเสนอต่อคณะกรรมการประเมนิรบัรองมาตรฐานงานสุขศกึษา
เมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2553  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)         รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน  

11.ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
    1.ภาคเีครอืขา่ยสถาบนัการศกึษาและเครอืขา่ยปฏบิตัใินพืน้ทีใ่หค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดใีนการสง่เสรมิ 
พฒันาและตรวจสอบมาตรฐานงานสขุศกึษา 
   2.มกีารวางแผนการด าเนินงานทีต่่อเนื่อง สามารถใหก้ารสนบัสนุนแกส่ถานบรกิรสขุภาพได้ทนัเวลาและ
ตรงกบัความตอ้งการของสถานบรกิารสขุภาพ 
   3. ผูบ้รหิารทีด่แูลสถานบรกิารสขุภาพในหลายจงัหวดัไดใ้หค้วามส าคญั และสนบัสนุนการพฒันาคณุภาพ
งานสขุศกึษาตามมาตรฐานงานสขุศกึษาเพิม่ขึน้  
12.อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :          
      1. ผูร้บัผดิชอบงานสขุศกึษาของสถานบรกิารสขุภาพ มกีารเปลี่ยนแปลง  ท าใหค้วามรู ้ความเขา้ใจใน
การพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานงานสขุศกึษาไมถ่กูตอ้ง จ าเป็นตอ้งมกีารจดัประชมุ อบรมในพืน้ทีเ่ดมิ 
13.ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป ( รายงานในรอบ 12 เดือน )        - ไม่มี - 

14.หลกัฐานอ้างอิง :   

  1. โครงการสง่เสรมิ พฒันามาตรฐานงานสขุศกึษา  ปีงบประมาณ  2553    
  2. เอกสารมาตรฐานงานสขุศกึษาของสถานบรกิารสขุภาพทัง้ 3 ระดบั 
  3. โครงการอบรมผูต้รวจสอบประเมนิมาตรฐานงานสขุศกึษา 
  4. รายชือ่สถานบรกิารสขุภาพทีไ่ดร้บัการตรวจสอบประเมนิมาตรฐานงานสขุศกึษา ปีงบประมาณ 2553 
  5. รา่งแนวทางการด าเนินงานสขุศกึษาของโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 
  6. ค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุ ที ่342/2553  สัง่ ณ วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2553 เรือ่ง แต่งตัง้
คณะกรรมการประเมนิรบัรองมาตรฐานงานสขุศกึษา 
  7. ค าสัง่กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ที ่114/2553 สัง่ ณ วนัที ่8 มนีาคม พ.ศ.2553 เรือ่ง แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมนิมาตรฐานงานสขุศกึษา 
  8. เอกสารการจดัอบรม หลกัสตูร “ การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพดว้ยมาตรฐานงานสขุศกึษา ” วนัที ่28-30 
มถิุนายน 2553 ณ โรงแรมเดอะรชิ จ.นนทบุร ี
  9. รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิรบัรองมาตรฐานงานสขุศกึษา ครัง้ที ่1 และ 2 
 10. รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการตรวจสอบประเมนิมาตรฐานงานสขุศกึษา วนัที ่28 มถิุนายน 
2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

1. ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.2 จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาครฐัไดร้บัการสง่เสรมิ พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานดา้น
วศิวกรรมการแพทย ์

2. ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั : นายสรุพนัธ ์ ชยัลอ้รตัน์ 3. ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : นายส าเนา  สมโมทย ์
น.ส.จริาณี  ตัง้พรโชตชิว่ง 

4. โทรศพัท์ : 0-2951-0185 ,0188 5. โทรศพัท์ : 0-2951-0187 ต่อ 1601,1605 
6. ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั    

สถานบริการสขุภาพภาครฐั หมายถงึ โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชมุชน สงักดั 
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย ์หมายถงึ กระบวนการทีก่องวศิวกรรมการแพทยก์ าหนดขึน้ 
ตามมาตรฐานวศิวกรรม เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานและวดัผลส าเรจ็ของงานดา้นวศิวกรรมการแพทยใ์น
สถานบรกิารสขุภาพ ประกอบดว้ย 

1) กระบวนการสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งมอืแพทย ์
2) กระบวนการจดัระบบรกัษาเครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
3) กระบวนการบ ารงุรกัษาเครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
4) กระบวนการวศิวกรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาล 

ได้รบัการส่งเสริมพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย ์ หมายถงึ โรงพยาบาล
ศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลชมุชน ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ไดร้บัการด าเนินการ
ตามกระบวนการสง่เสรมิ สนบัสนุน พฒันา และควบคมุก ากบัสถานบรกิารสขุภาพตามมาตรฐานดา้นวศิวกรรม
การแพทยท์ีก่ าหนด อยา่งน้อย 2 กระบวนการ 

เป้าหมาย : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถานบรกิารสขุภาพภาครฐัไดร้บัการสง่เสรมิ พฒันา
คณุภาพตามาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทย ์จ านวน 460 แหง่ 

เงื่อนไข : และหากเกดิปญัหาทีอ่าจท าใหส้ถานบรกิารทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิคณุภาพไมเ่ขา้สูม่าตรฐาน
ดา้นวศิวกรรมการแพทย ์กจ็ะตอ้งใหม้กีารจดัท า Advice Report 

 
 

7. ข้อมลูผลการด าเนินงาน : * ปรบัปรงุ 
7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
2551 2552 2553 2552 2553 

จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาครฐั
ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทย ์

472 แห่ง 471 แห่ง 490 แห่ง -0.21 +4.03 

 

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 

รอบ  .....11....  เดือน 
ผลการด าเนินงาน ณ เดือน การเปล่ียนแปลง 
เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั (%) 

จ านวนสถานบรกิารสุขภาพภาครฐัไดร้บัการส่งเสรมิพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทย ์

460 แห่ง 490 แห่ง 
 

+ 6.52 

 

 
8. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
368 491 414 437 460 

 

 
9.  การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาครฐั ไดร้บั
การสง่เสรมิพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
ดา้นวศิวกรรมการแพทย ์

0.60 490 แห่ง 5.0000 0.0300 

 
 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : * ปรบัปรงุ 
10.1 อธิบายขัน้ตอนการด าเนินงาน 
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ โดยกองวศิวกรรมการแพทย ์ด าเนินการสง่เสรมิ พฒันาคุณภาพใหส้ถานบรกิาร

สขุภาพภาครฐัในเป้าหมาย ใหม้มีาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทยจ์ากเป้าหมายจ านวน 460 แห่ง ด าเนินการได ้490 
แห่ง โดยด าเนินการภายใต ้3 โครงการ ดงันี้ 

1) โครงการจดัระบบดแูลรกัษาเครือ่งมือทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข เป้าหมาย 70 แห่ง มีขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 ประสาน รพ.ใหเ้ขา้ร่วมโครงการจดัระบบ (ก.ย.- ต.ค. 52) 
ขัน้ตอนที ่2 จดัประชมุแผนการปฏบิตังิาน (ต.ค. 52) 
ขัน้ตอนที ่3 จดัเตรยีม เครื่องมอืและเอกสารต่างๆ ทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิาน (ต.ค.52) 
ขัน้ตอนที ่4 ประเมนิสภาพปจัจบุนัและแบบส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานของรพ.ทีเ่ขา้ร่วมโครงการตามเป้าหมาย (ต.ค.52)
ขัน้ตอนที ่5 ก าหนดแผนปฏบิตังิานและแผนการพฒันาบุคลากรใหก้บัรพ.ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ (ต.ค.-พ.ย. 52) 
ขัน้ตอนที ่6 ด าเนินการพฒันา ฝึกอบรม จดัระบบบ ารงุรกัษาใหก้บัโรงพยาบาล (ม.ค. – ม.ิย. 53) 
                หลกัสตูรที ่1 เรื่อง การบรหิารจดัการระบบบ ารุงรกัษาใน รพ. ใหก้บัเจา้หน้าที ่รพ. 
                หลกัสตูรที ่2 เรื่อง การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ในการบรหิารระบบบ ารงุรกัษาใน รพ.  
                หลกัสตูรที ่3 เรื่อง มาตรฐานการสอบเทยีบและทวนสอบเครื่องมอืแพทยใ์น รพ. 
                หลกัสตูรที ่4 หลกัสตูรพฒันาประสทิธภิาพผูค้วบคมุระบบบ ารงุรกัษาในโรงพยาบาล(หวัหน้าช่าง) 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

                หลกัสตูรที ่5 หลกัสตูรการซ่อมเครื่องมอืแพทยท์ัว่ไป (ช่างประจ า รพ.) ฝึกปฏบิตันิอกสถานที ่
ขัน้ตอนที ่7 สง่เจา้หน้าทีอ่อกไปแนะน าใหค้ าปรกึษา เพื่อใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาระบบบ ารุงรกัษาใน
โรงพยาบาลต่าง ๆ ตามค ารอ้งขอ (พ.ค. – ก.ค. 53) 
ขัน้ตอนที ่8 ประเมนิผลโครงการ และตดิตามประเมนิผล รพ.ทีผ่่านเกณฑม์าตรฐานการจดัระบบฯ (ก.ค.53) 
ขัน้ตอนที ่9 ทบทวน/สรุปผล/ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการปรบัปรุงแกไ้ข (ส.ค. 53) 
2) โครงการบ ารงุรกัษาเครือ่งมือทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข และสอบเทียบมาตรฐานเครือ่งมือแพทย ์
เป้าหมาย 460 แห่ง มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 จดัท าโครงการ  (ต.ค.52) 
ขัน้ตอนที ่2 จดัท าแผนการปฏบิตังิาน (ต.ค.52) 
ขัน้ตอนที ่3 เตรยีมความพรอ้ม (บุคลากร/เครื่องมอืในการสอบเทยีบ/ประสาน รพ.แจง้การเขา้ด าเนินการ)(ต.ค.52) 
ขัน้ตอนที ่4 ด าเนินการตามกระบวนการบ ารุงรกัษาเครื่องมอืทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุและสอบเทยีบ
มาตรฐานเครื่องมอืแพทย ์(ต.ค.52 – ส.ค. 52) 
ขัน้ตอนที ่5 สรุปรายงานผลการปฏบิตังิาน (ต.ค.52 ส.ค.53) 
ขัน้ตอนที ่6 ทบทวน/สรุปผล/ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการปรบัปรุงแกไ้ข (ส.ค. 53) 
3) โครงการวิศวกรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาล เป้าหมาย 200 แห่ง มีขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 จดัท าโครงการ (ต.ค. 52) 
ขัน้ตอนที ่2 จดัท าแผนการปฏบิตังิาน (ต.ค. 52) 
ขัน้ตอนที ่3 เตรยีมความพรอ้ม (บุคลากร/เครื่องมอื/ประสาน รพ. แจง้การเขา้ด าเนินการ) (ต.ค.52) 
ขัน้ตอนที ่4 ด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบวศิวกรรมความปลอดภยัในกบั รพ.(ต.ค.52 – ส.ค.53) 
ขัน้ตอนที ่5 สรุปรายงานผลการปฏบิตังิาน (ต.ค. 52 – ส.ค. 53) 
ขัน้ตอนที ่6 ทบทวน/สรุปผล/ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการปรบัปรุงแกไ้ข (ส.ค. 53) 
สรปุผลการด าเนินงาน การส่งเสริมพฒันาคณุภาพตามาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย ์         

ทีก่ าหนดอย่างน้อย 2 กระบวนการ คือ1)กระบวนการสอบเทียบเครือ่งมือแพทย ์2)กระบวน
บ ารงุรกัษาเครือ่งมือทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ในรอบ 12 เดือน ด าเนินการได้จ านวน 460 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผลผลิตเพิม่อีก จ านวน 30 แห่ง ซึง่ได้รบัการสนับสนุนของโรงพยาบาล เป็น
เงินทัง้ส้ิน 380,481.00 บาท 

10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม  *(ตามตวัช้ีวดัในแผนก ากบั ติดตาม 
ประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
รอ้ยละ 

รหสังบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 
1. จดัระบบวศิวกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล 
- โครงการจดัระบบดแูลรกัษาเครือ่งมอืทางการแพทย์
และสาธารณสุข 
      -ด าเนินการแล้วเสรจ็ตามขัน้ตอน คิดเป็น
ร้อยละความส าเรจ็ของขัน้ตอนการด าเนินงาน 
mine stone เท่ากบั ร้อยละ 100.00 

70 แห่ง 
100.00% 

 
 
 
 

 

40-112-P014-01 
 
 
 
 
 

 

600,000.- 
 
 
 
 
 
 

   599,797.83 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
รอ้ยละ 

รหสังบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 
2. สนบัสนุนการสอบเทยีบมาตรฐานและบ ารุงรกัษา
เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละเครือ่งวทิยุคมนาคมและ
อุปกรณ์สือ่สาร 
- โครงการบ ารุงรกัษาเครือ่งมอืทางการแพทย์และ
สาธารณสุขและสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งมอืแพทย ์
     -ด าเนินการแล้วเสรจ็ตามขัน้ตอน คิดเป็นร้อย
ละความส าเรจ็ของขัน้ตอนการด าเนินงาน mine 
stone เท่ากบั ร้อยละ 100 
หมายเหต ุ  จะเข้าด าเนินการหากมีการแจ้ง
ปรบัปรงุแก้ไข 

 
 
 

460 แห่ง 
100.00% 

(ผลผลติเพิม่อกี 
30 แห่ง) 

 
 
 

40-112-P014-03 
 

41-112-P014-04 

 
 
 
3,794,500.- 
 
4,215,800.- 

 

 
 
 
3,793,319.61 
 
4,209,055.00 

3. สนบัสนุนดา้นวศิวกรรมความปลอดภยัใน
โรงพยาบาล 
- โครงการตรวจสอบประประเมนิผลวศิวกรรมความ
ปลอดภยัในโรงพยาบาล 
       ด าเนินการแล้วเสรจ็ตามขัน้ตอน คิดเป็นร้อย
ละความส าเรจ็ของขัน้ตอนการด าเนินงาน mine 
stone เท่ากบั ร้อยละ 100 
หมายเหต ุ จะเข้าด าเนินการหากมีการแจ้ง
ปรบัปรงุแก้ไข 

 
 

200 แห่ง  
100.00% 

(ผลผลติเพิม่อกี 
20 แห่ง) 

 
 

40-112-P014-05 
41-112-P014-06 

 
 
   162,000.- 
 1,258,200.- 

 
 
   161,984.62 
 1,256,187.00 

 

11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูป้ฏบิตังิานทัง้สว่นกลาง และศนูยว์ศิวกรรมการแพทยใ์นสงักดั ใหค้วามรว่มมอืในการออกปฏบิตังิานให้
เป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานทีก่ าหนด 

12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน : 
การด าเนินงานมกีารปรบัแผนการการออกปฏบิตังิาน ท าใหผ้ลการด าเนินงานมคีวามคาดเคลื่อนในแต่ละ
เดอืน 
13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน)   - ไมม่ ี

14.  หลกัฐานอ้างอิง : 
1. โครงการ/แผนงาน จดัระบบการดแูลรกัษาเครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
2. โครงการ บ ารงุรกัษาเครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ และสอบเทยีบมาตรฐานเครื่องมอืแพทย ์
3. โครงการ วศิวกรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาล 
4. เล่มแผนปฏบิตังิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกองวศิวกรรมการแพทย ์
5. เอกสารประกอบการออกปฏบิตังิาน 
6. รายงานผลการปฏบิตังิานของสว่นกลางและศนูยว์ศิวกรรมการแพทยใ์นสงักดั 
7. สรปุผลการปฏบิตังิาน Advice Report  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

1.  ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.3 : จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิควบคมุ ก ากบัใหไ้ดค้ณุภาพ
มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

2.ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั : 
  นายแพทยธ์เรศ   กรษันยัรววิงค ์

3. ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  1. นางรตันา     สกุมุลจนัทร ์
       2. นางวรยีา     สนิธุเสก  
       3. นางวภิาวด ี  หมทีอง 

                           4. นางนิภา  ทพิยพ์ลิา        
4.โทรศพัท์ :   0 2590 1331 5.โทรศพัท์ :  0 2589 4904 , 0 2590 1997ต่อ 401-404 
6.ค าอธิบาย : 
                     สถานบริการสขุภาพภาคเอกชน  หมายถึง  สถานพยาบาล ตาม  พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 
ซึง่ม ี2 ประเภท ไดแ้ก ่สถานพยาบาลประเภทที ่ไมร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (คลนิิก) และสถานพยาบาลประเภททีร่บั
ผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน)  ในเขตกรงุเทพมหานคร 
                   การส่งเสริม ควบคมุก ากบั หมายถึง  การส่งเสรมิ  แนะน า  พฒันามาตรฐาน การด าเนินการเพื่อ  ให้
สถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชนไดร้บัการควบคมุก ากบัมาตรฐาน 2 ลกัษณะ คอื  

1)  การตรวจมาตรฐานประจ าปี ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541   ทีก่ าหนดใหม้กีารตรวจมาตรฐาน 
อยา่งสม ่าเสมอ ตามแนวทางการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานพยาบาล ประเภททีไ่มร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (คลนิิก) 
และสถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน) 

2)  การตรวจมาตรฐานเพือ่อนุญาต การประกอบกจิการ/ด าเนินการสถานพยาบาล ใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑ ์ วธิกีาร  และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

                       ได้คณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด  หมายถึง  สถานบรกิารสุขภาพภาคเอกชนได ้
มาตรฐาน ตามแนวทางการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานพยาบาล ประเภททีไ่ม่รบัผูป้่วยไวค้า้งคนื (คลนิิก) และ
สถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (โรงพยาบาล/ สถานพยาบาลเอกชน) 

เป้าหมาย :  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร ทีไ่ดร้บั 
                    การสง่เสรมิ ควบคมุก ากบัใหไ้ดค้ณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด   จ านวน  3,800   แหง่ 
                  
7. ข้อมลูผลด าเนินการ 
                 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2553 มกีารตรวจประเมนิมาตรฐานสถานบรกิารสขุภาพ
ภาคเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร และมคีณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
ก าหนด จ านวน  4,065  แหง่  จ าแนกเป็น  โรงพยาบาล   95  คลนิิก 3,970  แหง่   รายละเอยีดดงันี้ 

1.  สถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชน    ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาลใหม่ 
1.1 โรงพยาบาล     จ านวน           -   แหง่ 
1.2  คลนิิก            จ านวน       272   แหง่   
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

2.  สถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชน    กรณีทีเ่ป็นสถานพยาบาลทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้  มมีาตรฐาน 
สถานพยาบาล   ดงันี้ 

     2.1 โรงพยาบาล       จ านวน         95   แหง่   
     2.2  คลนิิก              จ านวน        500  แหง่ 
3.  สถานพยาบาลประเภททีไ่มร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (คลนิิก)ประเมนิตนเอง  จ านวน  3,075  แหง่ 
3.  สถานพยาบาลแจง้เลกิกจิการ 
     3.1   โรงพยาบาล    จ านวน            1     แหง่ 

                       3.2   คลนิกิ            จ านวน        178 แหง่        
7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 
 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
- จ านวนสถานบรกิารสุขภาพภาคเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
- เป้าหมาย 
 
 
- จ านวนสถานบรกิารสุขภาพภาคเอกชนที่
ไดร้บัการส่งเสรมิควบคุม ก ากบัใหไ้ด้
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด 
- รอ้ยละสถานบรกิารสุขภาพภาคเอกชนที่
ไดร้บัการส่งเสรมิควบคุม ก ากบัใหไ้ด้
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด 

3,960 
แห่ง 

(รพ.98แห่ง 
คลนิิก 

3,862 แห่ง) 
 
3,700  แห่ง 

 
 

3,960 
 แห่ง 

 
 

100 % 

3,974 
แห่ง 

(รพ.96แห่ง 
คลนิิก 

3,878 แห่ง) 
 
3,800  แห่ง 

 
 

3,974  แห่ง        
 
 
 
100  % 

4,065 
แห่ง 

(รพ.95 แห่ง 
คลนิิก 

3,972 แห่ง) 
 

3,800  แห่ง 
 
 

3,942  แห่ง   
 
 
 
100.00 % 
(ของเป้าหมาย)
96.93% 

(ของทัง้หมด) 
 

0.35 
 
 
 

 
- 
 
 
 

0.35 
(14 แห่ง) 

 
 
- 
 

2.34 
(93  แห่ง) 

 
 

 
- 
 
 

-0.81 
 (-32 
แห่ง) 

 
 

     -    
  
 - 3.07 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
 
 
 
 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน    การเปล่ียนแปลง 

(%) 
เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั 2553 

- จ านวนสถานบรกิารสขุภาพ
ภาคเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
 

-เป้าหมาย 
 

-จ านวนสถานบรกิารสขุภาพ
ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
ควบคมุ ก ากบัใหไ้ดค้ณุภาพ
มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด 
 

-รอ้ยละสถานบรกิารสขุภาพ
ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
ควบคมุ ก ากบัใหไ้ดค้ณุภาพ
มาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด 

4,050 
แหง่ 

 
3,800  แห่ง 

 

3,724  แหง่   
 
 
 
 
 
 

     98.00 % 
(ของเป้าหมาย) 
91.95% 
(ของทัง้หมด) 

 

4,067 
แหง่ 

 
3,800  แห่ง 

 

3,942  แหง่   
 
 
 
 
 
 

100.00 % 
(ของเป้าหมาย)

96.93% 
(ของทัง้หมด) 

 

0.12 
(3  แหง่) 

 
 

 
5.85 

 (218 แหง่) 

 
 
 
 
 

         2.00% 
 

         4.98 
 

 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน : 
    ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
3,040 แหง่ 3,230 แหง่ 3,420 แหง่ 3,610 แหง่ 3,800แหง่ 

เง่ือนไข : หากสถานบรกิารสุขภาพภาคเอกชนใดถูกเพกิถอนใบอนุญาต เนื่องจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายก าหนด ใหน้บัรวมเป็นฐานในการ
ค านวณผลการด าเนินงานเฉพาะกรณทีีด่ าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ 

9.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  
 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

 จ านวนสถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชนที่
ไดร้บัการสง่เสรมิควบคมุ ก ากบัใหไ้ด้
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย
ก าหนด 

0.40 3,942  แห่ง        
 

5.0000 0.0200 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ:  
      10.1 ผลด าเนินงาน ข้อ 7   
             กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ โดยกองการประกอบโรคศลิปะ    ด าเนินงานการควบคมุ ก ากบั  มาตรฐาน
สถานพยาบาล   ทัง้ประเภททีร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนืและประเภททีไ่มร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื   เพือ่สนบัสนุนการบรรลุ
ตวัชีว้ดัสถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชนมคีณุภาพไดม้าตรฐาน    มกีจิกรรมส าคญั  ดงันี้ 
              1) แจง้และด าเนินการรบัช าระค่าธรรมเนียมประจ าปี   การต่ออายใุบอนุญาตประกอบกจิการ
สถานพยาบาล    และการต่ออายใุบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล     
               2) การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล                    

  2.1) การตรวจและอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล  (การอนุญาตใหม)่ 
  2.2) การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลทีไ่ดร้บัอนุญาตแลว้) 

                       2.2.1) การตรวจมาตรฐานคณุภาพบรกิารในสถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื
ประจ าปี 2553  
                       2.2.2) การประเมนิมาตรฐานสถานพยาบาลประเภททีไ่มร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื ในเขตกรงุเทพ ฯ   
                       2.2.3) การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภททีไ่มร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (คลนิิก) ในกทม.ปี 
2553   โดยการประสานความรว่มมอืกบัองคก์รเอกชน     

                          2 2.4) การประเมนิมาตรฐานสถานพยาบาลทีไ่มร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื  โดยการประเมนิตนเอง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553    เพือ่ใหส้ถานพยาบาลมสีว่นรว่มในการพฒันาและปรบัปรงุ  สถานพยาบาลใหไ้ด้
มาตรฐาน  โดยสถานพยาบาลไดป้ระเมนิตนเอง  ปี 2553  (ระหว่างรวบรวมขอ้มลู)     
       10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 

        หมายเหตุ  งบรวมผกูพนัใชไ้ป  2,525,655.1 บาท คดิเป็นรอ้ยละ   97.16 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ร้อยละ 

รหสังบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

 1.  โครงการส่งเสรมิ ควบคุม ก ากบัสาน
พยาบาลเอกชน 

3,942  แห่ง        
100.00 % 
(ของเป้าหมาย) 

20-112-P015-01 
 

2,599,500 
 

2,051,950 
(78.94%) 

11.ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

    ปัจจยัภายนอก 

- พรบ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541    ก าหนดให ้สถานพยาบาล มหีน้าทีด่ าเนนิการตามกฎหมาย 
    ปัจจยัภายใน   

- มรีะบบตดิตามงานระดบัส านกั ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- ผูบ้รหิารมคีวามเขา้ใจ และสนบัสนุนการด าเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ  12  เดือน 

12.อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :            
      12.1 โครงสรา้ง และอตัราก าลงั 
            โครงสรา้ง และอตัราก าลงัของหน่วยปฏบิตัไิมเ่หมาะสม  กบัปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้    และลกัษณะงานทีม่ี
ข ัน้ตอน ซบัซอ้น  เกีย่วขอ้งกบัองคค์วามรู ้และองคก์รหลากหลาย   อตัราก าลงัไมเ่พยีงพอ  ขณะทีส่ถานพยาบาล
ภาคเอกชนมปีรมิาณเพิม่มากขึน้  และตอ้งใหบ้รกิารทีร่วดเรว็สม ่าเสมอ 

12.2 กฎหมาย / ระเบยีบ 
            กฎหมายก าหนดใหก้ารตรวจสถานพยาบาลจะตอ้งเป็นเวลาทีส่ถานพยาบาลนัน้เปิดท าการ  ซึง่สว่นใหญ่
คลนิิก   จะเปิดท าการนอกเวลาราชการ  เจา้หน้าทีต่อ้งออกปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ     
 
13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป(รายงานในรอบ 12 เดือน) 
      - ไมม่ ี
14. หลกัฐานอ้างอิง :   

       14.1   แผนปฏบิตังิาน   
      14.2   พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541   
        14.3    แนวทางการตรวจมาตรฐานบริการในสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืน   
        14.4    แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน  (คลินิก) 
        14.5    http://mrd.go.th/ac/law.asp               
       14.6   หนงัสอืกองการประกอบโรคศลิปะ ที ่สธ 0702.04/2618  ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2552 เรือ่ง การช าระ 
              คา่ธรรมเนียมประจ าปีขอต่ออายใุบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล(ครบ 10 ปี) และการต่ออาย ุ
               ใบอนุญาตใหด้ าเนินการสถานพยาบาล 

14.7    แบบประเมนิมาตรฐานสถานพยาบาลทีไ่มร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื  โดยการประเมนิตนเอง   
        14.8      ตวัอยา่งทะเบียนสถานพยาบาล  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

1.ตวัชีว้ดัที ่3.1.4 จ านวนสาขา/ศาสตร ์การประกอบโรคศลิปะทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ควบคมุ ก ากบั ใหไ้ดคุ้ณภาพตาม
มาตรฐานการประกอบโรคศลิปะ 

2.ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  
   นายแพทยธ์เรศ  กรษันยัรววิงค ์                                     

3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  1. นายภทัระ   แจง้ศริเิจรญิ            
                            2. นางยวุด ี     ชอบพฒันา      
                            3. นางนภิา     ทพิยพ์ลิา  

4.โทรศพัท์ :  0 2590 1331 5.โทรศพัท์ : 0 2590 1997 ต่อ 301 , 306 , 202 
6. ค าอธิบาย : 

 สาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศิลปะ  หมายถึง  สาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศลิปะ ตาม 
 พรบ. การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542  ไดแ้ก ่ สาขาการแพทยแ์ผนไทย   สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์   
สาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสื่อความหมาย   สาขากจิกรรมบ าบดั   สาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก  
สาขารงัสเีทคนิค   สาขาจติวทิยาคลนิิก  สาขากายอปุกรณ์  ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี  ทศันมาตรศาสตรแ์ละ 
ศาสตรไ์คโรแพรคตกิ   

การส่งเสริม ควบคมุ ก ากบั ให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ  หมายถึง   
การขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะในแต่ละสาขา/ศาสตร ์ ตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542  การ
อบรม สมัมนา เผยแพรข่อ้มลูและความรู ้  การจดัท าขอ้เสนอแนะ คูม่อื แนวทางการพฒันาการประกอบโรคศลิปะ  
และพฒันามาตรฐานวชิาชพี/ มาตรฐานกจิกรรมบรกิาร/ จรรยาบรรณแหง่วชิาชพีของผูป้ระกอบโรคศลิปะ  ใหผู้้
ประกอบโรคศลิปะไดร้บัความรู ้ เกีย่วกบัมาตรฐานและจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี และหลกัวชิาการของแต่ละสาขา
การประกอบโรคศลิปะ/วชิาชพี เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารได้ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี ตาม 
พ.ร.บ. การประกอบโรคศลิปะพ.ศ. 2542  
 

เป้าหมาย : ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จ านวนสาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศลิปะทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ควบคมุ 
ก ากบั ใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศลิปะ จ านวน 9 สาขา/ศาสตร ์
7. ข้อมลูผลการด าเนินการ :                
     7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี  

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง 
(%) 

2551 2552 2553 2552 2553 

จ านวนสาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศลิปะ
ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิควบคมุ ก ากบั ใหไ้ด้
คณุภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศลิปะ 

8  
สาขา/
ศาสตร ์

10  
สาขา/
ศาสตร ์

11 
สาขา/
ศาสตร ์

+25 +10 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 

 
 

รายการ 
ความกา้วหน้าการด าเนินงาน    
ณ เดอืน  กนัยายน   2553 

การเปลีย่นแปลง (%) 

เดอืนทีผ่่านมา ปจัจุบนั 2553 
จ านวนสาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศิลปะท่ีได้รบัการ
ส่งเสริมควบคมุ ก ากบั ให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะ 

9 
สาขา/ศาสตร ์

11 
สาขา/ศาสตร ์

 

1. สาขาการแพทยแ์ผนไทย รอ้ยละ  90 รอ้ยละ  100 10 

2. สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 - 

3. สาขากจิกรรมบ าบดั รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 - 

4. สาขาเทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอก รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 - 

5. สาขารงัสเีทคนิค  รอ้ยละ  100 รอ้ยละ  100 - 

6. สาขาแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย   รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 - 

7. สาขาจติวทิยาคลนิิก รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 - 

8. สาขากายอุปกรณ์ รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 - 

9. สาขาการแพทยแ์ผนจนี รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 - 

10.ไคโรแพรกตกิ รอ้ยละ 100 รอ้ยละ 100 - 

11.ทศันมาตรศาสตร ์ รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 100 40 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
    ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
5  สาขา/ศาสตร ์ 6  สาขา/ศาสตร ์ 7  สาขา/ศาสตร ์ 8  สาขา/ศาสตร ์ 9  สาขา/ศาสตร ์

  

9. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
 - จ านวนสาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศลิปะ
ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ควบคุม ก ากบั ใหไ้ด้
คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศลิปะ 

         0.60 11 
สาขา/ศาสตร ์

5.0000 0.0300 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
      10.1 ผลด าเนินงาน ข้อ 7   
                 สาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศิลปะท่ีได้รบัการส่งเสริม ควบคมุ ก ากบั ให้ได้คณุภาพตามมาตรฐาน
การประกอบโรคศิลปะ  รายละเอยีด ดงันี้ 
              ผลการด าเนนิงาน   

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ โดยกองการประกอบโรคศลิปะ ด าเนนิการ
เพือ่ให ้สาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศลิปะทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ ควบคมุ ก ากบั ใหไ้ดค้ณุภาพตามมาตรฐานการ
ประกอบโรคศลิปะ  ในภาพรวม มกีารด าเนินงาน ดงันี้ 

1. จดัท าแผนปฏบิตักิาร เพือ่สง่เสรมิ ควบคมุ ก ากบั สาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศลิปะ 
2. ด าเนินการสอบ ประกอบดว้ย จดัท าประกาศรบัสมคัรสอบ ขออนุมตัโิครงการ การประกาศรบัสมคัร 

ก าหนดระยะเวลาการสอบ ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิ สสอบ  การจดัสอบ  ประกาศผลสอบ  เป็นรายสาขา/ศาสตร ์
3. ขึน้ทะเบยีนผูส้อบผา่นและไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการวชิาชพี ของแต่ละสาขา/ศาสตรแ์ลว้ 

ตามล าดบั 
โดยกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพไดด้ าเนินการในแต่ละสาขา/ศาสตร ์มรีายละเอยีดดงันี้                
1. สาขาการแพทยแ์ผนไทย 
    1.1  ก าหนดแผนปฏบิตักิาร  
    1.2  การจดัสอบการแพทยแ์ผนไทย ตามมาตรา 33(1)(ก) 
          1.2.1 ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                  การแพทยแ์ผนไทย ประจ าปี 2553  
                   - ตามมาตรา 33(1)(ก)  หมายถงึ  ผูไ้ดร้บัการอบรมหรอืถ่ายทอดความรูจ้ากผูป้ระกอบโรคศลิปะซึง่ 
                      ไดร้บัอนุญาต ใหถ้่ายทอดความรูใ้นสถาบนัหรอืสถานพยาบาลทีค่ณะกรรมการวชิาชพีสาขา 
                      การแพทยแ์ผน ไทยรบัรองตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง และได ้
                      ผา่นการทดสอบจากคณะกรรมการวชิาชพีฯ แลว้ 

       1.2.2  ประกาศรบัสมคัรและจดัสอบผูข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ  สาขา 
               การแพทยแ์ผนไทยตามมาตรา 33(1)(ก)   
               รบัสมคัร  วนัที ่ 1 – 30 ธนัวาคม 2552  จ านวน  4 ประเภท    คอื 
              1.2.2.1  ประเภทเวชกรรมไทย      สมคัรจ านวน   2,246 คน  มสีทิธิ สสอบ  2,239  คน 
              1.2.2.2  ประเภทเภสชักรรมไทย    สมคัรจ านวน   2,981 คน  มสีทิธิ สสอบ  2,978  คน 
              1.2.2.3  ประเภทการนวดไทย       สมคัรจ านวน   1,684 คน  มสีทิธิ สสอบ  1,682  คน 
              1.2.2.4  ประเภทผดุงครรภไ์ทย     สมคัรจ านวน   2,897 คน  มสีทิธิ สสอบ  2,897  คน 
       1.2.3 สอบภาคทฤษฎ ี วนัที ่1-3 พฤษภาคม 2553 
       1.2.4 ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ  สาขา 
               การแพทยแ์ผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ภาคทฤษฎ ีประจ าปี 2553  สอบผา่นจ านวน 480 คน 
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       1.2.5 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย  เรือ่ง  ผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและ 
               รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทการผดุงครรภไ์ทย ภาคทฤษฎ ี
               ประจ าปี 2553  สอบผา่นจ านวน 875 คน 
       1.2.6  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย  เรือ่ง การยกเลกิการสอบความรูผู้ข้อขึน้ 
               ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทเภสชักรรมไทย 
                และประเภทการนวดไทย ภาคทฤษฎ ีประจ าปี 2553     เนื่องจากมมีลูทีเ่ชือ่ไดว้่าขอ้สอบรัว่  
       1.2.7  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีน ฯ สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย      
                ภาคปฏบิตั ิ จ านวน 833 คน    
       1.2.7  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีน ฯ สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทการผดุงครรภไ์ทย 
                ภาคปฏบิตั ิ จ านวน 1,131  คน     

1.2.8  จดัสอบสาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย   ประเภทการผดุงครรภไ์ทย    
                ภาคปฏบิตั ิ วนัที ่1 ตุลาคม 2553  และประเภทเภสชักรรมไทย  ประเภทการนวดไทย 

          ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ วนัที ่ 2-3 ตุลาคม 2553            
  1.3 การจดัสอบการแพทยแ์ผนไทย ตามมาตรา 33(1)(ข) 
        หมายถงึ  ผูไ้ดร้บัการอบรมจากสถาบนัการศกึษาการแพทยแ์ผนไทยที ่คณะกรรมการวชิาชพี สาขา 
                     การแพทยแ์ผนไทยรบัรอง โดยคณะกรรมการวชิาชพีฯ อาจสอบความรูก้อ่น  กไ็ดต้ามหลกัเกณฑ ์ 
                     วธิกีาร   และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการวชิาชพีฯ ก าหนด)  
        1.3.1 ประกาศ เรือ่งการรบัสมคัรและการสอบความรูต้ามมาตรา 33(1)(ข)    
               1.3.1.1 รบัสมคัรสอบ วนัที1่9-30 ตุลาคม 2552    

            1.3.1.2 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ เดอืนพฤศจกิายน 2552 
            1.3.1.3 จดัสอบ วนัที ่21-22 พฤศจกิายน 2552 
            1.3.1.4  ประกาศผูไ้ดร้บัอนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                        การแพทยแ์ผนไทย   รวม  80  คน 
                        1.3.1.4.1  ประเภทเวชกรรมไทย      จ านวน   12  คน 
                        1.3.1.4.2  ประเภทเภสชักรรมไทย    จ านวน    9  คน 
                        1.3.1.4.3  ประเภทผดุงครรภไ์ทย     จ านวน   17 คน 
                        1.3.1.4.5  ประเภทการนวดไทย       จ านวน   42 คน 

        1.3.2 ประกาศ เรือ่งการรบัสมคัรและการสอบความรูต้ามมาตรา 33(1)(ข)    
               1.3.2.1   รบัสมคัรสอบ วนัที ่22-31 มนีาคม 2553    

            1.3.2.2  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ 22 เมษายน 2553 
            1.3.2.3  จดัสอบ วนัที ่1 -2 พฤษภาคม 2553 
            1.3.2.4  ประกาศผูไ้ดร้บัอนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                        การแพทยแ์ผนไทย   รวม  323 คน 
             1.3.2.5  สรปุผลการด าเนินงานสอบ           
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ประเภท 
ภาคทฤษฎ ี ภาคปฏบิตั ิ ขึน้ทะเบยีนเป็นผู้

ประกอบโรคศลิปะ 
(คน) 

มสีทิธิ สสอบ 
(คน) 

สอบผ่าน 
(คน) 

มสีทิธิ สสอบ 
(คน) 

สอบผ่าน 
(คน) 

เวชกรรมไทย 199 19 189 26 95 
เภสชักรรมไทย 142 20 1561 12 78 
ผดุงครรภไ์ทย 68 9 65 17 35 
นวดไทย 186 28 149 8 115 

 
2. สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 
    2.1  ก าหนดแผนปฏบิตักิาร 
    2.2  ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทย ์
           แผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่1   มผีูส้มคัรสอบ  269  คน 
           2.2.1  จดัสอบ  วนัที ่ 24 -25 ตุลาคม  2552   
           2.2.2  ประกาศผลการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                   การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ปีงบประมาณ 2553 ครัง้ที ่1 รหสัการสอบ 2552-2 ขัน้ตอนที ่1และ 2 
                   ข ัน้ตอนที ่1   มผีูเ้ขา้สอบ  266 คน   ผา่น 59 คน 
                   ข ัน้ตอนที ่2   มผีูเ้ขา้สอบ    72 คน   ผา่น 41 คน 
          2.2.3  ประกาศรายชือ่ผูข้อสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                  การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่1   รหสัการสอบ 2552-2 ขัน้ตอนที ่3 
                  จ านวน  15 คน          
   2.3  ประกาศ เรือ่ง การรบัสมคัรและการสอบความรู ้ ครัง้ที ่2   ประจ าปีงบประมาณ  2553  มกี าหนด 
         2.3.1 รบัสมคัรวนัที ่ 1 มนีาคม 2553 – 8 เมษายน 2553 
         2.3.2  สอบขัน้ที ่1-2     วนัที ่24 - 25 เมษายน 2553   
                  ข ัน้ตอนที ่1  ผูม้สีทิธิ สสอบจ านวน  526 คน     
                  ข ัน้ตอนที ่2  ผูม้สีทิธิ สสอบจ านวน  297 คน     
         2.3.3  สอบขัน้ที ่   3     วนัที ่ 1 – 2 พฤษภาคม 2553  
                  ข ัน้ตอนที ่3  ผูม้สีทิธิ สสอบจ านวน  153 คน    
         2.3.4  ประกาศผลสอบ   วนัที ่ 10    พฤษภาคม 2553 
                   ข ัน้ตอนที ่1   มผีูเ้ขา้สอบ   517 คน   ผา่น  141  คน 
                   ข ัน้ตอนที ่2   มผีูเ้ขา้สอบ   287 คน   ผา่น  221  คน 
          2.3.5 ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                  การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่2   รหสัการสอบ 2553-1 ขัน้ตอนที ่3 
                  จ านวน  151 คน 
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3. สาขากจิกรรมบ าบดั   
   3.1  ก าหนดแผนปฏบิตักิาร   
   3.2   การจดัสอบ ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552  
          3.2.1 ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                  กจิกรรมบ าบดั   ครัง้ที ่2  ประจ าปี 2552   
           3.2.2 รบัสมคัรสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขากจิกรรมบ าบดั  
                 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552 วนัที1่ – 16 ตุลาคม 2552  จ านวนผูส้มคัร   48 คน   
          3.2.3 จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขากจิกรรมบ าบดั  
                  ครัง้ที ่2  ประจ าปี 2552  วนัที ่ 29 พฤศจกิายน  2552 
          3.2.4 ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                   กจิกรรมบ าบดั ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552  มผีูส้อบผา่นจ านวน  12  คน  
  3.3   การจดัสอบ   ประจ าปี 2553 ขออนุมตัโิครงการ และ จดัท าประกาศรบัสมคัรสอบ ในเรือ่งต่อไปนี้ 
          3.2.1 ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                  กจิกรรมบ าบดั   ประกาศ ณ วนัที ่12 มกราคม พ.ศ. 2553 
           3.2.2  เปิดรบัสมคัรสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                   กจิกรรมบ าบดั  วนัที ่1 – 23 เมษายน 2553  มผีูส้มคัร 91 คน 
           3.2.3 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ  วนัที ่14 พฤษภาคม 2553 
          3.2.4 จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                  กจิกรรมบ าบดั วนัที ่23 พฤษภาคม 2553 เลื่อนเป็นวนัที ่4 กรกฎาคม 2553 
          3.2.4 ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                  กจิกรรมบ าบดั  วนัที ่23 มถิุนายน 2553 เลื่อนเป็นวนัที ่22 กรกฎาคม 2553 
                  มผีูส้อบผา่นจ านวน  55  คน 
4. สาขาเทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอก   
     4.1  ก าหนดแผนปฏบิตักิาร  
    4.2  การจดัสอบ   ประจ าปี 2553  ขออนุมตัโิครงการ   และ จดัท าประกาศรบัสมคัรสอบ ในเรือ่งต่อไปนี้ 
           4.2.1   ประกาศ เรือ่งการรบัสมคัรและการสอบความรู ้
           4.2.2   เปิดรบัสมคัรสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                    เทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอก  วนัที ่1 – 23 เมษายน  2553  มผีูส้มคัร 47 คน 
             4.2.3  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ  วนัที ่17 พฤษภาคม 2553  จ านวน  47  คน 
            4.2.4  จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                     เทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอกวนัที ่ 4 มถิุนายน 2553  จ านวน  45  คน 
            4.2.4 ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     เทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอก วนัที ่7  มถิุนายน 2553   สอบผา่นจ านวน  45  คน 
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 รอบ 12 เดือน 

5. สาขารงัสเีทคนิค      
   5.1   ก าหนดแผนปฏบิตักิาร  
    5.2   การจดัสอบ ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552  
          5.2.1 ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                  รงัสเีทคนิค ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552    วนัที ่ 13 ตุลาคม  – 30  พฤศจกิายน 2552   
          5.2.2 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะ  
                   สาขารงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่2  ประจ าปี 2552  จ านวน 187 คน  
         5.2.3  จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขารงัสเีทคนิค   
                  ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552  วนัที ่10  มกราคม  2553 
         5.2.4 ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                  รงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552  มผีูส้อบผา่นจ านวน   59  คน  
   5.3  การจดัสอบประจ าปี 2553  ขออนุมตัโิครงการ และ  จดัท าประกาศรบัสมคัรสอบ ในเรือ่งต่อไปนี้ 
            5.3 1 ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     รงัสเีทคนิค ประกาศ ณ วนัที ่2 มนีาคม 2553 
             5.3.2 รบัสมคัรสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     รงัสเีทคนิค  วนัที ่15 มนีาคม -  23 เมษายน 2553  มผีูส้มคัร 388 คน 
             5.3.3  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ  วนัที ่21 พฤษภาคม 2553  จ านวน  301 คน ประกาศเพิม่เตมิ  
                     จ านวน   87 คน  รวม  388 คน 
            5.3.4  จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      รงัสเีทคนิค วนัที ่13 มถิุนายน  2553 
            5.3.4  ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     รงัสเีทคนิค  วนัที ่30 มถิุนายน 2553  สอบผา่น  271 คน                  
6. สาขาแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย 
   6.1  ก าหนดแผนปฏบิตักิาร  
  6.2  การจดัสอบ   ประจ าปี 2553  ขออนุมตัโิครงการ   และจดัท าประกาศรบัสมคัรสอบ ในเรือ่งต่อไปนี้ 
        6.2.1  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  เรือ่งการรบั 
                 สมคัร และการสอบความรู ้ ประกาศ ณ วนัที ่25 มกราคม  2553  
        6.2.2  รบัสมคัรสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาแกไ้ข 
                 ความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย วนัที ่15 มนีาคม - 19 เมษายน  2553  จ านวน  31 คน 
        6.2.3  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ ครัง้ที ่1/2553   วนัที ่20 เมษายน 2553    จ านวน  31 คน 
       6.2.4  จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาแกไ้ขความผดิปกต ิ
                ของการสือ่ความหมาย วนัที ่28 เมษายน 2553 

6.2.5   ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาแกไ้ขความ   
          ผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่29  เมษายน  2553   มผีูส้อบผา่น  23  คน 
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   6.3  การจดัสอบ ครัง้ที ่2/2553 
       6.3.1  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  เรือ่งการรบั 
                   สมคัรและการสอบความรู ้ ประกาศ ณ วนัที ่29 เมษายน  2553 
        6.3.2  รบัสมคัรสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาแกไ้ข 
                 ความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย วนัที ่17 พฤษภาคม – 18 มถิุนายน 2553   
        6.3.3  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ ครัง้ที ่2/2553   วนัที ่25 มถิุนายน 2553    จ านวน  11 คน 
       6.3.4  จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาแกไ้ขความ 
                ผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย วนัที ่7 กรกฎาคม 2553 

 6.3.5  ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา   
          แกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  ครัง้ที ่2/2553  วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2553   
          สอบผา่น  5  คน 

7. สาขาจติวทิยาคลนิิก          
     7.1  ก าหนดแผนปฏบิตักิาร  
    7.2  การจดัสอบ 
          7.2.1 ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     จติวทิยาคลนิิกประกาศ ณ วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2553 
           7.2.2  รบัสมคัรสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     จติวทิยาคลนิิก วนัที ่1 กรกฎาคม – 11 สงิหาคม 2553 
          7.2.3  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                    จติวทิยาคลนิกิ   ประจ าปี  2553  วนัที ่17 สงิหาคม  2553   ประกาศเพิม่เตมิวนัที ่18  
                    สงิหาคม 2553  รวมจ านวน 102 คน    
           7.2.4  จดัสอบความรูข้อ้เขยีนวนัที ่ 28  สงิหาคม 2553   แลประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิ สสอบสมัภาษณ์  
                    จ านวน 34 คน 
          7.2.5   ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     จติวทิยาคลนิิก วนัที ่1 กนัยายน 2553  จ านวน  31 คน 
 

8. สาขา กายอปุกรณ์ 
    8.1  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากายอปุกรณ์  เรือ่งรบัสมคัรและการสอบความรู ้ ครัง้ที ่1/2553 
           8.1.1   รบัสมคัรสอบ  วนัที ่19  เมษายน – 17 พฤษภาคม  2553 จ านวน  66 คน 
           8.1.2   ประกาศรายชือ่ มสีทิธสิอบ  วนัที ่14 พฤษภาคม   2553 จ านวน  52 คน  และประกาศเพิม่เตมิ 
                     วนัที ่ 17  มถิุนายน  2553  จ านวน  13 คน  รวม 65 คน 
           8.1.3  จดัสอบความรู ้   วนัที ่ 20   มถิุนายน 2553 
           8.1.4  ประกาศผลสอบ วนัที ่2  กรกฎาคม  2553   สอบผา่น  34 คน 
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9. การแพทยแ์ผนจนี 
    9.1  ก าหนดแผนปฏบิตักิาร  
   9.2  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนจนี  เรือ่งการรบัสมคัรและการสอบความรูผู้ข้อขึน้ 
         ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนจนี  ครัง้ที ่1ปี 2553   
             9.2.1  รบัสมคัรสอบ  วนัที ่15  มถิุนายน – 15  กรกฎาคม  2553 
          9.2.2  ประกาศรายชือ่ มสีทิธสิอบ  วนัที ่ 30 กรกฎาคม 2553  จ านวน 56 คน 
          9.2.3  จดัสอบความรู ้   วนัที ่ 26-27  สงิหาคม  2553 
          9.2.4  ประกาศผลสอบ  วนัที ่ 27  สงิหาคม  2553  มผีูส้อบผา่นขึน้ทะเบยีนจ านวน 38 คน 
 

10. ศาสตร์ไคโรแพรคติก 

   10.1   ก าหนดแผนปฏบิตักิาร เพือ่สง่เสรมิ ควบคมุ ก ากบั สาขา/ศาสตรก์ารประกอบโรคศลิปะ                                                  
   10.2   การจดัสอบ ประจ าปี 2553  
          10.2.1 ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะศาสตร์                   

ไคโรแพรคติก  ประจ าปี 2553   
          10.2.2 ประกาศรายชือ่ผูข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ  
                   ศาสตร์ไคโรแพรคติก  มสีทิธสิอบ  จ านวน 9 ราย 
           10.2.3 จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ ศาสตร์ไคโรแพรคติก 
                   ประจ าปี 2553  วนัที ่ 11 -12 พฤศจกิายน  2552 
          10.2.4 ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะศาสตร์ 
                          ไคโรแพรคติก ประจ าปี 2553  มผีูส้อบผา่นจ านวน  5  ราย  
          10.2.5 ออกหนงัสอือนุญาต จ านวน 5 ราย 
 
11.ทศันมาตรศาสตร ์
   11.1 ก าหนดแผนปฏบิตักิาร  
   11.2  ประกาศ เรือ่ง การรบัสมคัรและการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ 
           โรคศลิปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์ ครัง้ที ่1/2553  
            11.2.1  รบัสมคัรสอบ  วนัที ่1-20  กรกฎาคม  2553 
           11.2.2   ประกาศรายชือ่ มสีทิธสิอบ  วนัที ่ 11   สงิหาคม 2553จ านวน 23 คน 
           11.2.3   จดัสอบความรู ้   วนัที ่ 28-29  กนัยายน  2553  เขา้สอบ จ านวน  20 คน สอบผา่น 17 คน                                    
     



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

              

       

28 

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

 10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 

     

ความก้าวหน้าของโครงการ 
รอ้ยละ รหสั

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

โครงการส่งเสริม ควบคมุ ก ากบัผูป้ระกอบ 
โรคศิลปะ 

11 สาขา/
ศาสตร ์

 

20-112-P016-
06 
 

20-112-P016-
07 

4,625,400 
 

 
220,000 

4,609,923.07 
(99.67 %) 

 

220,000 
(100.00 %) 

11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
       ปัจจยัภายใน 

1. ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั และมกีารตดิตามอยา่งสม ่าเสมอ 
2. หวัหน้ากลุ่มงาน  หวัหน้างาน และ ผูร้บัผดิชอบงานใหค้วามรว่มมอื 
3. ปฏบิตัติาม พรบ.การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ.2542 
ปัจจยัภายนอก 
1. มกีารตดิตามจาก กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

    2.   มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการจาก ส านกังาน กพร.                
    3.    มกีารท างานในรปูแบบคณะกรรมการวชิาชพี/อนุกรรมการวชิาชพี 
12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :           
        12.1  แต่ละสาขามกีารจดัสอบในชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนั  ท าใหย้ากต่อการบรหิารจดัการ เวลาและบุคลากร 

13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป(รายงานในรอบ 12 เดือน) 
- ไมม่ ี

14.  หลกัฐานอ้างอิง :   
      14.1  แผนปฏบิตักิาร ทกุสาขา/ศาสตร ์                                                   
     14.2  หลกัฐาน แยกรายสาขา/ศาสตร ์                                                    

                1. สาขาการแพทยแ์ผนไทย 
                1.1 การจดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผน 
                     ไทยตามมาตรา 33(1)(ก)   
                     1.1.1  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย   เรือ่ง การสอบความรูผู้ข้อขึน้ 
                             ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประจ าปี 2553         
                             ลงวนัที ่ 17  พฤศจกิายน  2552      
                      1.1.2  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย   เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ 
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                             ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประจ าปี 2553   
                             (ฉบบัปรบัปรงุ)  ลงวนัที ่4 ธนัวาคม  2552      
                     1.1.3 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย   เรือ่ง  หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ 
                             ก าหนดการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                             การแพทยแ์ผนไทย ประจ าปี 2553  ภาคทฤษฎ ี ลงวนัที ่21  มกราคม  2553      
 
                    1.1.4  บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ 

                1.1.5  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย   เรือ่ง  ผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ 
                        ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ  สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทเวช 
                         กรรมไทย ภาคทฤษฎ ีประจ าปี 2553  ลงวนัที ่28  กรกฎาคม  2553      
                1.1.6  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย   เรือ่ง  ผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ 
                        ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ  สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทการ 
                        ผดุงครรภไ์ทย ภาคทฤษฎ ีประจ าปี 2553  ลงวนัที ่28  กรกฎาคม  2553      
               1.1.7  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย   เรือ่ง  การยกเลกิการสอบ 
                        ความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 
                        ประเภทเภสชักรรมไทย และประเภทการนวดไทย ภาคทฤษฎ ีประจ าปี 2553  ลงวนัที ่ 
                       30  กรกฎาคม  2553         
               1.1.8  บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีน ฯ สาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย      
                        ภาคปฏบิตั ิ     
               1.1.9  บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีนฯ สาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการผดุงครรภ์ไทย 
                       ภาคปฏบิตั ิ
 
  

              1.2 การจดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผน 
                    ไทยตามมาตรา 33(1)(ข)   

   1.2.1 ประกาศ เรือ่งการรบัสมคัรและการสอบความรู ้ ครัง้ที ่2  ลงวนัที ่ 15  ตุลาคม  2552 
               1.2.2 ประกาศรายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหข้ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                       การแพทยแ์ผนไทยตามมาตรา 33(1)(ข) ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552  ลงวนัที ่21 มกราคม 2553 

   1.2.3 ประกาศ เรือ่งการรบัสมคัรและการสอบความรู ้   ลงวนัที ่ 19  มนีาคม  2553 
                1.2.4 บญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ 
                1.2.5 รายชือ่ผูส้อบผา่นความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                       การแพทยแ์ผนไทย (ภาคทฤษฎ)ี ตามมาตรา 33(1)(ข)  ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2553   
                1.2.6 รายชือ่ผูส้อบผา่นความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                      การแพทยแ์ผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย(ภาคปฏบิตั)ิ ตามมาตรา 33(1)(ข)  ครัง้ที ่1  
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                       ประจ าปี 2553   
                1.2.7 รายชือ่ผูไ้ดร้บัอนุมตัใิหข้ึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย ์
                       แผนไทยตามมาตรา 33(1)(ข)  ครัง้ที ่1 ประจ าปี 2553    

    

             2. สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 
                2.1  ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่1    
                2.2. ประกาศผลการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                     การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ 2553 ครัง้ที ่1 รหสัการสอบ 2552-2 ขัน้ตอนที ่1 
                     และ 2     ลงวนัที ่ 26  ตุลาคม  2552 

2.3 ประกาศรายชือ่ผูข้อสอบอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ  
  สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่1   รหสัการสอบ 2552-2                   
  ข ัน้ตอนที ่3     ลงวนัที ่ 26  ตุลาคม  2552 

               2.4  ประกาศผลสอบอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่1   รหสัการสอบ 2552-2 ขัน้ตอนที ่3 
                       ลงวนัที ่ 6  พฤศจกิายน  2552 
               2.5  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์  เรือ่ง  การรบัสมคัรและการ   
                      สอบความรู ้ ครัง้ที ่2  ปีงบประมาณ  2553   ลงวนัที ่ 15  กมุภาพนัธ ์ 2553 
               2.6  รายชือ่ผูม้สีทิธ์สอบอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่2   รหสัการสอบ 2553-1 ขัน้ตอนที ่1 
               2.7  รายชือ่ผูม้สีทิธ์สอบอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่2   รหสัการสอบ 2553-1 ขัน้ตอนที ่2 
               2.8  ประกาศผลสอบอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ปีงบประมาณ 2553 ครัง้ที ่2 รหสัการสอบ 2553-1 ขัน้ตอนที ่1 
                      และ2   ลงวนัที ่ 26  เมษายน  2553 

2.9  ประกาศรายชือ่ผูข้อสอบอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ  
  สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ทีม่สีทิธิ สเขา้สอบ ขัน้ตอนที ่3   ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่2         
  รหสัการสอบ 2553-1      ลงวนัที ่ 26  เมษายน  2553  

             2.10 ประกาศรายชือ่ผูข้อสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                    การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ ปีงบประมาณ  2553 ครัง้ที ่1   รหสัการสอบ 2552-2 ขัน้ตอนที ่3 
                    วนัที ่3 พฤษภาคม  2553 
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         3.  สาขากจิกรรมบ าบดั 
                  3.1 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากจิกรรมบ าบดั  เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและ 
                        รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา  กจิกรรมบ าบดั  ครัง้ที ่2  ประจ าปี 2552                
                  3.2 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากจิกรรมบ าบดั เรือ่ง ผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและ 
                       รบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขากจิกรรมบ าบดั ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2552       
                        ลงวนัที ่21 ธนัวาคม  2552 
                   3.3 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากจิกรรมบ าบดั เรือ่ง การรบัสมคัรและสอบความรูป้ระจ าปี  
                         2553   วนัที ่12 มกราคม พ.ศ. 2553 
                   3.4 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากจิกรรมบ าบดั เรือ่งการเลื่อนวนัสอบความรู ้ ลงวนัที ่ 21  
                         พฤษภาคม 2553 
                   3.5 รายชือ่ผูม้สีทิธิ สสอบ 
                  3.6 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากจิกรรมบ าบดั เรือ่ง ผลการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีน 
                        และรบัใบอนุญาตเป็น ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขากจิกรรมบ าบดั ประจ าปี 2553 และการอนุมตั ิ
                        ขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขากจิกรรมบ าบดั  ลงวนัที ่22 กรกฎาคม 2553 
                         
              4. สาขาเทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอก 
                  4.1  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอก เรือ่ง  การรบัสมคัรและ 
                        การสอบความรู ้   ลงวนัที ่ 15  กมุภาพนัธ ์ 2553 

4.2 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอก เรือ่ง  ผลการพจิารณาผู้
มสีทิธสิอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก
ประจ าปี 2553 ลงวนัที ่ 17  พฤษภาคม   2553 

4.3 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยโีรคหวัใจและทรวงอก เรือ่ง  ผลการสอบความรู้
สอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก 

                        ประจ าปี 2553  และการอนุมตัขิ ึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาเทคโนโลยหีวัใจและ 
                         ทรวงอกลงวนัที ่ 7  มถิุนายน   2553 
              5.  สาขารงัสเีทคนิค                       
                 5.1  ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรค ศลิปะสาขา 
                        รงัสเีทคนิค   ครัง้ที ่2/2552  ลงวนัที ่ 7 ตุลาคม  2552 
                 5.2  ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรค ศลิปะสาขา 
                        รงัสเีทคนิค   ครัง้ที ่2/2552 (แกไ้ขเพิม่เตมิ)   ลงวนัที ่ 28 ตุลาคม  2552 
                 5.3 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะ  
                       สาขารงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่2  ประจ าปี 2552   ลงวนัที ่ 25 ธนัวาคม  2552 
                 5.4 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะ  
                       สาขารงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่2  ประจ าปี 2552 (เพิม่เตมิ)  ลงวนัที ่ 28 ธนัวาคม  2552 
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                 5.5 ประกาศ เรือ่ง  ผลการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ     
                       สาขารงัสเีทคนิค    วนัที ่12 กมุภาพนัธ ์  2553 
                   5.6  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพี สาขารงัสเีทคนิค เรือ่ง การรบัสมคัรและการสอบความรู ้ครัง้ที ่ 
                        1/2553   ลงวนัที ่2 มนีาคม 2553 

5.7 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพี สาขารงัสเีทคนิค เรื่อง ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีน
และรบัใบอนุญาต เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขารงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่1/2553 วนัที ่21    

       พฤษภาคม 2553   
5.8 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพี สาขารงัสเีทคนิค เรือ่ง ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบ ขึน้

ทะเบยีนและรบัใบอนุญาต เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขารงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่ 3   
มถิุนายน  2553  (เพิม่เตมิ)      

            5.3.4  จดัสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      รงัสเีทคนิค วนัที ่13 มถิุนายน  2553 
            5.3.4  ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     รงัสเีทคนิค  วนัที ่30 มถิุนายน 2553  สอบผา่น  271 คน 
              
              6. สาขาแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย 
                 6.1  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย เรือ่ง  การรบั   
                       สมคัรและการสอบความรู ้   ลงวนัที ่ 25  มกราคม  2553   
                 6.2  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย เรือ่ง  ผล    

การพจิารณาผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาแกไ้ข
ความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  ครัง้ที ่1/2553   วนัที ่20 เมษายน 2553     

                6.3   คณะกรรมการวชิาชพีสาขาแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย เรือ่ง  ผลการสอบความรู ้   
                       ผูข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่   
                       ความหมาย  ครัง้ที ่1/2553   วนัที ่29 เมษายน 2553     

6.4 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  เรือ่งการรบั 
       สมคัรและการสอบความรู ้ ประกาศ ณ วนัที ่29 เมษายน  2553   
6.5 ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  เรือ่งการ

พจิารณาผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาแกไ้ขความ
ผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  ครัง้ที ่2/2553  ประกาศ ณ วนัที ่25  มถิุนายน 2553   

          6.6  ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็น  ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา   
                      แกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย  ครัง้ที ่2/2553   
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            7. สาขาจติวทิยาคลนิิก          
              7.1 ประกาศ เรือ่ง การรบัสมคัรและสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรค 
                     ศลิปะสาขาจติวทิยาคลนิิก  ประจ าปี 2553  ประกาศ ณ วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2553 
              7.2  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      จติวทิยาคลนิิก   ประจ าปี  2553  วนัที ่17 สงิหาคม  2553    
              7.3  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขา 
                      จติวทิยาคลนิิก   ประจ าปี  2553  เพิม่เตมิวนัที ่18 สงิหาคม 2553   
               7.4   ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิ สสอบสมัภาษณ์  
              7.5   ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา 
                     จติวทิยาคลนิิก วนัที ่1 กนัยายน 2553   
 
            8. สาขา กายอปุกรณ์ 
                8.1  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากายอปุกรณ์  ที ่2/25853  เรือ่งรบัสมคัรและการสอบความรู ้  
                       ครัง้ที ่1/2553 ลงวนัที ่ 2  เมษายน  2553       
                8.2  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากายอปุกรณ์  เรือ่ง ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธขิ ึน้ทะเบยีนและรบั 
                      ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขากายอปุกรณ์  ครัง้ที ่1/2553 ลงวนัที1่4 พฤษภาคม 2553       
                8.3  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากายอปุกรณ์  ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธขิ ึ้นทะเบยีนและรบั 
                      ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขากายอปุกรณ์  ครัง้ที ่1/2553(เพิม่เตมิ)  ลงวนัที ่17  
                       มถิุนายน 2553       
               8.4  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขากายอุปกรณ์  เรือ่ง ผลการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบั 
                      ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขากายอปุกรณ์ รบัสมคัรและการสอบความรู ้  
                      ครัง้ที ่1/2553 ลงวนัที ่ 2  กรกฎาคม 2553       
      
           9. การแพทยแ์ผนจนี 
              9.1  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนจนี  เรื่องการรบัสมคัรและการสอบความรูผู้ข้อ 
                    ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนจนี  ครัง้ที ่1ปี 2553   
                     ลงวนัที ่ 17  มถิุนายน 2553 
              9.2  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนจนี  เรื่องรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบขึน้ทะเบยีนและรบั  
                      ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนจนี  ครัง้ที ่1ปี 2553   
                       ลงวนัที ่ วนัที ่ 30 กรกฎาคม 2553   
              9.2  ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนจนี  เรื่อง   ผลการสอบขึน้ทะเบยีนและรบั  
                      ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาการแพทยแ์ผนจนี  ครัง้ที ่1ปี 2553  ลงวนัที ่
                      วนัที ่ 27  สงิหาคม  2553   
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                10. ศาสตร์ไคโรแพรคติก 

              10.1 ประกาศ เรือ่งการสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะศาสตร์  
                        ไคโรแพรคติก ประจ าปี 2552  ณ. วนัที ่14 กนัยายน 2552  
                10.2 ประกาศรายชือ่ผูข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ  
                       ศาสตร์ไคโรแพรคติก   ณ. วนัที ่13 ตุลาคม 2552 
                10.3 ประกาศผลสอบความรูผู้ข้อขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะศาสตร์ 
                              ไคโรแพรคติก ประจ าปี 2552  ณ. วนัที ่26 มกราคม 2552 
                10.4 หนงัสอืส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ที ่สธ.0702.03 /1306 ลงวนัที ่21   
                        เมษายน 2553  
 
            11.ทศันมาตรศาสตร ์
                   11.1  ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  เรือ่ง การรบัสมคัรและการสอบความรูผู้ข้อขึน้   
                         ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์ ครัง้ที ่1/2553  
                         ลงวนัที ่ 16  มถิุนายน   2553  
                  11.2  ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ เรือ่ง ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบความรูผู้ข้อขึน้   
                         ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะโดยอาศยัทศันมาตรศาสตร ์ประจ าปี 2553  
                         ลงวนัที ่ 11  สงิหาคม  2553  
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ช่ือตวัช้ีวดัท่ี 3.1.5 : จ านวนสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาใหเ้ขา้สูค่ณุภาพตาม
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ ฉบบั พ.ศ.2551 

ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั:  
           นายแพทยภ์ทัรพล  จงึสมเจตไพศาล 

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  1. นางสวุภรณ์  แนวจ าปา 
                       2. นางอมรรตัน์  ทวกีลุ 
   3. นางชฎาภรณ์  นฤภยั                       

4.โทรศพัท ์:  0 2590 1331 5.โทรศพัท ์: 0 2590 1997 ต่อ 301 , 306 , 202 
6. ค าอธิบาย: 

สถานประกอบการธรุกิจบริการสขุภาพ หมายถงึ สถานทีเ่พือ่สขุภาพหรอืเพือ่เสรมิสวยทีใ่ชใ้นการ
ประกอบกจิการสปาเพือ่สขุภาพ กจิการนวดเพือ่สขุภาพ หรอืกจิการนวดเพือ่เสรมิสวย ซึง่กจิการดงักล่าวไมเ่ขา้ขา่ย
การประกอบการศลิปะตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรคศลิปะและการประกอบวชิาชพีอืน่ตามกฎหมายว่าดว้ย
วชิาชพีทางการแพทยห์รอืสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

ได้รบัการส่งเสริมพฒันา หมายถงึ สถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพทัง้ทีไ่ดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน 
และยงัไมไ่ดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เชน่ การประชมุ/ อบรม/ สมัมนา ไดร้บัการ
ออกเยีย่มส ารวจ ไดร้บัการชีแ้จงรายสถานประกอบการ ไดร้บัการชีแ้จงในพืน้ที ่ตลอดจนไดร้บัเอกสาร/การ
ประชาสมัพนัธ ์

เข้าสู่คณุภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด หมายถงึ สถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพทีไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิ  ทีข่อยืน่ค ารอ้งขอรบัใบรบัรองมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีก่ าหนด  และสถาน
ประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพทีใ่บรบัรองยงัไมห่มดอายุ 
หมายเหต ุ การรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ  มอีาย ุ 2  ปี 
เป้าหมาย:  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  สถานประกอบการเพือ่ธุรกจิบรกิารสขุภาพไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาใหเ้ขา้
สูค่ณุภาพตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ ฉบบั  พ.ศ.2551  จ านวน 1,200 แหง่ 
 
7. ข้อมลูผลการด าเนินการ :                

ส านกังานสง่เสรมิธรุกจิบรกิารสขุภาพ กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ท าการตรวจประเมนิมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพตัง้แต่ ปี 2547–2552 พบว่ามสีถานประกอบการเพือ่สขุภาพไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ เพิม่ขึน้เป็นล าดบั ดงันี้  จ านวน 469, 934, 1,047,1,076, 1,221 และ1,264 แหง่  
โดยผลการด าเนนิงาน ปี 2552 เพิม่ขึน้จากปี 2551 รอ้ยละ 3.52 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี  

ตวัชีว้ดั 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง 
(%) 

2551 2552 2553 2552 2553 

จ านวนสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ
ไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาใหเ้ขา้สูคุ่ณภาพตาม
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ 
ฉบบั พ.ศ.2551 

1,221 1,264 1,209 +3.52 -4.35 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
 

ผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบ 

กบัรอบ  11  เดอืน 

ความกา้วหน้าการด าเนินงาน    
ณ เดอืน  กนัยายน   2553 

การเปลีย่นแปลง 
(%) 

เดอืนทีผ่่านมา ปจัจบุนั 2553 

จ านวนสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพไดร้บั
การสง่เสรมิพฒันาใหเ้ขา้สูคุ่ณภาพตามมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฯ ฉบบั พ.ศ.2551 

1,054 แหง่ 1,209 แหง่ +14.71 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
    ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ5  หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้   
 

ระดบั1 ระดบั2 ระดบั3 ระดบั4 ระดบั5 
960 1,020 1,080 1,140 1,200  

9. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

จ านวนสถานประกอบการธุรกจิบรกิาร
สขุภาพไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาใหเ้ขา้สู่
คณุภาพตามมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุฯ ฉบบั พ.ศ.2551 

0.40 1,206 แหง่ 5.0000 0.0200 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
      10.1 ผลด าเนินงาน ข้อ 7   

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก าหนดสถานทีเ่พือ่สขุภาพ หรอื เพือ่เสรมิสวย มาตรฐานของ
สถานที ่การบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่การรบัรองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานส าหรบั
สถานทีเ่พือ่สขุภาพ หรอืเพือ่เสรมิสวยตามพระราชบญัญตัสิถานบรกิาร พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2551 ประกอบกบันโยบาย
การพฒันาใหส้ถานประกอบการสขุภาพสามารถกา้วสูก่ารยอมรบัในระดบัสากล ซึง่มอบหมายภารกจิการด าเนินการ
ในสว่นภมูภิาคใหแ้กส่ านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 75 แหง่  และในเขตกรงุเทพมหานครมอบหมาย ใหส้ านกังาน
สง่เสรมิธุรกจิบรกิารสขุภาพ  เป็นหน่วยงานตรวจประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ  เพือ่ใหก้าร
พฒันาคณุภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมาย ตวัชีว้ดัทีก่ าหนด  
ส านกังานสง่เสรมิธรุกจิบรกิารสขุภาพ กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ มกีจิกรรมด าเนินการเพือ่สนบัสนุนกระบวนการ
รบัรองคณุภาพมาตรฐานฯ  ดงันี้   
ขัน้เตรียมการ   
        เตรียมเสนอโครงการ 5 โครงการดงัน้ี 
 1.1  โครงการประชมุเพือ่การพฒันาศกัยภาพดา้นธุรกจิบรกิารสขุภาพในสว่นภมูภิาค ปี 2553 
 1.2  โครงการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ ปีงบประมาณ 2553 
 1.3  โครงการพฒันาศกัยภาพคณะท างานเครอืขา่ยคณุภาพการตรวจประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการ
เพือ่สขุภาพ ปีงบประมาณ 2553  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันางานการตรวจ ประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการ
เพือ่สขุภาพตลอดจนสรา้งความมัน่ใจในการสนบัสนุน  ดแูล  และใหค้ าปรกึษาของเครอืขา่ยทมีตรวจประเมนิ
มาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ  เพือ่ใหท้กุจงัหวดัใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจประเมนิสถานประกอบการ
เพือ่สขุภาพภายในเขตรบัผดิชอบ 
 1.4  โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพการด าเนินงานดา้นธรุกจิบรกิารสขุภาพ  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่กระตุน้ใหบุ้คลากรงานธุรกจิบรกิารสขุภาพเกดิการเรยีนรูถ้งึวธิกีารตรวจสถานบรกิารเพือ่สขุภาพ
ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 1.5  โครงการพฒันาบุคลากรดา้นกฎหมายธุรกจิบรกิารสขุภาพ  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาความรู้
ทางดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานธุรกจิบรกิารสขุภาพใหแ้กผู่เ้ขา้รบัการอบรม  ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในการตรวจ  
ประเมนิสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ 
ขั้นการด าเนินการ  

 1. จดัประชมุชีแ้จง นโยบายและแนวทางการด าเนินการสง่เสรมิพฒันาดา้นธรุกจิบรกิารสขุภาพ 
ปีงบประมาณ 2553 แก ่ผูร้บัผดิชอบทัง้ในสว่นกลาง และสว่นภมูภิาค จ านวน 76 จงัหวดั ในโครงการประชมุเพือ่
การพฒันาศกัยภาพดา้นธุรกจิบรกิารสขุภาพในส่วนภมูภิาค ปี 2553 ในวนัที ่24-25 ธนัวาคม 2552  โดยมกีจิกรรม
สรปุไดด้งันี้ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

 1.1  เอกสารทบทวนแนวทางด าเนินการสนบัสนุนงานดา้นธุรกจิบรกิารสขุภาพในเครอืขา่ยภมูภิาค 
 1.2  เอกสารทบทวน/ก าหนดฐานขอ้มลูทีส่นบัสนุนงานดา้นธุรกจิบรกิารสขุภาพ 
 1.3  เอกสารแนวทางการพฒันาระบบรายงานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ 
 1.4  สาธติโปรแกรมระบบสารสนเทศในการตรวจรบัรองสถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ 
 1.5  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการฯ (เอกสาร
ประกอบการบรรยาย) 
 1.6  เปิดเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์การด าเนินการตรวจและประเมนิมาตรฐานฯ เพือ่ปรบัปรงุคูม่อื
ปฏบิตักิารการตรวจรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการ (เอกสารสรปุประเดน็และขอ้เสนอแนะในการพฒันาคูม่อื
ปฏบิตักิารฯ 
 1.7  จดัระบบการตดิตามประเมนิผล และ ชอ่งทางการสือ่สารระหว่างเครอืขา่ย  1 ระบบ ผา่นทาง website 
ระบบสารสนเทศ และ E-mail 
 2. ด าเนินการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค 
ตามโครงการ  โครงการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ ปีงบประมาณ 2553 เพือ่ตรวจ 
และประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการทีย่ ืน่ค ารอ้งเพือ่ขอรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการกรณีรายใหม ่รายต่อ
อาย ุโดยมกีจิกรรม ดงันี้ 
 2.1  สง่เสรมิ พฒันา ใหค้ าแนะน าในการหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตรวจสอบเพือ่การรบัรองใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด           
 2.2  รบัค ารอ้งและตรวจเอกสารประกอบการขอรบัรองมาตรฐาน  จ านวน  110 ฉบบั 
 2.3  จดัตัง้คณะอนุกรรมการตรวจสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ  1 คณะ 
 2.4  จดัตัง้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการกลาง 
เพือ่พจิารณารบัรองมาตรฐาน  2 คณะ 
 2.5  ประสานงานนดัตรวจสถานที ่  
 2.6  ออกตรวจสถานที ่บนัทกึภาพสถานทีต่ามกฎหมายก าหนด  
 2.7  สรปุผลการตรวจประเมนิเพือ่น าเสนอคณะกรรมการพจิารณารบัรองมาตรฐาน 
 2.8  ประชมุคณะอนุกรรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการกลางในเขตกรุงเทพมหานครก าหนด
เดอืนละ1ครัง้ เพื่อพจิารณากลัน่กรองสถานประกอบการทีค่ณะอนุกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถาน
ประกอบการกลางไดด้ าเนินการตรวจลกัษณะและมาตรฐาน และใหข้อ้เสนอแนะเบื้องต้นสถานประกอบการผ่าน /
ไม่ผ่าน จ านวน 2 ครัง้ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 2552 ถงึเดอืนมกราคม 2553) 
 2.9  ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการกลาง ก าหนดเดอืนละ1ครัง้ 
เพื่อเสนอความเหน็ต่อประธานคณะกรรมการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการกลาง   (ผูอ้อก
ใบรบัรอง) ในการพจิารณาออก/ไม่ออกใบรบัรองมาตรฐาน  จ านวน 2 ครัง้ (เดอืนธนัวาคม 2552) 
 2.10  สรปุผลการพจิารณาการรบัรองมาตรฐาน จ านวน 2 ครัง้  
 2.11  ออกใบรบัรองมาตรฐาน 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

ขั้นติดตามและการประเมินผล 

 ส่วนภูมิภาค 

 รายงานผลตามตวัชีว้ดัระดบักรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  ตามแบบรายงานสถานประกอบการธุรกจิบรกิาร
สขุภาพ ปี 2553 ทาง http://www.thaispa.go.th/  ระบบสารสนเทศธุรกจิบรกิารสขุภาพ ทกุวนัที ่30 ของทุกเดอืน  
 ส่วนกลาง  
           1.  พฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศในการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ   1 
ระบบ 
           2.  จดัท าคูม่อืการใชง้านโปรแกรมการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ  1 เล่ม
ส าเนา 150 เล่ม มอบแก ่ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 75 แหง่ 
           3.  จดัท าแนวทางการรายงานการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ 1 ฉบบัส าเนา 
80 ฉบบั มอบแก ่ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 75 แหง่ 
             4.  รายงานผลตามตวัชีว้ดัระดบักรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ในสว่นกรงุเทพมหานคร ตามแบบรายงาน
สถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ ปี 2553 ทาง http://www.thaispa.go.th/ ระบบสารสนเทศธุรกจิบรกิาร
สขุภาพ ทกุวนัที ่30 ของทุกเดอืน 
           5.  สรปุรายงานภาพรวมประเทศตามแบบรายงานผลการประเมนิตนเอง (SAR) งวด 12 เดอืน มสีถาน
ประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพไดร้บัการสง่เสรมิพฒันาใหเ้ขา้สูค่ณุภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด ในสว่นของ
ภมูภิาคและในสว่นกรงุเทพมหานคร รวมเป็นจ านวน  1,206  แหง่ 
 10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 
 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ร้อยละ 

ความก้าวห
น้าโครงการ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

1. โครงการประชุมเพือ่การพฒันาศกัยภาพดา้นธุรกจิ
บรกิารสุขภาพในสว่นภมูภิาค ปี 2553 กลุ่มเป้าหมาย 
รวม 75 จงัหวดั เมือ่วนัที ่24–25 ธนัวาคม 2552 ที ่หอ้ง
ประชุมบอลรมู C โรงแรมมารวย การเ์ดน้    

100 80-112-P017-
01 
 

341,100 320,819 

2. โครงการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพ ปีงบประมาณ 2553 

100 80-112-P017-
02 

335,600 - 

3. โครงการพฒันาศกัยภาพคณะท างานเครอืขา่ย
คุณภาพการตรวจประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการ
เพือ่สุขภาพ ปี 2553 

100 80-112-P017-02 
 

374,650 180,367 

4. โครงการพฒันาบุคลากรงานธุรกจิบรกิารสุขภาพทัง้
ภาครฐัและเอกชน   

100 80-112-P017-02 1,609,200 - 

5.  โครงการพฒันาบุคลากรดา้นกฎหมายธุรกจิบรกิาร
สุขภาพ 

100 80-112-P017-02 166,900 105,450 

http://www.thaispa.go.th/
http://www.thaispa.go.th/
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 (1) การไดร้บัการยกเวน้ภาษสีรรพสามติส าหรบัสถานประกอบการสปาเพือ่สขุภาพทีไ่ดร้บัใบรบัรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสขุ  ท าใหผู้ป้ระกอบการฯมคีวามตื่นตวัในการเขา้สูร่ะบบการรบัรองมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสขุ             
           (2) ธรุกจิบรกิารสขุภาพ  เป็นธุรกจิทีส่ามารถสรา้งรายได ้ เนื่องจากปจัจุบนัประชาชนมคีวามสนใจในการ
ดแูลสขุภาพเพิม่ขึน้  และตรวจสอบตราสญัลกัษณ์คณุภาพมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ ท าใหผู้ป้ระกอบการฯ
มคีวามตื่นตวัในการเขา้สูร่ะบบการรบัรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ             
12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :           

 ด้านโครงสร้างและอตัราก าลงั  
 ส านกังานสง่เสรมิธรุกจิบรกิารสขุภาพเป็นองคก์รทีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย  เป็นเหตุให้
ไมม่กีรอบอตัราก าลงัทีช่ดัเจน บุคลากรทีม่อียูจ่งึไมเ่พยีงพอต่อภาระงาน และขาดความรู ้ ความเขา้ใจโดยเฉพาะ
ดา้นกฎหมาย และงานธุรกจิบรกิารสขุภาพเชงิลกึ  เนื่องจากงานธุรกจิบรกิารสขุภาพเป็นเรือ่งการสง่เสรมิสขุภาพ
ทางเลอืก มกีารพฒันาศาสตรใ์หมอ่ยา่งต่อเนื่อง   
 ด้านกระบวนการด าเนินงาน   
 กระบวนการตรวจ และประเมนิมาตรฐาน และเอกสารหลกัฐานทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณารบัรองมาตรฐานไม่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนั 
 ด้านกฎหมาย 
  อ านาจในการบงัคบัใชใ้หเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฯ (สถานประกอบการเพือ่สขุภาพทีไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานตามประกาศฯ จงึจะเปิดด าเนินการได)้ ยงัไมไ่ดร้บัการรว่มมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีค่วรและการ
เขา้สูก่ระบวนการขอรบัรองมาตรฐานเป็นภาคสมคัรใจ  โดยผูป้ระกอบการแสดงความจ านงโดยการยืน่ค ารอ้งขอรบัรอง
มาตรฐาน กระบวนการแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใชเ้วลานาน และมกีระบวนการทียุ่ง่ยาก ซบัซอ้น 
 ด้านสมรรถนะ   
 เนื่องจากเป็นทางเลอืกใหมใ่นการสง่เสรมิสขุภาพ จงึมกีารพฒันาศาสตรใ์หมอ่ยา่งต่อเนื่อง ท าใหเ้จา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิาน ผูใ้หบ้รกิาร ยงัขาดความรู ้ ความเขา้ใจ เชงิลกึเกีย่วกบัการบรกิารในงานธุรกจิบรกิารสขุภาพ 
 ด้านเทคโนโลยี  
 ส านกังานฯ เริม่ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศธุรกจิบรกิารสขุภาพอเิลคทรอนิกส ์โดยใหท้กุหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบการรบัรองมาตรฐานสถานประกอบการฯ รายงานผา่นอนิเตอรเ์น็ตในโปรแกรมการรบัรองมาตรฐาน
สถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ  เริม่ตรวจสอบความถกูตอ้งขอ้มลูเกา่ทัง้หมดเขา้สูฐ่านขอ้มลู  ซึง่ท าใหก้าร
รายงานขอ้มลูในระดบัจงัหวดัชว่งแรกอาจชา้ และ ยงัไมค่รบถว้น   
 
13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป(รายงานในรอบ 12 เดือน) 
 - ไมม่ ี
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14.  หลกัฐานอ้างอิง :   
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ก าหนดสถานทีเ่พือ่สขุภาพหรอืเพือ่เสรมิสวย มาตรฐานฯ 
2. เอกสารหลกัฐานการจดัประชมุโครงการประชมุเพือ่การพฒันาศกัยภาพดา้นธุรกจิบรกิารสขุภาพในสว่นภมูภิาค 
ปี 2553  ในกลุ่มเป้าหมาย รวม 75 จงัหวดั เมือ่วนัที ่24–25 ธนัวาคม 2552 
3.  เอกสารหลกัฐานการจดัประชมุโครงการตรวจและประเมนิมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ 
ปีงบประมาณ 2553 
 4.  ระบบรายงานสารสนเทศการรบัรองมาตรฐานธุรกจิบรกิารสขุภาพ 1 ระบบ ที ่http.// www.thaispa.moph.go.th    
5. แบบรายงานสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสขุภาพ ปี 2553  

 
 

 

http://www.thaispa.moph.go.th/
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       รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ  (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

1 ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.6 :  จ านวนสถานพยาบาลเอกชนทีไ่หบ้รกิารชาวต่างชาตไิดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน คณุภาพมาตรฐาน 
2. ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายธเรศ   กรษันยัรววิงค ์                                        3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  1. นางเสาวภา    จงกติตพิงศ ์

                             2. นางงามเนตร   เอีย่มนาคะ  
4. โทรศพัท์ :  0 2590 1331 5. โทรศพัท์ : 0 2590 1997 ต่อ 701 , 702  
6.ค าอธิบาย : 

สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึง่ม ี 
2 ประเภท คอื สถานพยาบาลประเภททีไ่มร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (คลนิิก)/ สถานพยาบาลประเภททีร่บัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื (รพ.
เอกชน/ สถานพยาบาลภาคเอกชน) 

การส่งเสริม สนับสนุน หมายถึง  กจิกรรมทีจ่ดัใหห้รอืการกระท าทีม่ ีผลต่อสถานพยาบาลภาคเอกชน ไดแ้ก ่
การไดเ้ขา้รว่มประชมุ อบรม สมัมนา การออกเยีย่มส ารวจ การชีแ้จงในพืน้ที ่การใหค้ าปรกึษา การปรบัปรุงรปูแบบการ
จดับรกิาร การสนับสนุนเอกสารวชิาการ คู่มอื แนวทาง ฯลฯ การถอดบทเรยีน การศกึษาดูงาน เพื่อเป็นการเตรยีม
สถานพยาบาลให้มีความพร้อมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของทัง้ในประเทศไทยหรือใน
ต่างประเทศ จนสถานพยาบาลเอกชนสามารถสมคัรเขา้รบัการรบัรองคณุภาพมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดใ้นล าดบั
ต่อไป หรอืพฒันาตนเองจนมอีงคป์ระกอบครบถว้นตรงตามเกณฑม์าตรฐาน โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อเป็นการยกระดบั
คณุภาพมาตรฐานการใหบ้รกิารชาวต่างชาตขิองประเทศไทยใหม้คีวามสากลมากขึน้ 

คุณภาพ มาตรฐาน หมายถงึ รูปแบบการจดับรกิารสุขภาพแก่ชาวต่างชาติ ตามแนวทางหรอืรูปแบบหรอื
ตวัอย่างเกณฑม์าตรฐานของหน่วยงานต่าง ๆ จ าแนกได ้ดงันี้  การก าหนดเกณฑม์าตรฐานหรอืแนวทางขึน้มาจากองค์
ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ การรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อจดัท าเป็นแนวทาง รูปแบบ เกณฑ์
มาตรฐานทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพรใ่หส้ถานพยาบาลเอกชนรบัทราบ เพือ่ใหส้ามารถน าไป
ประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาศกัยภาพของตนเองใหม้คีณุสมบตัคิรบถว้นตรงตามสารตัถะทีก่ าหนดไวไ้ด ้

 เป้าหมาย  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สถานพยาบาลเอกชนที่ให้บริการชาวต่างชาติได้รบัการส่งเสริม 
สนบัสนุน  คณุภาพมาตรฐาน จ านวน 50  แหง่ 
7. ข้อมลูผลการด าเนินการ :                
     7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี  

ตวัช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
จ านวนสถานพยาบาลเอกชนทีไ่หบ้รกิารชาวต่างชาตไิดร้บัการ
ส่งเสรมิ สนบัสนุน คุณภาพมาตรฐาน 

50  แห่ง 50  แห่ง 63 
แห่ง 

- 
 

  +26  
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7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน    

ณ เดือนกนัยายน  2553 
การเปล่ียนแปลง 

(%) 
เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั 2553 

จ านวนสถานพยาบาลเอกชนทีไ่หบ้รกิารชาวต่างชาติ
ไดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน คุณภาพมาตรฐาน 

63 
แห่ง 

      63 
     แหง่ 

- 

8. เกณฑก์ารคะแนน :  
             ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 หนว่ย ตอ่ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การ ให้คะแนนดงันี ้ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
40 แหง่ 43 แหง่ 45 แหง่ 48 แหง่ 50 แหง่    

9.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
จ านวนสถานพยาบาลเอกชนทีไ่หบ้รกิาร
ชาวต่างชาตไิดร้บัการสง่เสรมิ สนบัสนุน 
คุณภาพมาตรฐาน 

    0.40 63 แหง่ 5.0000 0.0200 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
     10.1  ด าเนินการจดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพสถานพยาบาลใหม้ขีดีความสามารถในการจดับรกิารสุขภาพเพื่อ
รองรบัผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิ  
 

              โดยเกลุ่มเป้าหมาย จะจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คอื โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิกทนัตกรรม 
               กจิกรรมที ่1 ศกึษา วเิคราะห์ ขอ้มูล การจดับรกิารสุขภาพแก่ชาวต่างชาต ิตามรปูแบบ แนวทาง ตวัอย่าง
เกณฑค์ณุภาพทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
               กจิกรรมที่ 2  จดัท าร่างแนวทาง รูปแบบ เกณฑ์ การจดับริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติที่มคีุณภาพและ
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มาตรฐาน รวมทัง้มคีวามเหมาะสมส าหรบับรบิทของประเทศไทย 
 ประชุมจดัท าร่างแนวทางการตรวจมาตรฐานบรกิารทนัตกรรมในคลนิิกทนัตกรรม โดยประสานความ

รว่มมอืกบัสมาคมวชิาชพี และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 จดัประชุมปรกึษาหารอื เรื่อง นโยบายรฐับาลดา้น Medical Hub  ของประเทศไทย เมื่อวนัจนัทรท์ี ่3 

พฤษภาคม  2553  ณ บางกอก เนเชอรลั สปา ถนนพฒันาการ กรุงเทพมหานคร   โดยบางกอก เน
เชอรลั สปา ใหค้วามรว่มมอืเอือ้เฟ้ือสถานทีใ่นการจดัประชมุ  มสีถานพยาบาลเอกชนรว่ม 16 แหง่ 

 สรุปผลลการประชุม “ขอ้เสนอการด าเนินการนโยบาย Medical Hub จากผูป้ระกอบการและนโยบาย
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ(นายจุรนิทร ์ ลกัษณวศิษิฎ์)” 

               กจิกรรมที ่3  เตรยีมความพรอ้มดว้ยการประชมุชีแ้จง เพือ่ใหใ้หค้วามรูด้า้นรปูแบบ แนวทาง เกณฑค์ณุภาพ
และมาตรฐานในระดบัสากลใหก้บัสถานพยาบาลภาคเอกชน  

 จดัโครงการพฒันาเครอืขา่ยธุรกจิบรกิารสขุภาพในจงัหวดัเชยีงใหม ่ประจ าปีงบประมาณ 2553 วนัที ่1 
กรกฎาคม  2553 ณ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน จงัหวดัเชยีงใหม ่ มสีถานพยาบาลเอกชนรว่ม 27 แหง่ 

 การสมัมนาพฒันาศกัยภาพการบรกิารของสถานพยาบาลภาคเอกชน ประจ าปี งบประมาณ 2553 วนัที ่
12 กรกฎาคม  2553 ณ โรงแรมดเิอมเมอรลัลโ์ฮเตล็ กรงุเทพฯมสีถานพยาบาลเอกชนรว่ม 20 แหง่ 

                                       
               กจิกรรมที ่4   จดัท าฐานขอ้มลูสถานพยาบาลภาคเอกชนทีจ่ดัใหบ้รกิารชาวตา่งชาต ิตามสารตัถะที่ก าหนด 
ตลอดจนมคีวามพรอ้มในการเขา้สูก่ารรบัรองคณุภาพในระดบัสากล 
         
    10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 

 
 
 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ร้อยละ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ผลงาน 
แผนขอ

ใช้ 
เบิกจ่าย
จริง 

โครงการพฒันาศกัยภาพสถานพยาบาลใหม้ี
ขดีความสามารถในการจดับรกิารสขุภาพ
เพือ่รองรบัผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิ

63  แหง่  20-112-
P017-09 

300,000 200,000 

11.ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   

      11.1 ปัจจยัภายนอก 

             - กระแสของการด าเนินงานดา้น Health Tourism ทีป่ระเทศไทยไดร้บัความนิยมจากผูร้บับรกิารทัว่โลก 
            - นโยบายของรฐับาลดา้นการสง่เสรมินโยบาย Medical Hub 
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            - นโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุในการพฒันาตามนโยบาย Medical Hub 
      11.2 ปัจจยัภายใน   

  - ผูบ้รหิารมคีวามเขา้ใจ และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงาน อยา่งจรงิจงั 
  - จดัตัง้หน่วยงานภายในรบัผดิชอบการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็น 

                 ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิเป็นการเฉพาะ ท าใหส้ามารถด าเนินงานไดค้รอบคลุมในทกุมติิ 
12.อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :          
     12.1 การเขา้ถงึขอ้มลูส าคญัเชน่ผลประกอบการ โครงสรา้งบุคลากร   เทคโนโลย ี การรกัษาบางรายการไมเ่ปิดเผย
ทัว่ไป ไมม่กีารเกบ็ขอ้มลูจ าเป็นเฉพาะ 
13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป(รายงานในรอบ 12 เดือน) 
      13.1 ควรสรา้งแบบเกบ็ขอ้มลูโครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ไป และขอ้มลูบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ าคญั เพือ่การตดัสนิใจเชงิ
นโยบาย 
     13.2  พฒันาระบบสารสนเทศรองรบันโยบาย Medical Hub ทัง้คณุภาพและปรมิาณ 
 
14. หลกัฐานอ้างอิง : 
     14.1 หนงัสอืส านกังานคณะกรรมการบรหิารศนูยก์ลางสขุภาพระหว่างประเทศ ที ่สธ 0714.02/177 ลงวนัที ่29  
            เมษายน  2553  
     14.2 เอกสารประกอบการประชมุปรกึษาหารอื เรือ่ง นโยบายรฐับาลดา้น Medical Hub  ของประเทศไทย เมือ่วนั   
            จนัทรท์ี ่3 พฤษภาคม  2553   
     14.3  ขอ้เสนอการด าเนินการนโยบาย Medical Hub จากผูป้ระกอบการและนโยบายรฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
             สาธารณสขุ(นายจุรนิทร ์ ลกัษณวศิษิฎ์) 
     14.4 หนงัสอืส านกังานคณะกรรมการบรหิารศนูยก์ลางสขุภาพระหว่างประเทศ ที ่สธ 0714.02/274 ลงวนัที ่17 
            พฤษภาคม   2553  
     14.5 โครงการพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต(ิฉบบัปรบัปรงุ) 
     14.6  รา่งแนวทางการตรวจมาตรฐานบรกิารทนัตกรรมในคลนิิกทนัตกรรม 
     14.7  รา่งแบบตรวจมาตรฐานแผนกทนัตกรรม ตามโครงการสง่เสรมิพฒันาธุรกจิบรกิารสขุภาพใหม้คีณุภาพ 
             มาตรฐาน ของสถานประกอบการคลนิิกทนัตกรรม 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 

 รอบ 12 เดือน 

1. ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.7  :   จ านวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครฐัได้รบัการส่งเสริม  
สนับสนุน  พฒันาคณุภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานท่ี   

2. ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั : นายอสิระ  กจิเกือ้กลู 3. ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : นายพล  วงัสด์่าน 
                                : นายเศรษฐสทิธิ ์ โรจนหสัดนิ 
                             : นายวนัชยั  ปภาทสัส ี

4. โทรศพัท์ : 0 -2590 -1861-2 5. โทรศพัท์ : 0-2590-1941,0-2590-1964 
6. ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั :  

โครงการก่อสร้าง  หมายถงึ  กระบวนการทีท่ าใหเ้กดิอาคารหรอืสิง่กอ่สรา้งและ 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ    

สถานบริการสขุภาพภาครฐั  หมายถงึ  สถานบรกิารสขุภาพทีส่งักดักระทรวงสาธารณสขุ 
ส่งเสริม  สนับสนุน  พฒันา  หมายถงึ  การด าเนินการในกจิกรรมใดกจิกรรมหนึ่งไดแ้ก ่ 

การจดัท าผงัหลกั การจดัท าโครงการก่อสรา้ง การออกแบบอาคาร การออกแบบต่อเตมิ การออกแบบแกไ้ข
อาคาร การออกแบบซ่อมแซม การออกแบบภูมทิศัน์ การปรบัปรุงภูมทิศัน์  การควบคุมการก่อสรา้ง  การ
อ านวยการก่อสรา้ง รวมถงึการพฒันารปูแบบมาตรฐานด้านอาคารสถานทีข่องแบบทีม่อียู่หรอืออกแบบใหม ่
เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นทีแ่ละการใชง้าน  โดยการใชอ้งค์ความรู้/แบบก่อสรา้งทีผ่่านการพฒันา/ ศกึษา 
วเิคราะห ์วจิยั /ขอ้ก าหนด/มาตรฐานวชิาชพี/กฎหมายอาคารทีเ่กีย่วขอ้ง 

คุณภาพมาตรฐานด้านอาคารสถานท่ี  หมายถึง คุณภาพทางกายภาพของอาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ เป็นไปตามข้อก าหนดหรือมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว ้  
ซึง่ประกอบดว้ย 
                             มาตรฐานดา้นวศิวกรรรม (โยธา ไฟฟ้า  เครือ่งกล  สิง่แวดลอ้ม)  
                             มาตรฐานดา้นสถาปตัยกรรม 
                             มาตรฐานดา้นมณัฑนศลิป์ (ตกแต่งภายใน  ภมูทิศัน์)  
เป้าหมาย : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   โครงการก่อสรา้งของสถานบรกิารสุขภาพภาครฐัไดร้บัการส่งเสรมิ  
สนบัสนุน  พฒันาคณุภาพมาตรฐานดา้นอาคารสถานที ่ จ านวน 190 โครงการ 
 
7. ข้อมลูผลการด าเนินงาน :  
7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
2551 2552 2553 2552 2553 

จ านวนโครงการกอ่สรา้งของสถาน
บรกิารสขุภาพภาครฐัไดร้บัการ
สง่เสรมิ  สนบัสนุน  พฒันาคณุภาพ
มาตรฐานดา้นอาคารสถานที ่  

190 
แห่ง 

192 
โครงการ 

195 
โครงการ 

 

2.63%  1.56% 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 

รอบ 11 เดือน 
ผลการด าเนินงาน ณ เดือน การเปล่ียนแปลง 
เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั (%) 

จ านวนโครงการกอ่สรา้งของสถานบรกิาร
สขุภาพภาครฐัไดร้บัการสง่เสรมิ  สนบัสนุน  
พฒันาคณุภาพมาตรฐานดา้นอาคารสถานที ่  

190 
โครงการ 

195 
โครงการ 

 
 

2.63% 

 

 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน : 
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

152  โครงการ 162  โครงการ 171  โครงการ 181  โครงการ 190  โครงการ 
 

 
9.  การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

จ านวนโครงการกอ่สรา้งของสถานบรกิาร
สขุภาพภาครฐัไดร้บัการสง่เสรมิ  
สนบัสนุน  พฒันาคณุภาพมาตรฐาน 
ดา้นอาคารสถานที ่  

0.60 195 
โครงการ 

5.0000 0.0300 

 
 

 
10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  

10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ข้อ 7.2 
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ โดยกองแบบแผนด าเนินการ พฒันาและก าหนดมาตรฐานด้านอาคาร

สถานที ่โดยการศกึษา  วเิคราะห ์ วจิยัและพฒันารปูแบบ    สง่เสรมิ  พฒันามาตรฐานและสนบัสนุนออกแบบ
อาคารสถานทีข่องสถานบรกิารสุขภาพภาครฐัทุกระดบั  และควบคุมก ากบัและประเมนิมาตรฐานดา้นอาคาร
สถานทีใ่นสถานบรกิารสขุภาพภาครฐัทกุระดบั ซึง่กองแบบแผนไดด้ าเนินการโครงการต่างๆ ดงันี้ 
          -  โครงการออกแบบอาคารสถานบรกิารสขุภาพ 
          -  โครงการควบคมุ ก ากบัการกอ่สรา้งอาคารสถานบรกิารสุขภาพภาครฐัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและ
โครงการอ านวยการก่อสรา้ง  ซึ่งในปีงบประมาณ 2553  กองแบบแผนได้ด าเนินการออกแบบอาคาร , 
อ านวยการกอ่สรา้งและควบคมุงานดา้นอาคารสถานทีข่องสถานบรกิารสุขภาพและหน่วยงานของสาธารณสุข
ให้ได้รบัการส่งเสรมิ  สนับสนุนและพฒันาด้านอาคารสถานทีข่องสถานบรกิารสุขภาพและหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุขใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานโดยไดด้ าเนินการโครงการออกแบบอาคารสถานที ่ ,อ านวยการ
และควบคมุงานดา้นอาคารสถานที ่  195  โครงการ จากเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 190 โครงการ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม  *(ตามตวัช้ีวดัในแผนก ากบั ติดตาม 
ประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
รอ้ยละ 

รหสังบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 
โครงการออกแบบอาคารสถานบรกิาร
สขุภาพไดด้ าเนินการดงันี้ 
-  ส ารวจ/ขอ้มลูเพือ่ออกแบบ 
-  ประชมุ/ปรกึษาการออกแบบ 
-  ก าหนดรายการประกอบแบบ 
-  ชีส้ถานที ่
-  พจิารณาผลประกวดราคา 
-  เขยีนแบบ 
 

123 โครงการ 30-112-P013-01 1,100,000 1,099,831 

โครงการควบคมุ ก ากบัการก่อสรา้งอาคาร
สถานบรกิารสขุภาพภาครฐัใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน และโครงการอ านวยการกอ่สรา้ง
ไดด้ าเนินการดงันี้ 
-  สง่เจา้หน้าทีไ่ปควบคมุ ก ากบั  
   งานกอ่สรา้ง 
 -  ตรวจสอบผงั 
-  ประชมุ 
-  ตรวจการจา้ง 
-  ตรวจสอบงานระบบ/ครภุณัฑ ์
-  พจิารณาแบบ/เอกสาร/วสัด ุ

72 โครงการ 30-112-P013-02 
30-112-P013-03 

1,121,000 
850,000 

1,133,940 
850,000 

 

 
11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1.  ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีข่องสถานบรกิารสขุภาพกลุ่มเป้าหมายใหค้วามรว่มมอืและสนบัสนุนในการให้
ขอ้มลู 
2.  ผูบ้รหิารของกองแบบแผนใหค้วามส าคญัในการปฏบิตังิานตามโครงการ มกีารตดิตามผลการ
ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
3.  เอกสารคูม่อืและเกณฑม์าตรฐาน องคค์วามรูท้ีม่กีารศกึษาไวเ้ดมิของสาขาวชิาชพีต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

      4.  หลกัการ  ขอ้ก าหนดและกฎหมายต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบอาคาร เชน่ พระราชบญัญตั ิ
      ควบคมุอาคาร,กฎระเบยีบของสภาวศิวกรและสภาสถาปนิก 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน : 
       1.  การด าเนินงานของโครงการมคีวามล่าชา้ในบางโครงการ เนื่องจากความตอ้งการรปูแบบอาคารของ 
            ผูบ้รหิารสถานบรกิารสขุภาพ  ไมส่มดลุกบังบประมาณทีไ่ดร้บัเป็นเหตุใหต้อ้งแกไ้ขแบบแปลน  
       2.  งบประมาณทีไ่ดร้บัไมเ่พยีงพอต่อการด าเนินงานแต่ไดข้อรบัการสนบัสนุนจากสถานบรกิารสขุภาพ 
            เพิม่เตมิ 
13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) 

- ไมม่ ี
14.  หลกัฐานอ้างอิง : 
          1.  ค าสัง่ที ่ 58/2552 ลงวนัที ่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 แต่งตัง้คณะท างานโครงการออกแบบอาคารสถาน
บรกิารสขุภาพ  
        2.  ค าสัง่ที ่ 61/2552 ลงวนัที ่ 28  ตุลาคม พ.ศ. 2552 แต่งตัง้คณะท างานโครงการควบคมุ  ก ากบัการ
กอ่สรา้งอาคารสถานบรกิารสขุภาพภาครฐัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน   
        3.  ค าสัง่ที ่ 59/2552 ลงวนัที ่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552   แต่งตัง้คณะท างานโครงการ “การอ านวยการ
กอ่สรา้ง” 
        4.  รายงานแสดงความกา้วหน้างานกอ่สรา้ง 
        5.  บนัทกึขอ้ความอนุมตัเิจา้หน้าทีไ่ปด าเนินการ 
        6.  รายชือ่สถานบรกิารสขุภาพภาครฐัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิพฒันาคณุภาพมาตรฐานดา้นอาคารสถานที ่

7. โครงการออกแบบอาคารสถานบรกิารสขุภาพ 
8. โครงการควบคมุ ก ากบัการกอ่สรา้งอาคารสถานบรกิารสขุภาพภาครฐัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
9. โครงการอ านวยการกอ่สรา้ง  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

1. ตวัช้ีวดัท่ี3.1.8 : จ านวนผลงานการวจิยั พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยรีะบบบรกิารสขุภาพ สขุศกึษาและ
สขุภาพภาคประชาชน 

2. ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :นายศริชิยั  ชปูระวตั ิ 3. ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : นางปราณี  ดฎิฐโชต ิ
                                นางณฐัณิชา กลมัพสตุ 

4. โทรศพัท์ : 02-590-1680 5. โทรศพัท์ : 02-5901680 
6. ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั    

 การวจิยั พฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยรีะบบบรกิารสขุภาพ สขุศกึษาและสขุภาพภาคประชาชน  
หมายถงึ การวจิยั การพฒันารปูแบบ การพฒันาแนวทาง การพฒันามาตรฐาน ทางดา้นสุขศกึษา ดา้นระบบ
บริการสุขภาพ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ด้านรักษาพยาบาล ด้านอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ เพือ่ใหส้ถานบรกิารสขุภาพ องคก์รสว่นทอ้งถิน่ องคก์รภาคประชาชน ชมรมสรา้งสุขภาพ 
ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ อสม. ฯลฯ น าไปใชป้ระโยชน์หรอืประยกุตใ์ชต้่อไป 

 เป้าหมาย :  ในปีงบประมาณ  2553  จ านวนผลงานวจิยั  พฒันาองคค์วามรู ้ และเทคโนโลยรีะบบ
บรกิารสขุภาพ  สขุศกึษา  และสขุภาพภาคประชาชน  มจี านวนทัง้หมด  5 เรือ่ง  
 

7.1 ข้อมลูผลการด าเนินงาน :  
รายงานผลความกา้วหน้าผลงานตวัชีว้ดัเปรยีบเทยีบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

ตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. การเปลีย่นแปลง(%) 
2551 2550 2553 2552 2553 

จ านวนผลงานการวจิยั พฒันาองคค์วามรู้
และเทคโนโลยรีะบบบรกิารสขุภาพ สขุ
ศกึษาและสขุภาพภาคประชาชน 

17 เรื่อง 17 เรื่อง 5 เรื่อง - -70% 
(-12 เรื่อง) 

 
 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 
รอบ  .....11....  เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือน การเปล่ียนแปลง 
เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั (%) 

จ านวนผลงานการวจิยั พฒันาองคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยรีะบบบรกิารสขุภาพ สขุศกึษาและ
สขุภาพภาคประชาชน 

ความก้าวหน้า 
85.80% 

5 เรือ่ง  
(100%) 

14.20% 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน :ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน+/- 1 เรือ่งต่อ 1 คะแนน โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนดงันี้ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

1 เรือ่ง 2 เรือ่ง 3 เรือ่ง 4 เรือ่ง 5 เรือ่ง 
 

 
 
9.  การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

จ านวนผลงานการวจิยั พฒันาองคค์วามรู้
และเทคโนโลยรีะบบบรกิารสขุภาพ สขุ
ศกึษาและสขุภาพภาคประชาชน 

0.40 
 

5  เรือ่ง 5.0000 0.0200 

 
 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : * ปรบัปรงุ 
10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ข้อ 7.2 

     กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพไดม้กีารก าหนดเป้าหมายทีจ่ะท าการวจิยั พฒันา องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี
ระบบบรกิารสขุภาพ สขุศกึษาและสขุภาพภาคประชาชน จ านวน 5 เรือ่ง ซึง่ไดด้ าเนนิการประชมุเพือ่วางแผน
และมอบหมายงานรวมทัง้ตดิตามความกา้วหน้าของการด าเนินงาน นอกจากนี้ไดด้ าเนินการทบทวน
วรรณกรรมและรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานเบือ้งตน้ จดัท าแบบสอบถามและเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 

 
10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม  *(ตามตวัช้ีวดัในแผนก ากบั ติดตาม 

ประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2553) 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ร้อยละ 

รหสังบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 
1. โครงการที1่การศกึษาเพือ่ก าหนดขนาดพืน้ทีใ่ช้
สอยและออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่
เหมาะสมส าหรบัหน่วยบรกิารสุขภาพปฐมภมูใิน
ประเทศไทย 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ขัน้ตอนท่ี 1 แต่งตัง้คณะท างาน/ประชุมคณะพ างาน
เพือ่วางแผนและมอบหมายงาน 
ขัน้ตอนท่ี 2 รวบรวมและศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ 
ขัน้ตอนท่ี 3 ส ารวจรวบรวมขอ้มลูสภาพการใชง้าน
อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
จดัท าแบบสอบถาม/แบบประเมนิการสงัเกต/ส ารวจ/
สมัภาษณ์เจาะลกึ การบนัทกึภาพและการจดัท าผงัพืน้
อาคารสถานทีป่ฏบิตังิาน 

     100% 30-112-P021-10 287,200 76,900 
ขอกนัเงนิเบกิ
ใชเ้หลือ่มปีเป็น
เงนิ 198,600 

บาท 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

ขัน้ตอนท่ี 4 ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ก าหนดขนาด
พืน้ทีใ่ชส้อยและออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ทีเ่หมาะสมส าหรบัหน่วยบรกิารสุขภาพปฐมภมูใิน
ประเทศไทย และจดัท าสือ่เผยแพร่และเผยแพรผ่ล
การศกึษาใหก้บัเครอืขา่ยหน่วยบรกิารสุขภาพปฐมภมูิ
ทุกแห่ง รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขัน้ตอนท่ี 5 ตดิตาม/ประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
1.แต่งตัง้คณะท างาน/ประชุมคณะพ างานเพือ่
วางแผนและมอบหมายงาน 
2.รวบรวมและศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 
3.ส ารวจรวบรวมขอ้มลูสภาพการใชง้านอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและจดัท า
แบบสอบถาม/แบบประเมนิการสงัเกต/ส ารวจ/
สมัภาษณ์เจาะลกึ การบนัทกึภาพและการจดัท าผงัพืน้
อาคารสถานทีป่ฏบิตังิานและจดัท าทดสอบเครือ่งมอื 
รวมทัง้เดนิทางไปส ารวจ/สมัภาษณ์ผูใ้ชอ้าคาร 
ขัน้ตอนท่ี 4 ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ก าหนดขนาด
พืน้ทีใ่ชส้อยและออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
ทีเ่หมาะสมส าหรบัหน่วยบรกิารสุขภาพปฐมภมูใิน
ประเทศไทย และจดัท าสือ่เผยแพร่และเผยแพรผ่ล
การศกึษา 
ขัน้ตอนท่ี 5 ตดิตาม/ประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
2.โครงการที ่2 โครงการพฒันาระบบศนูยก์ารเรยีนรู้
สุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน ศนูยส์ขุภาพชุมชนและ
สถานีอนามยั 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ขัน้ตอนท่ี 1 นิเทศตดิตามการทดสอบระบบศนูยก์าร
เรยีนรูสุ้ขภาพ 
ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมนิผลการใชร้ะบบศนูยก์ารเรยีนรู้
สุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน ศนูยส์ขุภาพชุมชนและ
สถานีอนามยั   
ขัน้ตอนท่ี 3 ประเมนิผลการใชร้ะบบศนูยก์ารเรยีนรู้
สุขภาพ 
ขัน้ตอนท่ี 4 สรุปผลและจดัท ารายงานแนวทางการ
ด าเนินงานศนูยก์ารเรยีนรูส้ขุภาพของรพช. ศนูย์
สุขภาพชุมชน และสถานีอนามยั จดัท าแนวทางศนูย์
การเรยีนรูฯ้ และเผยแพร ่
ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
1.นิเทศติดตามการทดสอบระบบศนูยก์ารเรียนรู้
สขุภาพ  
ในพืน้ที ่4 จงัหวดั ด าเนินการนิเทศแลว้ 4 จงัหวดั 
ไดแ้ก่ เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอรษัฎา  จงัหวดั
ตรงั  จ านวน  7    แห่ง  เมือ่วนัที ่ 24 – 27 

100% 60-115-P021-03 1,342,000 1,341,575 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

พฤศจกิายน 2552  เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพอ าเภอ
หนองแค จงัหวดัสระบุร ี จ านวน  9   แห่ง  เมือ่
วนัที ่ 14 – 18 ธนัวาคม 2552 และเครอืขา่ยบรกิาร
สุขภาพอ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร  
จ านวน  11   แห่ง  เมือ่วนัที ่ 21 – 24 ธนัวาคม 
2552 และสถานบรกิารในจงัหวดัมหาสารคาม 

2.ประเมินผลการใช้ระบบศนูยก์ารเรียนรู้สขุภาพ
ของโรงพยาบาลชมุชน ศนูยส์ุขภาพชมุชนและ
สถานีอนามยั   
          2.1 สรา้งเครือ่งมอื 4  แบบ คือ แบบส ารวจ
ผูใ้ช้บริการศนูยฯ์ แบบสมัภาษณ์หวัหน้าสถานี
อนามยั แบบสมัภาษณ์ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
และสาธารณสุขอ าเภอ และแบบสงัเกตผูใ้ช้บริการ
ศนูยฯ์ 
          2.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในพืน้ที ่4  จงัหวดั  
ได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลแล้ว 4 จงัหวดั ได้แก่ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
จ านวน 11 แห่ง เม่ือวนัท่ี 8-13 พฤศจิกายน 2552
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอรษัฎา  จงัหวดัตรงั  
จ านวน  7    แห่ง  เม่ือวนัท่ี  24 – 27 พฤศจิกายน 
2552 เครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอหนองแค 
จงัหวดัสระบรีุ  จ านวน  9   แห่ง  เม่ือวนัท่ี    
14 – 18 ธนัวาคม 2552 และ เครือข่ายบริการ
สขุภาพอ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร  
จ านวน  11   แห่ง  เม่ือวนัท่ี  21 – 24 ธนัวาคม 
2552 
          2.3 วเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผล โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห ์SPSS โดยได้เกบ็ข้อมลูจาก
พืน้ท่ี 4 จงัหวดั คือก าแพงเพชร สระบุร ีมหาสารคาม 
และตรงั จ านวน 2,050 ฉบบั 
          2.4 จดัประชุมปฏบิตักิารสรุปผลและถอด
บทเรยีนการใชร้ะบบศนูยก์ารเรยีนรูส้ขุภาพฯ ก าหนด
จดัประชุม 2 รุ่น คอื  
          -รุ่นที ่1 วนัที ่13-15 ม.ค. 2553 ณ โรงแรมรมิ
กก   รสีอรท์ จ.เชยีงราย ไดด้ าเนินการแลว้ มผีูเ้ขา้
ประชุม 44 คน เป็นผูร้บัผดิชอบงานศนูยก์ารเรยีนรู้
สุขภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัสระบุร ีและจงัหวดัก าแพงเพชร 
ไดบ้ทสรุปและบทเรยีนในการด าเนินงานพฒันาศนูย์
การเรยีนรูฯ้ 
          -รุ่นที ่2 วนัที ่27-29 ม.ค.2553  ณ โรงแรมเขา
หลกัซวีวิ รสีอรท์ แอนด ์สปา จ.พงังา ผูเ้ขา้ประชุม
ประกอบดว้ย เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานศนูยก์ารเรยีนรู้
สุขภาพในพืน้ทีจ่งัหวดัสระบุร ีตรงั และมหาสารคาม 
จ านวน 54 คน ไดบ้ทสรุปและบทเรยีนในการ
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

ด าเนินงานพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูสุ้ขภาพ 
3. สรปุผลและจดัท ารายงานเผยแพร่   
   น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประชุมสรุปผลและถอด
บทเรยีนทัง้ 2 ครัง้ มาวเิคราะห ์และเรยีบเรยีงจดัท า
รายงานการวจิยั ขณะนี้อยูร่ะหว่างการจดัพมิพ์
รายงานผลการวจิยัเพือ่เผยแพรต่่อไป (150 เล่ม) 

ขัน้ตอนที ่4 สรุปผลและจดัท ารายงานแนวทางการ 
ด าเนินการจดัพมิพแ์นวทางศนูยก์ารเรยีนรู ้ฯ 
3.โครงการที ่3 โครงการศกึษากระบวนการพฒันา
พฤตกิรรมสขุภาพชุมชน 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาคน้ควา้เอกสารงานวชิาการที่
เกีย่วขอ้ง 
ขัน้ตอนท่ี 2 ประชุมจดัท ากรอบแนวคดิการศกึษา
กระบวนการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพของชุมชน 
ขัน้ตอนท่ี 3 ประชุมจดัท าเครือ่งมอืและทดสอบ
เครือ่งมอื 
ขัน้ตอนท่ี 4ประชุมวางแผนด าเนินการวจิยัร่วมกบั
พืน้ที ่
ขัน้ตอนท่ี 5จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารศกึษา
ร่วมกบันกัวจิยัในพืน้ที ่
ขัน้ตอนท่ี 6ประชุมสรุปผลการศกึษาและเผยแพร่ผล
การศกึษาแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
     ด าเนินการคน้ควา้รวบรวมขอ้มลูเอกสารงานวจิยัที่
ได้มกีารศกึษาวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการพฒันา
พฤติกรรมสุขภาพจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด
สถาบนัการศกึษา หน่วยงานต่างๆ  
2. ประชมุจดัท ากรอบแนวคิดการศึกษา
กระบวนการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของชมุชน 
     จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การจดัท ากรอบ
แนวคดิการศกึษากระบวนการพฒันาพฤตกิรรม
สุขภาพของชุมชนเมือ่วนัที ่ 25 พฤศจกิายน 2552 ได้
ร่างกรอบแนวคดิการศกึษาฯ และน าเขา้หารอืกบั
ผูเ้ชีย่วชาญ ท าใหไ้ดแ้นวคดิในการพฒันาความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบั Health Literacy ในการพฒันา
งานสุขศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ โดยประชุม
ถ่ายทอดความเขา้ใจ เมือ่วนัที ่17 ธนัวาคม 2552 โดย
จะมกีารจดัท าแนวทางการพฒันาองคค์วามรู ้ Health 
Literacy ในการพฒันางานสุขศกึษา และไดป้ระสาน
คดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาน าร่อง คอื จงัหวดัเพชรบุร ีโดยจะ
ลงพืน้ทีเ่พือ่ชีแ้จงท าความเขา้ใจกบัจงัหวดัในวนัที ่ 26 
มกราคม 2553 

100% 60-112-P021-04 350,000 348,067.60 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

3. ประชมุจดัท าเครื่องมือศึกษา
กระบวนการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของชมุชน   
      จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนา
เครื่องมอืวดั Health Literacy เมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์
2553  
4. ประชมุวางแผนด าเนินการวิจยัร่วมกบัพืน้ท่ี   
      - ประชุมวางแผนการด าเนินงานในพื้นทีศ่กึษาใน
จงัหวดัเพชรบุร ีเมือ่วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2553  
       - จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ครัง้ที ่2 เรือ่ง 
กระบวนการวจิยักบันกัวชิาการผูร้ว่มด าเนินการวจิยั
ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบุร ีในวนัที ่22 
มนีาคม 2553  
       - ครัง้ที ่3 วนัที ่11-12 พฤษภาคม 2553 
       - ครัง้ที ่4 วนัที ่18-19 พฤษภาคม 2553 
       - ครัง้ที ่5 วนัที ่ 23  มถุินายน 2553 ไดม้กีาร
ก าหนดประเดน็การจดัท าเครือ่งมอืวดัระดบั Health 
Literacy ในพืน้ที ่2 หมูบ่า้น ใน จ.เพชรบุร ีเพือ่พฒันา
เป็นชุดเครือ่งมอืน าไปทดสอบเสนอผูเ้ชีย่วชาญ และ
ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูต่อไป 
ขัน้ตอนท่ี 5จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารศกึษา
ร่วมกบันกัวจิยัในพืน้ที ่
ด าเนินการเกบ็ข้อมูลร่วมกบัพืน้ท่ี น าข้อมูลมา
วิเคราะห ์เรียบเรียงเป็นผลสรปุเพ่ือน าเสนอท่ี
ประชมุ โดยเป็นการศึกษารายกรณี (Case study)
ในพืน้ท่ีด าเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ หมู่บ้านปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมลดโรคฯ จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 2 
หมู่บา้น ได้แก่ บา้นชายนา หมู่ 2 ต าบลบ้านในดง 
และ บา้นท่าช้างเหนือ หมู่ 1 ต าบลท่าช้าง อ าเภอ
บา้นลาด  
ขัน้ตอนท่ี 6ประชุมสรุปผลการศกึษาและเผยแพร่ผล
การศกึษาแก่กลุ่มเป้าหมาย 
จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารสรุปผลการศกึษาการพฒันา
พฤตกิรรมสขุภาพของชุมชน โดยผูร้ว่มวจิยัในพืน้ทีน่ า
ผลการศกึษามาน าเสนอในทีป่ระชุม ในวนัที ่22 
กรกฎาคม 2553 
4.โครงการที ่4 โครงการพฒันารปูแบบการด าเนินงาน
ตามสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ขัน้ตอนท่ี 1 ประชุมพฒันากระบวนการศกึษา
การศกึษาการสรา้งเสรมิพฤตกิรรมสุขภาพตามสุข
บญัญตัแิห่งชาต ิ
ขัน้ตอนท่ี 2 เกบ็รวบรวมขอ้มลูความรูแ้ละพฤตกิรรม
สุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาตใินกลุม่นกัเรยีน

100% 60-112-P021-05 350,000 350,000 
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เป้าหมาย   
ขัน้ตอนท่ี 3 ด าเนินการจดักจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ
ตาม  สุขบญัญตัแิห่งชาตใินโรงเรยีน 
ขัน้ตอนท่ี 4 รวบรวม วเิคราะห ์ประมวลผลการศกึษา 
และเผยแพร่ผลการศกึษา 
ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมนิความพงึพอใจต่อรปูแบบการ
ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 
1.ประชมุพฒันากระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรม
สขุภาพตามสุขบญัญติัแห่งชาติ 
          1.1 ประชุมปฏบิตักิารก าหนดกรอบแนวทาง
และเครือ่งมอืในการศกึษารปูแบบการด าเนินงาน
พฒันาพฤตกิรรมตามสุขบญัญตัแิห่งชาต ิเมือ่วนัที ่23 
พฤศจกิายน 2552 ผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ย
ผูเ้ชีย่วชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นวทิยากร 
และนกัวชิาการกองสุขศกึษา ไดก้รอบการด าเนินงาน 
สุขบญัญตัแิห่งชาตใินสถานศกึษา และแบบประเมนิ
ความรูแ้ละพฤตกิรรมสขุภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาตทิี่
ใชเ้ป็นเครือ่งมอืศกึษา โดยทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอย่าง
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาของโรงเรยีนวดัใหญ่ชยั
มงคล จ.พระนครศรอียุธยา และระดบัมธัยมศกึษาของ
โรงเรยีนยอเซฟอยุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 
          1.2ประชุมวางแผนพัฒนาการด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายผู้รบัผิดชอบการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรยีนในโรงเรยีนพื้นที่ที่ใช้ศกึษา โดย
ประชุมร่วมกบัครู/อาจารย์ ซึ่งเป็นเครอืข่ายสุขภาพใน
สถานศกึษาที่ด าเนินการศกึษา 10 โรงเรยีน แบ่งเป็น
ระดบัประถม 
ศกึษา 5 โรงเรยีน และระดบัมธัยมศกึษา 5 โรงเรยีน 
ประชุมเมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2552 
1) โรงเรยีนอสิลามล าไทร  เขตหนองจอก กทม. 
    2) โรงเรยีนเทศบาลสนัปา่ยางหลวง อ.เมอืง จ.
ล าพนู 
    3) โรงเรยีนส าโรงโคกเพชร อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์
    4) โรงเรยีนวดัวโิรจนาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี 
    5) โรงเรยีนอนุบาลสงิหบ์ุร ีอ.เมอืง จ.สงิหบ์ุร ี
 และระดบัมธัยมศกึษา 5 โรงเรยีน ไดแ้ก่  
    1) โรงเรยีนจกัรค าคณาทร อ.เมอืง จ.ล าพนู 
    2) โรงเรยีนสรินิธร อ.เมอืง จ.สุรนิทร ์
    3) โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั อ.ไชยา  จ.สุ
ราษฎรธ์านี  
    4) โรงเรยีนศรศีกัดิส์ุวรรณวทิยา อ.บางระจนั จ.สงิหบ์ุร ี 
    5) โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวงวทิยาคม อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี  
2. เกบ็รวบรวมข้อมลูความรู้และพฤติกรรม
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

สขุภาพตามสุขบญัญติัแห่งชาติในกลุ่มนักเรียน
เป้าหมาย   
          ด าเนินการจดัท ารายละเอยีดการเกบ็ขอ้มลูใน
พืน้ทีศ่กึษา จ านวน 10 โรงเรยีน ใน 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดัล าพนู สงิหบ์ุร ีสุรนิทร ์สุราษฎรธ์านี ปทุมธานี 
และกรุงเทพมหานคร  ไดจ้ านวน 1,500 ชุด  และเกบ็
ขอ้มลูเชงิคุณภาพในเรือ่งข ัน้ตอน/วธิดี าเนินการของแต่
ละโรงเรยีนในการสรา้งเสรมิสุขบญัญตัใินโรงเรยีน 
รวมถงึผลการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ 
3. ด าเนินการจดักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพตาม  
สขุบญัญติัแห่งชาติในโรงเรียน  
โดยด าเนินการนิเทศตดิตามการจดักจิกรรมของ
โรงเรยีนทัง้ 10 แห่ง ใน 6 จงัหวดั ดงันี้ 
   - วนัที ่28 ม.ค.53  จ.สุราษฎรธ์านี 
   - วนัที ่ 4 ก.พ.53   จ.สุรนิทร ์
   - วนัที ่18 ก.พ.53   จ.สงิหบ์ุร ี
   - วนัที ่19 ก.พ.53   จ.กรุงเทพมหานคร 
   - วนัที ่20 ก.พ.53   จ.ปทุมธานี 
   - วนัที ่ 5 ม.ีค.53    จ.ล าพนู 
4. รวบรวม วิเคราะห ์ประมวลผลการศึกษา    
          การศกึษารปูแบบการพฒันาพฤตกิรรม
สุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาตใินครัง้นี้เป็นการศกึษา
ขัน้ตอนการด าเนินงานและรายละเอยีดของกจิกรรม
สรา้งเสรมิสุขภาพตามสุขบญัญตัแิห่งชาตใินโรงเรยีน 
รวมทัง้ศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมสขุภาพของนกัเรยีน โดยท าการศกึษาใน
โรงเรยีนระดบัประถมและมธัยมศกึษาในแต่ละภาค 
รวม 10 โรงเรยีน ผลการศกึษาแบ่งตามประเดน็ ดงันี้ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานสรา้งเสรมิสุขภาพตามสุข
บญัญตัแิห่งชาตใินโรงเรยีน 
    1) ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานดา้นสุขภาพ มกีาร
ก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละนโยบายดา้นสุขภาพของ
สถานศกึษา 
    2) สรา้งความเขา้ใจดา้นการดแูลสุขภาพร่วมกนั
ของบุคลากรในโรงเรยีนและบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการรา้นคา้ 
    3) ศกึษา วเิคราะหข์อ้มลูบรบิทของโรงเรยีน 
สถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ และความเสีย่งต่อ
ปญัหาสุขภาพของนกัเรยีน 
    4) วางแผนและออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละ
กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพ 
    5) จดัหาทรพัยากรและสิง่สนบัสนุนการด าเนินงาน
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผูป้กครอง 
    6) จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแผนอย่างสม ่าเสมอ 
    7) จดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหเ้อื้อต่อการ
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เรยีนรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพตามวยัของนักเรยีน 
    8) ประเมนิผล และปรบัปรุงการด าเนินงาน 
กจิกรรมการสรา้งเสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามรูแ้ละปฏบิตัิ
ตามสุขบญัญตัแิห่งชาต ิ
    1) จดัการเรยีนรูสุ้ขบญัญตัแิห่งชาตโิดยบรูณาการ
กบัเนื้อหาการเรยีนในชัน้เรยีน 
    2) สรา้งแกนน านกัเรยีนหรอืชุมนุมสุขภาพใน
โรงเรยีน 
    3) จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้ซึง่เป็นกจิกรรม
ในลกัษณะของโครงการส่งเสรมิสุขภาพของโรงเรยีน 
    4) ตดิขอ้ความ รปูภาพการดแูลสุขภาพตามสุข
บญัญตัแิห่งชาตใินบรเิวณทีน่กัเรยีนเหน็ไดบ้่อย 
    5) เชญิวทิยากรมาใหค้วามรูใ้นการดแูลสุขภาพของ
นกัเรยีน 
ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมสุขภาพของนกัเรยีน 
     1) การไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเรือ่งสุขภาพ 
ประโยชน์และโทษของการกระท าหรอืพฤตกิรรมใน
การดแูลสุขภาพ 
     2) การมสีิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตัิ
ตวัอย่างถูกตอ้ง 
     3) การไมม่สีิง่ของทีเ่ป็นความเสีย่งต่อสุขภาพ 
     4) การมกีฎระเบยีบของโรงเรยีน 
     5) การสรา้งแรงจงูใจใหก้บันกัเรยีน 
     6) การเป็นตวัอย่างทีด่ขีองคร ูและบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งกบันกัเรยีน 
5.ประเมินความพึงพอใจต่อรปูแบบการด าเนินงาน 
ด าเนินการจดัพมิพร์ายงานผลการศกึษา เพือ่เผยแพร่
ต่อไป 
โครงการที ่5 โครงการวจิยั พฒันาองคค์วามรูด้า้น
วศิวกรรมการแพทย ์เรือ่งการศกึษาและพฒันา
เสถยีรภาพระบบส ารองก าลงัไฟฟ้าเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารสุขภาพในโรงพยาบาลเขต
พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน จ านวน 22 
รพ. 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ขัน้ตอนท่ี 1 ส ารวจ ตรวจสอบ โรงพยาบาลทีม่คีวาม
ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการวจิยั 
ขัน้ตอนท่ี 2 ส ารวจ เกบ็ขอ้มลูทางไฟฟ้าทีเ่กีย่วขอ้ง
ส าหรบัโครงการวจิยั 
ขัน้ตอนท่ี 3รวบรวมขอ้มลู สรุปผล โครงการวจิยั และ
จดัท าเอกสารทางวชิาการ บทความทางวชิาการ 
ขัน้ตอนท่ี 4ตรวจสอบและเสนอแนวทางแกไ้ขใหก้บั
โรงพยาบาลทีจ่ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขระบบเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพระบบส ารองไฟฟ้า 
ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 

100% 41-115-P021-08 388,800 388777 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

1.ส ารวจ ตรวจสอบ โรงพยาบาลท่ีมีความประสงค์
เข้าร่วมโครงการวิจยั 
          1.1ส ารวจแบบสอบถามโรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย 
          1.2รวบรวมขอ้มลู เพือ่วางแผนเลอืก
โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 
          1.3แจง้รายชือ่ รพ. ทีอ่ยู่ในแผนงาน
โครงการวจิยั พรอ้มทัง้จดัหาครุภณัฑ ์ประกอบ
งานวจิยั 
2.ส ารวจ เกบ็ข้อมลูทางไฟฟ้าท่ีเก่ียวข้องส าหรบั
โครงการวิจยั 
          2.1น าเสนอโครงการวจิยัและส ารวจขอ้มลูทาง
ไฟฟ้า กลุ่มที ่1 จ านวน 4 แห่ง 
          2.2 น าเสนอโครงการวจิยัและส ารวจขอ้มลูทาง
ไฟฟ้า กลุ่มที ่2 จ านวน 9 แห่ง 
3.รวบรวมข้อมลู สรปุผล โครงการวิจยั และจดัท า
เอกสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการ 
     3.1รวบรวมขอ้มลู สรุปผล โครงการโรงพยาบาล 
     3.2จดัท าเอกสารทางวชิาการ บรรยายสรุปผลให้
รพ.เป้าหมาย 
4ตรวจสอบและเสนอแนวทางแกไ้ขใหก้บัโรงพยาบาล
ทีจ่ าเป็นตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขระบบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบส ารองไฟฟ้า  
11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพมนีโยบาย แผนงาน/โครงการและมงีบประมาณรองรบัการด าเนินงานที่
ชดัเจน รวมทัง้มรีะบบในการควบคุม ก ากบั ตดิตามความกา้วหน้าในการด าเนินงาน พรอ้มทัง้การก าหนดผู้
ก ากบัตวัชี้วดั และผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูทีช่ดัเจน เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิผลงานตามเป้าหมายทีก่ าหนด รวมทัง้ผูบ้รหิาร
และเจ้าหน้าที่ของสถานบรกิารสุขภาพกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมอืและสนับสนุนในการให้ขอ้มูลและให้
ความส าคญัในการปฏิบัติงานตามโครงการที่รบัผดิชอบ โดยมกีารเร่งรดั ติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ และหน่วยงานในพืน้ทีใ่หค้วามรว่มมอืและสนับสนุนการด าเนินโครงการเป็นอย่างดี รวมทัง้บุคลากร
ผู้ร ับผิดชอบให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ด้วยองค์ความรู้และความช านาญ เชี่ยวชาญตลอดจนมี
การศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิอยา่งต่อเนื่อง 
12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
      ผูด้ าเนินงานบางโครงการมภีารกจิอืน่ๆ ใหด้ าเนินการรวมทัง้งานเรง่ด่วนต่างๆ ท าใหก้ารปฏบิตังิานตาม
โครงการท าไดไ้มเ่ตม็ที/่ล่าชา้กว่าแผนด าเนินการทีก่ าหนด      
13. ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) 

- ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)  รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

14.หลกัฐานอ้างอิง : 
1. โครงการที1่การศกึษาเพือ่ก าหนดขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยและออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม
ส าหรบัหน่วยบรกิารสขุภาพปฐมภมูใินประเทศไทย 

1.1ค าสัง่ 63/2552 ลงวนัที ่3 พฤศจกิายน 2552 
1.2ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2553 
1.3รายละเอยีดคา่ใชจ้่ายของโครงการฯ ปี 2553 ของกองแบบแผน 
1.4รายงานความกา้วหน้าภารกจิกองแบบแผนตามแผนปฏบิตักิารปี 2553 
1.5รายงานการประชมุ 
1.6บนัทกึขอ้ความอนุมตัเิจา้หน้าทีไ่ปด าเนินการ 

2.โครงการที ่2 โครงการพฒันาระบบศนูยก์ารเรยีนรูส้ขุภาพของโรงพยาบาลชมุชน ศนูยส์ขุภาพชมุชนและ
สถานีอนามยั 

2.1โครงการทีผ่า่นการอนุมตั ิ
2.2รายงานผลความกา้วหน้าการด าเนินงานตามขัน้ตอนการศกึษา    

3.โครงการที ่3 โครงการศกึษากระบวนการพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพชมุชน 
3.1โครงการทีผ่า่นการอนุมตั ิ
3.2รายงานผลความกา้วหน้าการด าเนินงานตามขัน้ตอนการศกึษา    

4.โครงการที ่4 โครงการพฒันารปูแบบการด าเนินงานตามสขุบญัญตัแิหง่ชาต ิ
4.1โครงการทีผ่า่นการอนุมตั ิ
4.2รายงานผลความกา้วหน้าการด าเนินงานตามขัน้ตอนการศกึษา    

5.โครงการที ่5โครงการวจิยั พฒันาองคค์วามรูด้า้นวศิวกรรมการแพทย ์เรือ่งการศกึษาและพฒันาเสถยีรภาพ
ระบบส ารองก าลงัไฟฟ้าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารสขุภาพในโรงพยาบาลเขตพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 22 รพ. 

5.1โครงการ/แผนงาน 
5.2รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานประจ าเดอืน 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
 

 รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

1. ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.9 :  จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสขุภาพ 
2.ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  
    นายแพทยธ์เรศ  กรัษนัยรวิวงค์                                       

3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :            
   1. นายธเนตร      บัวแย้ม 
   2. นางสายสนุีย์    ชัยชนะ           
   3. นายสริุพล       ไทยนิยม 

   4. นางนิภา         ทพิย์พิลา                                                   
4. โทรศพัท์ :  0 2590 1331 5. โทรศพัท์ : 0 2590 1997 ต่อ 201-202  
6. ค าอธิบาย : 
           ส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ  หมายถึง  การด าเนินงานเพือ่คุม้ครองดา้นสขุภาพ  
 โดยการใหค้วามรู ้เผยแพรก่ฎหมาย  สทิธดิา้นบรกิารสขุภาพ  การสรา้งเครอืขา่ยดา้นบรกิารสขุภาพ การเฝ้าระวงั
รบัเรือ่งรอ้งเรยีน ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และการสบืสวนด าเนินคด ี แกผู่ท้ีก่ระท าการฝา่ฝืนกฎหมาย 
                     เป้าหมาย : ในปีงบประมาณพ.ศ.2553   จ านวนกจิกรรมการสง่เสรมิคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ    ทัง้สิน้ 
 3  กจิกรรม    
                                 - โครงการสง่เสรมิการรบัรูส้ทิธแิละสรา้งเครอืขา่ยดา้นคุม้ครองบรกิารสขุภาพของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ เขตกรงุเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

      - การพฒันา ปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย 
      - การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นบรกิารสขุภาพภาคเอกชน 

 

7. ข้อมลูผลการด าเนินการ :                
     7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี  

โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง 
(%) 

2551 2552 2553 2552 2553 

1) โครงการส่งเสริมการรบัรูส้ิทธิและสรา้ง

เครือข่ายดา้นคุม้ครองบริการสขุภาพของ

อาสาสมคัรสาธารณสขุ เขตกรุงเทพมหานคร 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 

- 1 โครงการ 1 โครงการ - - 

2)  การพฒันาปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย - 1 โครงการ 1 โครงการ - - 

3) การรบัเรือ่งรอ้งเรียนดา้นบริการสขุภาพ

ภาคเอกชน 

- 1 โครงการ 1 โครงการ - - 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
 

 รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา  

โครงการ/กจิกรรม 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน    

ณ เดือนกนัยายน   2553 
การเปล่ียนแปลง 

(%) 

เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั 2553 
1) โครงการส่งเสริมการรบัรูส้ิทธิและสรา้งเครือข่าย

ดา้นคุม้ครองบริการสขุภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

เขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2553 

รอ้ยละ 100 
(ผลงานรอ้ยละ  

98.82) 

รอ้ยละ 100 
(ผลงานรอ้ย
ละ  98.82) 

- 

2) การพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย รอ้ยละ 100 
(จ านวน 4  ฉบบั) 

รอ้ยละ 100 
(จ านวน 4  
ฉบบั) 

- 

3) การรบัเรือ่งรอ้งเรียนดา้นบริการสขุภาพ

ภาคเอกชน 

รอ้ยละ  50 
(จ านวน 174 

เรือ่ง) 

รอ้ยละ  100 
(จ านวน 313 

เรือ่ง) 

- 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน :  
      ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้  
  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
- - - - 3 

 
9. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
จ านวนโครงการทีส่ง่เสรมิการคุม้ครองดา้น
บรกิารสขุภาพระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 

       0.30   3 
โครงการ 

5.0000 0.0150 

                    

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
       10.1  จดัท าโครงการสง่เสรมิการรบัรูส้ทิธแิละสรา้งเครอืขา่ยดา้นคุม้ครองบรกิารสขุภาพของอาสาสมคัร 
             สาธารณสขุเขตกรงุเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2553 
             10.1.1 จดัท าโครงการสง่เสรมิการรบัรูส้ทิธแิละสรา้งเครอืขา่ยด้านคุม้ครองประจ าปีงบประมาณ 2553  
                      ใหแ้กผู่แ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสขุทัว่ประเทศ  ดว้ยการรว่มจดันิทรรศการในรปูแบบการจดัฐาน 
                      กจิกรรม โดยเชญิวทิยากรเป็นผูใ้หค้วามรู ้เพือ่เพิม่พนูความรูท้กัษะดา้นการรบัรูส้ทิธผิูป้ว่ย  ม ี
                      ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  จ านวน 154 คน   
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
 

 รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

 10.1.2  ประเมนิการเรยีนรูผู้แ้ทนอาสาสมคัรทีเ่ขา้รว่มโครงการ   โดยใหต้อบแบบสอบถามความรูเ้รือ่ง  
                      “ สทิธผิูป้ว่ย ” จ านวน 10 ขอ้   
                 10.1.3  ผลการตอบแบบสอบถามของผูแ้ทนอาสาสมคัรสาธารณสขุทัว่ประเทศ   มผีูต้อบแบบสอบถาม   จ านวน 
                         ทัง้หมด 154 คน  และผูท้ีต่อบถกูจ านวนเทา่กบัและมากกวา่ 6 ขอ้ จาก 10 ขอ้  มจี านวน 153 คน  คดิ 
                      เป็นรอ้ยละ 99.35  
           10.1.4  จดัท าหนงัสอืสง่แบบสอบถามใหก้ลุ่ม อสม. ประเมนิการใหค้วามรูเ้รือ่งสทิธผิูป้ว่ยแกป่ระชาชน   
           10.1.5  รวบรวมแบบสอบถามทีต่อบกลบั จ านวน 340 ชดุประมวลผลจากแบบสอบถาม มผีูท้ีต่อบถกู 
                        จ านวนเทา่กบัและมากกว่า 6 ขอ้ จาก 10 ขอ้  มจี านวน 336 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 98.82 
 
     10.2   การพฒันาปรบัปรงุแกไ้ขกฎหมาย   ด าเนินการพฒันากฎหมาย  จ านวน  4 ฉบบั  
             10.2.1  ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยการรกัษาจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีแหง่ผูป้ระกอบโรค 
                       ศลิปะสาขากายอปุกรณ์  ด าเนินการดงันี้ 
                           1. จดัประชมุคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเพือ่จดัท าและพจิารณารา่ง ฯ 
                                     -  ครัง้ที ่1-1/2552  วนัที ่13 สงิหาคม 2552 
                                     -  ครัง้ที ่2-2/2552  วนัที ่20  ตุลาคม 2552 
                          2. เสนอคณะกรรมการวชิาชพีฯ พจิารณา   ในการประชุม ครัง้ที ่7-6/2552 วนัที ่29 ตุลาคม 2552 
                          3. ด าเนินการตามมตคิณะกรรมการวชิาชพี 
                          4. เสนอคณะอนุกรกรมการในคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ พจิารณา  ในการประชมุ 
                                      - คณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่12  มกราคม 2553 
                                      - คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายทีเ่สนอจากคณะกรรมการวชิาชพี 
                                         ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 
                          5. ด าเนินการตามมตคิณะอนุกรรมการการ 
 
           10.2.2 ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุเรือ่งขอ้จ ากดัและเงือ่นไขของผูป้ระกอบวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิค   
                      ด าเนินการดงันี้ 
                          1. พจิารณาทบทวนรา่ง ฯ ตามขอ้เสนอแนะกลุ่มนิตกิาร  
                          2. เสนอคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ฯ ทบทวน รา่ง ฯ ในการประชมุ 
                                      - ครัง้ที ่15-2/2553  วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2553                
                                      - ครัง้ที ่15-2/2553  วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2553                
                         3. ด าเนินการตามมตคิณะกรรมการวชิาชพี ในการประช,ุ 
                            -  คณะกรรมการวชิาชพี  ครัง้ที ่42-1/2553  วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2553 
                            -  คณะอนุกรรมการวชิาชพี ครัง้ที ่16-32/2553 วนัที ่18 มนีาคม 2553 และครัง้ที ่16-32/2553 วนัที ่18  
                               มนีาคม 2553        
                            -  คณะกรรมการวชิาชพี  ครัง้ที ่43-2/2553  วนัที ่20 พฤษภาคม 2553 
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 รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

                         4.เสนอคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ พจิารณา  ในการประชมุ 
                             คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายทีเ่สนอจาก คณะกรรมการวชิาชพี 
                                       -  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 
                         5.ด าเนินการตามมตคิณะอนุกรรมการ 
 
            10.2.3  รา่งระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยขอ้จ ากดัและเงือ่นไขในการประกอบโรคศลิปะของผู้ 
                      ประกอบโรคศลิปะสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก พ.ศ....  ด าเนินการดงันี้ 
                          1. จดัประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีเพือ่พจิารณาทบทวนรา่งฯ  ในการประชมุ 
                                       -  ครัง้ที ่13-3/2551  วนัที ่28 พฤศจกิายน 2551 
                                       -  ครัง้ที ่15-1/2552  วนัที ่  6 กภุาพนัธ ์    2552 
                          2. เสนอคณะกรรมการวชิาชพีฯ พจิารณา  ในการประชมุ 
                                      -  ครัง้ที ่21-3/2552  วนัที ่24  กรกฎาคม 2552 
                          3. ด าเนินการตามมตคิณะกรรมการวชิาชพี     ในการประชมุ     
                                     -  คณะอนุกรรมการ ครัง้ที ่16-2/2552  วนัที ่  6 พฤศจกิายน 2552 
                                     -  คณะกรรมการ ครัง้ที ่22-1/2552  วนัที ่21  มกราคม 2553 
                          4. เสนอคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ พจิารณา  ในการประชมุ 
                                    - คณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่12  มกราคม 2553 
                                    - คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายทีเ่สนอจากคณะกรรมการวชิาชพี  
                                          -  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 
                                          -  ครัง้ที ่2/2553  วนัที ่19 กรกฎาคม 2553 
                          5. ด าเนนิการตามมตคิณะอนุกรรมการ 
 
 

10.2.4 รา่งประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก เรือ่งมาตรฐานการประกอบ   
                          1. จดัประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีเพือ่พจิารณาทบทวนรา่งฯ  ในการประชมุ 
                                       -  ครัง้ที ่13-3/2551  วนัที ่28 พฤศจกิายน 2551 
                                       -  ครัง้ที ่15-1/2552  วนัที ่  6 กภุาพนัธ ์    2552 
                          2. เสนอคณะกรรมการวชิาชพีฯ พจิารณา  ในการประชมุ 
                                      -  ครัง้ที ่21-3/2552  วนัที ่24  กรกฎาคม 2552 
                          3. ด าเนินการตามมตคิณะกรรมการวชิาชพี     ในการประชมุ     
                                     -  คณะอนุกรรมการ ครัง้ที ่16-2/2552  วนัที ่  6 พฤศจกิายน 2552 
                                     -  คณะกรรมการ ครัง้ที ่22-1/2552  วนัที ่21  มกราคม 2553 
                          4. เสนอคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ พจิารณา  ในการประชมุ 
                                    - คณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่12  มกราคม 2553 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
 

 รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

                                    - คณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายทีเ่สนอจากคณะกรรมการวชิาชพี  
                                          -  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 
                                          -  ครัง้ที ่2/2553  วนัที ่19 กรกฎาคม 2553 
                          5. ด าเนนิการตามมตคิณะอนุกรรมการ 
             
      10.3  การรบัและด าเนนิการเรือ่งรอ้ง เรยีนดา้นบรกิารสขุภาพภาคเอกชน 
             10.3.1  ลงทะเบยีนรบัเรือ่ง 
             10.3.2 ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ โดย 
             10.3.3 การตรวจสอบขอ้มลูรายชื่อสถานพยาบาล และรายชือ่ผูป้ระกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง   
                      กบักลุ่มงานสถานพยาบาล และ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
             10.3.4 พจิารณาจ าแนกเรือ่งหรอืประเดน็การรอ้งเรยีน   
             10.3.5 ตรวจสถานพยาบาลทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีนหรอืสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิ 
             10.3.6 รวบรวบ และสรปุขอ้มลูการรอ้งเรยีน   กรณีทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง  แจง้ผูร้อ้งทราบทางเอกสารหรอื 
                       ทางโทรศพัท ์ สง่หารอื หรอืขอขอ้มลู หรอืสง่ต่อกรณีเกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอืน่  แลว้แต่กรณี 
             10.3.7 น าเสนอคณะอนุกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเรือ่งรอ้งเรยีน  กรณีเรือ่งรอ้งเรยีนทีซ่บัซอ้น 
                       ไมช่ดัเจน  และตอ้งขอค าปรกึษา  ดลุยพนิิจ จากผูเ้ชีย่วชาญ                                      
             10.3.8 ด าเนินการตามมต ิ แจง้ผูร้อ้งหรอืสง่ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  แลว้แต่กรณี 
             10.3.9 รวบรวมขอ้มลู  สว่นกลาง จากแบบสรปุรายงานเรือ่งรอ้งเรยีน ของงานรอ้งเรยีนและสว่นภมูภิาค 
                 จากแบบรายงานผลการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารสขุภาพ ทุกเดอืน 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
 

 รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

 10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 
 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ความ 

ก้าวหน้า
ผลงาน 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

1)โครงการส่งเสรมิการรบัรูส้ทิธแิละสรา้งเครอืขา่ยดา้น
คุม้ครองบรกิารสุขภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุข เขต
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2553 

รอ้ยละ 100 
 

20-112-P031-
10 

414,500 154,466.00 
(37.27%) 

2)  การพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย รอ้ยละ 100 
(จ านวน 4  
ฉบบั) 

20-112-P031-
11 

1,489,200 
 

1,472,583.21 
(98.88%) 

3) การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนดา้นบรกิารสขุภาพภาคเอกชน รอ้ยละ  100 
(จ านวน 195 

เรือ่ง) 

20-112-P031-
12 

746,600 744,456.00 
(99.71%)  

11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
       ปัจจยัภายใน 

1. ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั และมกีารตดิตามอยา่งสม ่าเสมอ 
2. หวัหน้ากลุ่มงาน  หวัหน้างาน และ ผูร้บัผดิชอบงานใหค้วามรว่มมอื 
3. ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ.2541 และพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ.2542 
ปัจจยัภายนอก 
1. มกีารแต่งตัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เขา้รว่มเป็นคณะอนุกรรมการพจิารณาเรือ่งรอ้งเรยีน  

                    
12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :           
        - ไมม่ ี
13. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป(รายงานในรอบ 12 เดอืน) 
      - ไมม่ ี
14.  หลกัฐานอ้างอิง :   
      14.1  โครงการสง่เสรมิการรบัรูส้ทิธแิละสรา้งเครอืขา่ยดา้นคุม้ครองบรกิารสขุภาพของอาสาสมคัรสาธารณสขุ  
               เขตกรงุเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2553  (หลกัฐานเดยีวกบัตวัชีว้ดัที ่3.4  รอ้ยละของผูบ้รโิภค 
            กลุ่มเป้าหมายรบัรูส้ทิธปิระโยชน์การคุม้ครองดา้นบรกิารสขุภาพ) 
           14.1.1 แผนปฏบิตักิาร 
           14.1.2 โครงการส่งเสรมิการรบัรูส้ทิธแิละสรา้งเครอืขา่ยดา้นคุม้ครองบรกิารสขุภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2553 
           14.1.3 แบบสอบถามเรือ่ง สทิธผิูป้ว่ย 
           14.1.4 แผน่พบัเรือ่ง  สทิธผิูป้ว่ย   
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           14.1.5  แผน่พบัเรือ่งคูม่อืประชาชนในการเลอืกใชค้ลนิิก    
           14.1.6  แผน่พบัเรือ่งการประกอบโรคสลิปะ 
           14.1.7  หนงัสอืส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ที ่สธ 0702.02/1560 ลงวนัที1่8 พฤษภาคม 2553  
                    เรือ่งขอความรว่มมอืตอบแบบสอบถาม 
           14.1.8  ผลการประเมนิแบบสอบถาม เรือ่ง สทิธผิูป้ว่ย ปีงบประมาณ 2553 
 
    14.2  การพฒันาปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย        
           14.2.1  ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยการรกัษาจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีแหง่ผูป้ระกอบโรค 
                     ศลิปะสาขากายอปุกรณ์   
                        14.2.1.1 รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีกายอปุกรณ์ดา้นจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี 
                                     -  ครัง้ที ่1-1/2552  วนัที ่13 สงิหาคม 2552 
                                     -  ครัง้ที ่2-2/2552  วนัที ่20  ตุลาคม 2552 
                        14. 2.1.2  รายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาชพีกายอปุกรณ์  ครัง้ที ่7-6/2552 วนัที ่29 ตุลาคม 2552 
                        14.2.1.3  รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีกายอปุกรณ์ดา้นจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี 
                                      ครัง้ที ่3-1/2552  วนัที ่17 มนีาคม 2553 
                       14. 2.1.4  รายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาชพีกายอปุกรณ์  ครัง้ที ่10-2/2552 วนัที ่1 เมษายน 2553 
                       14.2.3.5  รายงานการประชมุคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  
                                      -  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่12  มกราคม 2553 
                       14.2.3.6  รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายทีเ่สนอจากคณะกรรมการ 
                                     วชิาชพี  
                                      -  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 
 
            14.2.2 ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุเรือ่งขอ้จ ากดัและเงือ่นไขของผูป้ระกอบวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิค   
                       14.2.2.1  รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีรงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่14-1/2553  วนัที ่14 มกราคม 2553 
                     14.2.2.2  รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีรงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่15-2/2553  วนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2553                
                      14.2.2.3  รายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาชพีรงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่42-1/2553  วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2553 
                      14.2.2.4  รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีรงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่16-32/2553 วนัที ่18 มนีาคม 2553 
                      14.2.2.5  รายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาชพีรงัสเีทคนิค  ครัง้ที ่43-2/2553  วนัที ่20 พฤษภาคม  2553 
                      14.2.2.6  รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายทีเ่สนอจาก 
                                      คณะกรรมการวชิาชพี 
                                       -  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

              

       

68 

        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
 

 รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน 

           14.2.3  รา่งระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยขอ้จ ากดัและเงือ่นไขในการประกอบโรคศลิปะของผู้ 
                     ประกอบโรคศลิปะสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก พ.ศ....  และ 
                         รา่งประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก เรือ่งมาตรฐานการประกอบ   

         โรคศลิปะสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก พ.ศ.....    (หลกัฐานชดุเดยีวกนั) 
14.2.3.1 รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอกดา้น 
               มาตรฐานวชิาการ   

                                       -  ครัง้ที ่13-3/2551  วนัที ่28 พฤศจกิายน 2551 
                                       -  ครัง้ที ่15-1/2552  วนัที ่  6 กภุาพนัธ ์    2552 
                        14.2.3.2  รายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก  
                                      -  ครัง้ที ่21-3/2552  วนัที ่24  กรกฎาคม 2552 
                        14.2.3.3  รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอกดา้น 
                                      มาตรฐาน วชิาการ  
                                      -  ครัง้ที ่16-2/2552  วนัที ่  6 พฤศจกิายน 2552 
                       14.2.3.4  รายงานการประชมุคณะกรรมการวชิาชพีสาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก  
                                      -  ครัง้ที ่22-1/2552  วนัที ่21  มกราคม 2553 
                      14.2.3.5  รายงานการประชมุคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ  
                                     -  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่12  มกราคม 2553 
                       14.2.3.6  รายงานการประชมุคณะอนุกรรมการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายทีเ่สนอจากคณะกรรมการ 
                                     วชิาชพี  
                                      -  ครัง้ที ่1/2553  วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 
                                      -  ครัง้ที ่2/2553  วนัที ่19 กรกฎาคม 2553 
 
    14.3  โครงการรบัและด าเนนิการเรือ่งรอ้ง เรยีนดา้นบรกิารสขุภาพภาคเอกชน 
            14.3.1  ตวัอยา่งทะเบยีนรบัเรือ่ง 
            14.3.2  ตวัอยา่งรายงานการประชมุคณะอนุกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิเรือ่งรอ้งเรยีน   
            14.3.3   ตวัอยา่งแบบรายงานผลการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารสขุภาพ  
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                 รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
 

 รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน   

1.ตวัช้ีวดัท่ี 3.1.10 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รบัการถ่ายทอดความรู้ด้านสขุภาพ 
2.ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  
    นางสาวเบญจมาศ  สรุมติรไมตร ี

3.ผูจ้ดัเกบ็ข้อมลู : เรอืตรหีญงิวไลพร  สวสัดมิงคล 
                         :นางชลธริา  ซึ้งจติตวสิุทธ ิ
                            : นางมะล ิ ไพฑรูยเ์นรมติ 

4.โทรศพัท์ :  02-5901665 5.โทรศพัท์ :   02-5902387 
6.ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั :   

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  หมายถงึ  ประชาชนอาย ุ15 ปีขึน้ไปทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่152 หมูบ่า้น
เป้าหมายของกองสขุศกึษา กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ปีงบประมาณ 2553            

ความรู้ด้านสุขภาพ  หมายถงึ  ขอ้มูลขา่วสาร ความรูใ้นการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นประเดน็พฤตกิรรม
การออกก าลังกาย และพฤติกรรมการกินผกั และผลไม้ในกลุ่มเป้าหมายประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป และ
ประเด็นความรู้ และพฤติกรรมตามสุขบัญญตัิแห่งชาติในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน อายุ 6-15 ปี ใน
สถานศกึษา โดยทัง้ 2 กลุ่มอยูใ่นพืน้ที ่152 หมูบ่า้น/ 76 จงัหวดั 

การถ่ายทอดความรู้ด้านสขุภาพ  หมายถงึ  การใหค้วามรู ้ขอ้มลู ขา่วสารดา้นสขุภาพ โดยใชว้ธิกีาร
ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น  ประชุม/อบรม/สมัมนา  สนับสนุนคู่มอื/แนวทาง  เอกสาร ต ารา การใหค้วามรูผ้่านสื่อ
สิง่พมิพ ์สือ่มวลชน สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สือ่บุคคล การจดักจิกรรมรณรงค ์และศนูยก์ารเรยีนรูส้ขุภาพ เป็นตน้ 
สตูรการค านวณ  
 จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งซึง่ไดร้บัการถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ  x  100 
   จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 
      กลุ่มอาย ุ15 ปีขึน้ไป       =                 1,076 x  100            =     94.1 
                                                    1,144 
7. ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
    7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

 

7.2. รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา   
 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
การเปล่ียนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รบัการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสขุภาพ 

- 100 94.1 
100 -5.9 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัรอบ
......11…...เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ. เดือน การเปล่ียนแปลง  

เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั (%) 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รบัการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสขุภาพ 

N/A รอ้ยละ 94.1  94.1 
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8.  เกณฑก์ารให้คะแนน :   
ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
64 68 72 76 80 

 

9.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
รอ้ยละของกิจกรรมท่ีมีการถ่ายทอด               
องคค์วามรูด้้านสุขภาพ 

0.30 รอ้ยละ 94.1 5.0000 0.0150 

 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ:  
10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ในข้อ 7.2 

ในปีงบประมาณ  2553 กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  โดยกองสุขศกึษามุ่งเน้นการพฒันาความรูแ้ละ
พฤตกิรรมสุขภาพ ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  อายุ 15 ปีขึน้ไป ใน 152 หมู่บ้าน /76 จงัหวดั  มุ่งเน้นการ
พฒันาในประเด็นความรูแ้ละพฤตกิรรมการบรโิภคผกัและผลไม้สด ลดอาหารไขมนั และพฤตกิรรมการออก
ก าลงักาย 
           โดยมกีารถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพสูก่ลุ่มเป้าหมายเพือ่การพฒันาความรูแ้ละพฤตกิรรม            
ผา่นโครงการ/กจิกรรมต่างๆ  ดงันี้        
            1.โครงการ “เฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗พรรษา มหาวชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม            
ลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด ปีงบประมาณ 2553 

2.โครงการการสง่เสรมิและพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูส้ขุภาพ 
3.โครงการการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 
 

10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
          1. โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บา้นปรบัเปล่ียนพฤติกรรม            
ลดโรคมะเรง็  โรคความดนัโลหิตสงู   โรคหวัใจและหลอดเลือด  
      เป้าหมายการด าเนินงาน 
          1. มหีมู่บ้านปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจและหลอดเลือด 
เพิม่ขึน้อกี  152 หมูบ่า้น  ใน 76 จงัหวดั 
          2. ภาคีเครือข่ายได้ร ับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมของประชาชนในหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ 
           3.ประชาชนในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพใน                  
การออกก าลงักายสม ่าเสมอสปัดาหล์ะอยา่งน้อย 3-5 วนัๆละ อยา่งน้อย 30 นาท ีรว่มกบัการรบัประทานผกัและ
ผลไมส้ด  วนัละอยา่งน้อยครึง่กโิลกรมัขึน้ไป หรอืกนิผกัครึง่หนึ่ง อยา่งอืน่ครึง่หนึ่ง และลดอาหารไขมนั 
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      1.ความก้าวหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสั

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่ายจรงิ  

1. ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย    
    ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค  เพือ่ใหภ้าคเีครอืขา่ยให้
ความร่วมมอืในการสนบัสนุนการพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม ลดโรคฯ 
   1.1 ประชมุปฏิบติัการประสานความร่วมมือกบัส านัก
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไดน้ าเขา้วาระการประชุม
ประจ าเดอืนของส านกัตรวจราชการฯ ในวนัที ่24 พ.ย.52 
    1.2 ประชมุประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย ระดบั
นโยบายท่ีเก่ียวข้อง โดยเชญิเขา้ร่วมประชุมปฏบิตักิารพฒันา
แนวทางการด าเนินงานฯ ในวนัที ่2-3 พ.ย.52 
 2. ถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
    2.1 การประชมุปฏิบติัการเครือข่ายสาธารณสขุสนับสนุน
โครงการฯ 
     1) ประชมุปฏิบติัการการพฒันาแนวทางการด าเนินงาน 
ไดม้กีารประชุมเมือ่วนัที ่2-3 พฤศจกิายน 2552     ณ โรงแรม
มารวยการเ์ดน้ ผูเ้ขา้ประชุมประกอบดว้ยนกัวชิาการสาธารณสุข
เชีย่วชาญดา้นส่งเสรมิพฒันาจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
75 จงัหวดั เพือ่ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปี 2553 
    2) การประชมุปฏิบติัการประเมินผลการด าเนินโครงการ 
มกีารปรบัแผนด าเนินการจากเดอืนสงิหาคม 2553 เป็น วนัที ่
23-24 มถุินายน 2553 ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์กรุงเทพฯ ผูเ้ขา้
ประชุมประกอบดว้ยนกัวชิาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ ดา้น
ส่งเสรมิพฒันา จาก 75 จงัหวดั และนกัวชิาการกองสุขศกึษา
ผูด้แูลนิเทศพืน้ทีจ่งัหวดั จ านวน 100 คน  
    2.2 ประชมุถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานสขุศึกษา
และพฒันาพฤติกรรมสขุภาพระดบัจงัหวดั ด าเนินการจดั
ประชุมเมือ่วนัที ่2-3 ธนัวาคม 2552 ณ โรงแรมรชิมอนด ์ผูเ้ขา้
ประชุมประกอบดว้ย ผูร้บัผดิชอบงานสุขศกึษาจาก สสจ. 75 
จงัหวดั จาก รพศ./รพท. 95 แห่ง จากส านกัการแพทย ์และ 
ส านกัอนามยั กทม. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนั และร่วมมอื
ด าเนินการไปในทศิทางเดยีวกนั 
      2.3 การพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีระดบัต าบลในพืน้ท่ี
เป้าหมาย 152 หมู่บ้าน โดยบรูณาการกบัโครงการประชุมการ
สมัมนาเครอืขา่ยสาธารณสุขและเครอืขา่ยสุขภาพในสถานศกึษา
ระดบัต าบล โดยจดัประชุมเมือ่วนัที ่ 23-24 ธ.ค.52 ณ โรงแรม
มารวยการเ์ดน้ 
3. สนับสนุนวิชาการ/ทรพัยากรในการด าเนินงาน 
          3.1 สนับสนุนวิชาการ/เอกสาร/แนวทางการ
ด าเนินงาน 
        1) ผลติและเผยแพร่เอกสารแนวทางการพฒันาหมูบ่า้น 

100 60-112-P041-09 7,379,360 7,342,025.18 
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      1.ความก้าวหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่าย

จรงิ  
  ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ ใหก้บัภาคเีครอืขา่ย  
สือ่มวลชนและประชาชนทัว่ไป  ทัง้ในส่วนกลางและส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดั 75  จงัหวดัและกทม. เพือ่ประชาสมัพนัธ์
โครงการหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ  ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
ของสาธารณชน      
2) ผลติและเผยแพร่เอกสารแนวทางการด าเนินงานพฒันา
หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ ส าหรบัเจา้หน้าที่
สาธารณสุขและภาคเีครอืขา่ยทัง้ในสว่นกลางและส านกังาน
สาธารณสุข 75   จงัหวดัและกทม. และสถานอีนามยัหรอื
โรงพยาบาลสายใยรกัแห่งครอบครวัในรบัผดิชอบ 2  หมูบ่า้น
เป้าหมายต่อ 1 จงัหวดั  เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานให้
มปีระสทิธภิาพและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
       3) สนบัสนุนชุดสือ่สุขศกึษาใหก้บัเครอืขา่ยระดบั
ปฏบิตักิารในพืน้ที ่ ครอบคลุม 76 จงัหวดั  เพือ่ใชใ้นการ
ประชาสมัพนัธแ์ละด าเนินงานพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม ลดโรคฯ   ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย  2  หมู่บา้น 
       4) ผลติและเผยแพร่คู่มอือาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้น(อสม.) ในการพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม       
ลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
โดยสนบัสนุนให ้อสม.ทุกคน ในพืน้ทีห่มูบ่า้นเป้าหมาย 152 
หมูบ่า้น ใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นและร่วมด าเนินงาน 
พฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  ลดโรคฯ ใหเ้ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัและบรรลุเป้าหมายตามโครงการ 
    5) ผลติและเผยแพร่ เอกสาร  “.เสน้ทางสู่หมูบ่า้นปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด”  โดยเผยแพร่และสนบัสนุนใหก้บัเครอืขา่ย / อบต./
แกนน า หมูบ่า้นหรอืชุมชนทัว่ประเทศ        
     6) จดัท ารายงานผลการวจิยั เรือ่ง การมสี่วนรว่มของภาคี
เครอืขา่ยส่วนกลางและสว่นภมูภิาคต่อการด าเนินงานพฒันา
หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติ
สงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด กรณศีกึษา จงัหวดัมกุดาหาร 
นครพนม สกลนคร กาฬสนิธุ ์สุรนิทร ์จ านวน 500 เล่ม  
สนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ยพฒันาหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลด
โรคมะเรง็ฯ 
      7) จดัท าหนงัสอืแนวทางการด าเนินงานปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมลดโรคส าหรบัเจา้หน้าทีส่าธารณสุข จ านวน 1,000 
เล่ม เพือ่ใชป้ระกอบในการด าเนินงานพฒันาโครงการฯ ในพืน้ที ่ 
      8) จดัท าหนงัสอืแนวคดิและหลกัการ PLA : Participatory 
Learning Action  เพือ่สนบัสนุนใหผู้ร้บัผดิชอบงานสุขศกึษาใน 
พืน้ที ่ไดม้อีงคค์วามรูใ้นการใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมของภาคี
เครอืขา่ยเพือ่ด าเนินกจิกรรมหรอืโครงการแกป้ญัหาสาธารณสุข
ในพืน้ที ่
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      1.ความก้าวหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่าย

จรงิ  
 3.2 ร่วมปฏิบติัการกบัพืน้ท่ีและนิเทศติดตาม ไดม้อบหมาย
ผูร้บัผดิชอบสนบัสนุนพืน้ทีจ่งัหวดัของกองสุขศกึษา จ านวน  38  
คน  ท าหน้าทีใ่นการเชือ่มประสาน และใหก้ารสนบัสนุนการ
ด าเนินงาน ครอบคลุม  75  จงัหวดัและกรุงเทพมหานคร  
  3.3 พฒันาศกัยภาพผูร้บัผิดชอบงานสขุศึกษาในพืน้ท่ี  
โดยจดัการอบรมพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการด าเนินงาน     
สุขศกึษาและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ หลกัสตูร “ การพฒันา
พฤตกิรรมสขุภาพดว้ยมาตรฐานงานสุขศกึษา ปีงบประมาณ 
2553 ” แก่ผูร้บัผดิชอบงานสุขศกึษาของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดั และโรงพยาบาลศนูย/์ทัว่ไป จาก 25 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดันนทบุร ีสระบุร ีกาญจนบุร ีสพุรรณบุร ีสระแกว้ เพชรบุร ี
ประจวบครีขีนัธ ์จนัทบุร ีสุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช ตรงั 
สงขลา พทัลุง อุดรธานี เลย กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น รอ้ยเอด็ 
หนองคาย ศรสีะเกษ เชยีงใหม ่ล าพนู ก าแพงเพชร นครสวรรค ์
และอุทยัธานี รวม 50 คน ระหว่างวนัที ่28-30 มถุินายน 2553 
ณ โรงแรมเดอะรชิ จ.นนทบรุ ี 
4. จดักิจกรรมส่ือสารเพ่ือการส่งเสริมพฒันาโครงการฯ 
 4.1 การตดัสินประกวดภาพถ่าย ภาพวาด ค าขวญั ส ารบั
อาหาร และการออกก าลงักาย ไดม้กีารจดักจิกรรมเมือ่เดอืน  
ธนัวาคม 2552  
  4.2 จดังานแถลงข่าวสรปุผลโครงการฯ ปี 2552  
  4.3 สนับสนุนส่ือความรู้และส่ือจดักิจกรรมการ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในพื้นท่ี ไดแ้ก่ แผ่นพบั 
เอกสารความรู ้ภาพโฆษณา ซดีสีารคด ีชุดนิทรรศการ ภาพชุด
ความรู ้ป้ายประชาสมัพนัธ ์ซดีตีน้แบบชุดสือ่ ถุงผา้บรรจุสือ่ 
และด าเนินการประเมนิสือ่ในคราวเดยีวกนั สนบัสนุนเมือ่เดอืน
ธนัวาคม 2552 
   4.4 ผลิตรายการทีวีออนไลน์ 3 เร่ือง ได้แก่  
     - วดีทิศัน์ เรือ่ง โรคระบบทางเดนิอาหาร ถ่ายท าที ่จ.
สมทุรสาคร 21-22 พฤษภาคม 2553 
    - วดีทิศัน์ รายการรว่มใจสรา้งสุขภาพ ถ่ายท าในพืน้ที ่จ.
บุรรีมัย ์    วดีทิศัน์ เรือ่ง การลา้งมอื 
   4.5 จดัท าภาพโปสเตอรบ์ทอาขยานการดแูลสขุภาพ 
สนบัสนุนใหก้บัโรงเรยีนทัว่ประเทศ 
   4.6 จดัสมัมนาเครือข่ายวิทยชุมุชน เพือ่สรา้งความร่วมมอื
ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธค์วามรู ้ขอ้มลูขา่วสารแก่
ประชาชน  
5.การประเมินผลโครงการฯ  
 5.1 ประเมินโครงการ จดัประชุมปฏบิตักิารเตรยีมการ
ประเมนิผล/ถอดบทเรยีน โครงการฯ ในปีงบประมาณ 2553 เมือ่
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วนัที ่7-8 มกราคม 2553 ณ กองสุขศกึษา โดยไดพ้ฒันาความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการวจิยัเชงิคุณภาพ และแนวคดิเกีย่วกบั
การประเมนิผล รวมทัง้วธิกีารถอดบทเรยีนในโครงการนี้  
     - ไดจ้ดัท าเครือ่งมอืประเมนิการด าเนินงานโครงการเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ ส าหรบัเจา้หน้าทีส่าธารณสุขระดบัจงัหวดั 
เจา้หน้าทีส่าธารณสุขระดบัต าบล ภาคเีครอืขา่ยทีร่ว่มด าเนินการ 
และทดสอบเครือ่งมอืในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั ชยันาท หนองบวัล าภ ู
และพจิติร 
 5.2 ถอดบทเรียนการด าเนินงาน  ไดท้บทวนขอ้มลูการถอด
บทเรยีนโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ ปี 2552 และศกึษาคน้ควา้
ขอ้มลู แนวคดิทฤษฎกีารถอดบทเรยีน และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพือ่ใชใ้นการจดัท าเครือ่งมอื และออกศกึษาบรบิทพืน้ทีเ่พือ่ถอด
บทเรยีนในพืน้ที ่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ คอื จงัหวดัชยัภมู ิณ 
บา้นลาดใต ้ม.1 ต.หนองบวัแดง อ.หนองบวัแดง และบา้นหนอง
บวัระเหว ต.หนองบวัระเหว อ.หนองบวัระเหว เมือ่วนัที ่17-18 
พฤษภาคม 2553 
 5.3 ประกวดโครงการฯ ของพืน้ท่ี  ไดด้ าเนินการทบทวน และ
พฒันาเกณฑก์ารประเมนิประกวดหมูบ่า้นฯ และเผยแพร่โดย
จดัพมิพค์ู่มอืเกณฑก์ารประเมนิประกวดฯ จ านวน 400 เล่ม 
สนบัสนุนใหพ้ืน้ที ่ประชาสมัพนัธผ์่าน www.thaihed.com 
 5.4 จดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์  
 5.5 จดัท ารายงานสรปุผลและเผยแพร่ 

 
 2.) โครงการการส่งเสริมและพฒันาศนูยก์ารเรียนรู้สุขภาพ 
   เป้าหมายการด าเนินงาน 
     1. สถานบรกิารสุขภาพได้รบัการส่งเสรมิในการด าเนินงานสุขศกึษาและพฒันาศูนย์การเรยีนรู้สุขภาพ          
( ได้รบัการส่งเสริม 3  วิธี  คือ  1.) สนับสนุนเอกสารวิชาการ 2.) การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผิดชอบงาน           
สขุศกึษา  3.) ขอ้มลูขา่วสารผา่นทางระบบอนิเตอรเ์น็ต  ) 
    2.มศีนูยก์ารเรยีนรูใ้นระดบัต าบล จ านวน 152 แหง่ ตามเป้าหมายหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคฯ 
1.ความก้าวหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสั

งบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่ายจรงิ  
กระบวนการส่งเสริม พฒันาศนูยก์ารเรียนรู้
สุขภาพ 
  1. สนับสนุนแนวทางการด าเนินงานพฒันาศนูย ์        
การเรียนรู้สขุภาพให้กบัสถานบริการสขุภาพท่ีผา่นการ
รบัรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ในปีงบประมาณ  2552  
จ านวน 396  แห่ง  
 2. สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมลูความรู้ด้านสขุภาพ 
      1) จดัท าขอ้มลูสือ่และแผนปฏบิตักิารผลติสือ่ 
กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการไดเ้รยีบรอ้ย จดัพมิพ์
เอกสารขอ้มลูสือ่และแผนปฏบิตักิารผลติสือ่สุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 100 เล่ม และเผยแพร่ผ่าน

100 60-112-P041-12 650,000 
 

649,194.20 
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ทางอนิเตอรเ์น็ต 
      2) เผยแพรข่อ้มลูความรูผ้่านทางอนิเตอรเ์น็ต 
ซึง่เป็นการเผยแพร่ความรู ้ ขอ้มลูขา่วสารดา้นสุขภาพผ่าน
เวบ็ไซด ์www.thaihed.com  จ านวน 4 คอลมัน์ 14 เรือ่ง มี
ผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร 3,965 ครัง้ และ www.hblcenter.net 
จ านวน 1 คอลมัน์ 8 เรือ่ง มผีูเ้ขา้ใชบ้รกิาร 2,307 ครัง้   
จ านวน 63 เรือ่ง ขอ้มลูขา่วสาร 8 เรือ่ง  
    - ดแูลระบบเวบ็ไซต์เครอืขา่ยศนูยก์ารเรยีนรู ้57 
เครอืขา่ย ใน www.hblcenter.net  
      3) เผยแพร่ผ่านทางอนิทราเน็ต จ านวน 22 เรือ่ง ผ่าน
คอลมัน์ “ บอกเล่าเกา้สบิ ”  
 3. จดัการเรียนรู้แบบออนไลน์  ไดด้ าเนินการจา้งบรษิทั
ดแูลระบบบรหิารการจดัการเรยีนการสอน (LMS) ของชุด
การเรยีนรูแ้บบออนไลน์ (e-Learning) เรือ่ง การเฝ้าระวงั
พฤตกิรรมสขุภาพ จ านวน 1 ระบบ และมผีูเ้รยีนสมคัร
ลงทะเบยีนเรยีน ทางระบบ E-mail จ านวน 76 คน 
(เป้าหมาย 100 คน) 
 4. ติดตามประเมินผลศนูยก์ารเรียนรู้  
5. พฒันาศนูยก์ารเรียนรู้ฯ ของกองสขุศึกษา 
   5.1 พฒันาระบบขอ้มลูความรูผ้่านคอมพวิเตอรท์ชัสกรนี 
1 ระบบ อยูร่ะหว่างจดัเตรยีมเนื้อหา 
   5.2 จดัหาวารสาร นิตยสารฯ จดับรกิารหนงัสอืพมิพ์
รายวนั วารสาร นิตยสารในแต่ละเดอืน (ม.ค.53 จ านวนรวม 
176 เล่ม/ฉบบั) 
   5.3 จดับรกิารสือ่สขุภาพและเอกสารวชิาการ ในเดอืน 
ม.ค.53 มผีูใ้ชบ้รกิารจ านวน 22 ครัง้   
6. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผูร้บัผิดชอบงานสขุศึกษา  
ก าหนดใหม้กีารอบรม 1 รุ่น จ านวน 45 คน ด าเนินการ
เดอืนเมษายน 2553 
7. การประเมินผลการให้บริการ  
 

 

 
3.โครงการการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสขุภาพ 
   เป้าหมายการด าเนินงาน 
     1.ขอ้มลูพฤตกิรรมสขุภาพของประชาชนตามปญัหาสาธารณสขุทีส่ าคญัของประเทศในภาวะปกต ิ จ านวน  
4 เรือ่ง และภาวะวกิฤต ิจ านวน  1 เรือ่ง 
      2.ถ่ายทอดและเผยแพรข่อ้มลูผลการเฝ้าระวงัฯสูป่ระชาชนและสนบัสนุนการวางแผนการด าเนินงานพฒันา
พฤตกิรรมสขุภาพ 
 
 
 

http://www.thaihed./
http://www.hblcenter.net/
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1.ความก้าวหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่ายจรงิ  

การด าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ                 ใน
ปีงบประมาณ  2553  มีการด าเนินการ  2 ส่วน  ประกอบด้วย 
     1. ด าเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสขุภาพ                                
โดยกองสขุศึกษา 
     2. การสนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินการเฝ้าระวงั
พฤติกรรมสุขภาพในพืน้ท่ี 
 โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ด าเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ  โดยกองสุข
ศึกษา 
    1) จดัประชมุปฏิบติัการพฒันาเครื่องมือเฝ้าระวงั 
พฤติกรรมสุขภาพ โดยด าเนินการพฒันาทกัษะการจดัท า
เครือ่งมอืในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่สายพนัธุใ์หม ่2009 และโรคไขห้วดันก  
 2) ด าเนินการประสานเครือข่ายสาธารณสขุในพืน้ท่ี 18
จงัหวดั  ด าเนินการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพประชาชน
กลุ่มเป้าหมายตามปญัหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของประเทศ 
โดยแบง่เป็นปัญหาสาธารณสขุในภาวะวิกฤต 2 ครัง้ / 3
เรื่อง คือ 
2.1) การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธุใ์หม ่2009 และโรคไขห้วดันก ระหว่างวนัที ่1-15 
มกราคม 2553 ในประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 1,472 
คน ในพืน้ทีท่ีเ่คยมกีารระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์
ใหม ่2009 และโรคไขห้วดันก ไดแ้ก่ จงัหวดัปทุมธานี ชยันาท 
ปราจนีบุร ีสุพรรณบุร ีพทัลุง สตูล หนองบวัล าภ ูขอนแก่น 
ชยัภมู ิพษิณุโลก เพชรบรูณ์ อุตรดติถ์ ตาก นครสวรรค ์
อุทยัธานี พจิติร ก าแพงเพชร และกรงุเทพมหานคร ใชว้ธิกีาร
สุ่มแบบสะดวกในประชาชนทีอ่ยู่บา้น ณ เวลาทีด่ าเนินการ
เกบ็ขอ้มลูใหเ้ป็นตวัแทนครวัเรอืน ใชเ้ครือ่งมอืเป็นแบบ
สมัภาษณ์ เกบ็ขอ้มลูโดยเจา้หน้าทีส่าธารณสุข และ อสม. ใน
พืน้ที ่ผลการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธุใ์หม ่2009 พบว่า ประชาชนยงัมพีฤตกิรรมการป้องกนั
โรคทีถู่กตอ้งในระดบัต ่า โดยเฉพาะการหลกีเลีย่งเขา้ไปในที่
ชุมชนทีม่คีนแออดั รอ้ยละ 30.1 การใส่หน้ากากอนามยัเมือ่
เป็นไขห้วดั รอ้ยละ 37.5 และการท าความสะอาดพืน้ผวิทีม่อื 
สมัผสั เช่น ลกูบดิประตู โทรศพัท ์ราวบนัได รอ้ยละ 37.8    
     ส่วนพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไขห้วดันกพบว่า ยงัคงมี
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคทีถู่กตอ้งในระดบัต ่า โดยเฉพาะการ
ไมน่ าไก่/สตัวปี์กปว่ยตายผดิปกตมิาปรุงอาหาร รอ้ยละ 5.6 
 
 

100 60-112-P041-11 700,000 
 

699,127.09 

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

              

     

77 

1.ความก้าวหน้าของโครงการ รอ้ยละ รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ผลงาน แผนขอใช ้ เบกิจ่ายจรงิ  

   การไมท่ิง้ซากไก่/สตัวปี์กทีต่ายในทีส่าธารณะ รอ้ยละ 7.9 
และการเลีย้งไก่/สตัวปี์กในเลา้หรอืฟารม์ปิด รอ้ยละ 35.2 
  2.2) การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธุใ์หม ่2009 และโรคไขเ้ลอืดออก ซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
    และด าเนินการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสขุภาพตามปัญหา
สาธารณสุขท่ีส าคญั 1 ครัง้/ 2 เรื่อง คือ 
  2.3) การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมการป้องกนัโรค 
   - ไดด้ าเนินการจดัท าร่างเครือ่งมอืเฝ้าระวงัพฤตกิรรมการ
ป้องกนัโรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
โรคเบาหวาน และโรคมะเรง็  
   - ร่างเครือ่งมอืเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งดา้นการบรโิภค
อาหาร การออกก าลงักาย และการจดัการความเครยีด 
 2.การสนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินการ        เฝ้าระวงั
พฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนที ่
จดัประชุมพฒันาศกัยภาพของเครอืขา่ยในพืน้ทีใ่นการ
ด าเนินการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสุขภาพ เมือ่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์
2553  

    

 

 
11.ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
    1. มแีผนงาน/โครงการและงบประมาณรองรบัการด าเนินงานทีช่ดัเจน 

2. เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโครงการมคีวามรู ้ ทกัษะและประสบการณ์ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืในการ 
    ด าเนินงานและปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนด 

      3. มกีารตดิตามผลการด าเนินงานของกองสขุศกึษาทกุเดอืน            
12.อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :   

- ไม่มี 

13.ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป ( รายงานในรอบ 12 เดือน ) 
- ไม่มี 

14. หลกัฐานอ้างอิง :   

    1. โครงการ“เฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗พรรษา มหาวชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ลดโรคมะเรง็ 
โรคความดนัโลหติสงู  โรคหวัใจและหลอดเลอืด ปีงบประมาณ 2553 
    2. โครงการการสง่เสรมิและพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูส้ขุภาพ 
    3.โครงการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพ 
   4. โครงการการสง่เสรมิการพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพตามสขุบญัญตัแิห่งชาต ิ

 



                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวดั) 
 

   รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน   

1.  ตัวช้ีวดัที ่3.1.11  จ านวนภาคีเครือข่ายไดรั้บการส่งเสริมพฒันาและสนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
ดา้นสุขภาพ 

2. ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั :  นายธงชยั  สาระกลู     3. ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :  นางอญัธิกา   ชชัวาลยางกรู 
4. โทรศัพท์ :  02 590 1532 5. โทรศัพท์ :   02 590 1540 
6. ค าอธิบาย :  

ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคีเครือข่ายระดับต าบล  ซ่ึงหมายถึง หน่วยงานหรือองคก์รในต าบลท่ีมีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันางานสุขภาพภาคประชาชน โดยมีสถานีอนามยัเป็นผูป้ระสานงานหลกัประกอบดว้ย 

1.  หน่วยงานหรือองคก์รภาครัฐ/ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  สถานีอนามยั ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล โรงเรียน ฯลฯ 

2.  หน่วยงานหรือองคก์รภาคประชาชน/ องคก์รเอกชนสาธารณะประโยชน์ ไดแ้ก่ แกนน า 
อาสาสมคัรสาธารณสุขระดบัต าบล  ชมรม/กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน  ฯลฯ 

การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน  หมายถึง  การกระท าต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ภาคีเครือข่ายเกิดการประสานงาน 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นวิชาการ การสนบัสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมดา้นสุขภาพเพื่อพฒันาระบบสุขภาพชุมชน 

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ  หมายถึง  การท่ีภาคีเครือข่ายมีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาระบบ
สุขภาพชุมชน เช่น การสร้างและพฒันาทีมสุขภาพต าบล การจดักระบวนการพฒันาดา้นสุขภาพของชุมชน การจดัท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการแกไ้ขปัญหาสุขภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การพฒันากลไก/ระบบการ
เฝ้าระวงัดา้นสุขภาพในภาวะวกิฤต  เป็นตน้ 
 
7. ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
                            ในปีงบประมาณ 2553  กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน มีเป้าหมายด าเนินการส่งเสริม พฒันา 
และสนบัสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดา้นสุขภาพ จ านวนทั้งส้ิน  300 เครือข่าย  ผลการ
ด าเนินงานมีดงัน้ี 
7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตัวช้ีวดัเปรียบเทยีบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 
 

ตัวช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. การเปลีย่นแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 

จ านวนภาคีเครือข่ายไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาและสนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรมดา้นสุขภาพ 

76 
เครือข่าย 

150  
เครือข่าย 

300 
เครือข่าย 

 
97.3 

 
50 
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 รอบ 12 เดือน   

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตัวช้ีวัดเปรียบเทยีบเดือนทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบกบั 
รอบ  11 เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือน การเปลีย่นแปลง 

เดือนทีผ่่าน
มา 

ปัจจุบัน (%) 

จ านวนภาคีเครือข่ายไดรั้บการส่งเสริมพฒันาและ
สนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดา้น
สุขภาพ 

300 300 - 

 

8. เกณฑ์การให้คะแนน  : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้คะแนน  +/- 15 หน่วยต่อ 1 คะแนน  โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

240  เครือข่าย 255  เครือข่าย 270  เครือข่าย 285  เครือข่าย 300  เครือข่าย  

9. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวดั/ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั 
น า้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ทีไ่ด้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน า้หนัก 

จ านวนภาคีเครือข่ายไดรั้บการส่งเสริม
พฒันาและสนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมดา้นสุขภาพ 

0.40 300 เครือข่าย 5.0000 0.0200 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ: 
10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ข้อ 7.2 
         1. จัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ ปี 2553 ประกอบการประชุมช้ีแจง  
             กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชนไดจ้ดัท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานต าบลจดัการสุขภาพ ปี 2553 เพื่อ
ใชป้ระกอบการประชุมช้ีแจงและใหภ้าคีเครือข่ายใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
         2. จัดประชุมช้ีแจง / ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางสู่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคี
เครือข่ายสาธารณสุขระดับจังหวดัในงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบฯ 2553  
            กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ 
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   รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน   

ภาคีเครือข่ายสาธารณสุขระดบัจงัหวดัในงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ ฯ 
ระหว่างวนัท่ี 24-25 ธันวาคม 2552 วตัถุประสงค์ในการจดัประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายและช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนตลอดจนประชุมปฏิบติัการ 4 ภาค เพื่อวางแผนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี 
2553 ระดบัจงัหวดั ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูรั้บผดิชอบ และประธานชมรม อสม. ระดบัจงัหวดัรวม 320 
คน 
         3. สนับสนุนการขับเคลือ่นเครือข่ายฯ และงานสุขภาพภาคประชาชนให้แก่จังหวัด  
             กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมติัโอนงบประมาณ งวดท่ี 1 ใหแ้ก่ศูนยฝึ์กอบรมและ
พฒันาสุขภาพภาคประชาชน เพื่อสนบัสนุนจงัหวดัในการขบัเคล่ือนเครือข่ายฯและงานสุขภาพภาคประชาชน โดย
สนบัสนุนใหอ้ าเภอละ 1,500 บาท จ านวน 877 อ าเภอ เป็นเงิน 1,315,500 บาท ตามหนงัสือกองสนบัสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนท่ี สธ0705.2/1746 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 
         4. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานต่อยอดเครือข่ายต าบลจัดการสุขภาพ ปี 2552  
             กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมติัโอนงบประมาณ งวดท่ี 1 ใหแ้ก่ศูนยฝึ์กอบรม  
และพฒันาสุขภาพภาคประชาชน เพื่อสนบัสนุนจงัหวดัในการด าเนินงานต่อยอดเครือข่ายต าบลจดัการสุขภาพ 
(เครือข่ายเดิม) จ านวน 150 เครือข่าย ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท ตามหนงัสือกองสนบัสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนท่ี สธ0705.2/1746 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 
         5. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเครือข่ายต าบลจัดการสุขภาพ ปี 2553  
             กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมติัโอนงบประมาณ งวดท่ี 1 ใหแ้ก่ศูนยฝึ์กอบรมและ
พฒันาสุขภาพภาคประชาชน เพื่อสนบัสนุนจงัหวดัในการด าเนินงานเครือข่ายต าบลจดัการสุขภาพปีงบประมาณ 2553 
(เครือข่ายใหม่) จ  านวน 150 เครือข่าย ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท ตามหนงัสือกองสนบัสนุนสุขภาพ 
ภาคประชาชนท่ี สธ0705.2/1746 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 
         6. สนับสนุนงบฯ ให้แก่ศูนย์ฯ ภาค ในการติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนต าบลจัดการสุขภาพ 
             กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมติัโอนงบประมาณ งวดท่ี 1 ใหแ้ก่ศูนยฝึ์กอบรมและ
พฒันาสุขภาพภาคประชาชน ในการติดตามประเมินผล และถอดบทเรียนต าบลจดัการสุขภาพ 75 จงัหวดั ๆ ละ 20,000 
บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท ตามหนงัสือกองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชนท่ี สธ0705.2/1746 ลงวนัท่ี 24 
พฤศจิกายน 2552 
         7. สนับสนุนงบฯ และด าเนินการจัดอบรมหลกัสูตร  “นักจัดการสุขภาพชุมชน” ให้แก่เครือข่าย 
            กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมติัโอนงบประมาณ งวดท่ี 1 ใหแ้ก่ศูนยฝึ์กอบรมและ
พฒันาสุขภาพภาคประชาชนเพื่อด าเนินการจดัอบรมหลกัสูตร “นกัจดัการสุขภาพชุมชน” ใหแ้ก่ภาคีเครือข่าย 
ปีงบประมาณ 2553 (เครือข่ายใหม่) จ  านวน 150 เครือข่าย ๆ ละ 4 คน รวม 600 คน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน1,500,000 
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บาท ตามหนงัสือกองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชนท่ี สธ0705.2/1746 ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 
        8. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าโปรแกรม (เว็ปบลอ็ก) ศูนย์การเรียนรู้ต าบลจัดการสุขภาพ  
            กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดด้ าเนินการขออนุมติัโอนงบประมาณ งวดท่ี 1 ใหแ้ก่ศูนยฝึ์กอบรม 
และพฒันาสุขภาพภาคประชาชนเพื่อด าเนินการจดัท าโปรแกรม (เวบ็บล็อก) ศูนยก์ารเรียนรู้ต าบลจดัการสุขภาพ 5
ศูนยฯ์ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท ตามหนงัสือกองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชนท่ี สธ0705.2/1746  
ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 
        9. ประเมินผลการส่งเสริมพฒันาและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553 
            กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน ไดป้ระเมินผลการส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน ปี 2553 ไดผ้ลดงัน้ี 
                - ภาคเหนือ เป้าหมาย 68 เครือข่าย ไดด้ าเนินการส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน ไปแลว้ ครบทั้ง 68 เครือข่าย 
                - การติดตามการด าเนินงานในพื้นท่ี จ  านวน 10  จงัหวดั ( จ.เชียงใหม่ / จ.ล าพนู / จ.ล าปาง / จ.น่าน / จ.
เชียงราย / จ.ตาก  / จ.สุโขทยั / จ.แม่ฮ่องสอน / จ.อุตรดิตถ ์/ จ.พิษณุโลก) 
                - ประชุมถอดบทเรียนศูนยก์ารเรียนรู้ต าบลจดัการสุขภาพ 18 ต าบล วนัท่ี 30-31 สค. 53 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จ านวน 26 คน ณ ศูนยฯ์ สช.ภาคเหนือ 
               - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป้าหมาย 76 เครือข่าย ไดด้ าเนินการส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนภาคีเครือข่าย
สุขภาพภาคประชาชน ไปแลว้ ครบทั้ง 76 เครือข่าย 
                - ภาคกลาง เป้าหมาย 100 เครือข่าย ไดด้ าเนินการส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน ไปแลว้ ครบทั้ง 100 เครือข่าย 

 สนบัสนุนวชิาการและติดตามงานในพื้นท่ี จ.สระบุรี จ.นนทบุรี จ.เพชรบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.นครนายก จ.อยธุยา จ.สุพรรณบุรี จ.สมุทรสาคร และจ.สมุทรสงคราม 

 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายต าบลจดัการสุขภาพ จ านวน 100 เครือข่าย จาก 25 จงัหวดัในภาค
กลางในเวทีถอดบทเรียนนวตักรรมสุขภาพชุมชนรายเขต จงัหวดัใน เขต1จ านวน4 จงัหวดั จดัท่ีจงัหวดั
อยธุยาวนัท่ี 1 กย. 53 / จงัหวดัในเขต2 จ านวน 4 จงัหวดั ท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี วนัท่ี 23 สค. 53 / จงัหวดัใน
เขต3 จ านวน 5 จงัหวดั จดัท่ีจงัหวดันครนายก วนัท่ี 24 สค 53 /จงัหวดัในเขต5 จ านวน4 จหัวดั จดัท่ี
จงัหวดัสมุทรสงคราม วนัท่ี 20 สค. 53 วางแผนติดตามจงัหวดัในเขต9 จ  านวน 4 จงัหวดั จดัท่ีจงัหวดั
ระยอง วนัท่ี 2 กย. 53 และจงัหวดัในเขต4 จ านวน 4 จงัหวดั จดัท่ีจงัหวดันครปฐม วนัท่ี 7 กย. 53 

                - ภาคใต ้เป้าหมาย 36 เครือข่าย ไดด้ าเนินการส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน ไปแลว้ ครบทั้ง 36 เครือข่าย 
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวดั) 
 

   รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน   

                - ชายแดนภาคใต ้เป้าหมาย 20 เครือข่าย ไดด้ าเนินการส่งเสริม พฒันาและสนบัสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน ไปแลว้ ครบทั้ง 20 เครือข่าย 
                รวมทัง้สิน้ 300 เครือขา่ย จากเป้าหมาย 300 เครือขา่ย คิดเป็นร้อยละ 100 
 

10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กจิกรรม  *(ตามตัวช้ีวดัในแผนก ากบั ติดตาม ประเมินผลปีงบประมาณ               
        พ.ศ.2553) 

ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ รหัสงบประมาณ งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

โครงการส่งเสริมและพฒันาภาคเีครือข่ายการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน ปีงบฯ 2553 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
1.1 จดัประชุมช้ีแจง / ถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางสู่กลุ่มเป้าหมายภายใตโ้ครงการส่งเสริม
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายสาธารณสุขระดบัจงัหวดั
ในงานสุขภาพภาคประชาชน ปี งบฯ 2553 
 1.2 สนบัสนุนการขบัเคล่ือนเครือข่ายฯ และงาน
สุขภาพภาคประชาชนใหแ้ก่จงัหวดั อ าเภอ ๆ ละ 
1,500 X 877 อ าเภอ 
1.3 ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานต่อยอด
เครือข่ายต าบลจดัการสุขภาพ ปี 2552 จ านวน 150 
เครือข่าย ๆ ละ 10,000 บาท 
1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานเครือข่าย
ต าบลจดัการสุขภาพ ปี งบฯ 2553 จ านวน 150 
เครือข่าย ๆ ละ 10,000 บาท 
1.5 สนบัสนุนงบฯ ใหแ้ก่ศูนยฯ์ ภาค ในการติดตาม
ประเมินผลและถอดบทเรียนต าบลจดัการสุขภาพ 
1.6 สนบัสนุนงบฯ และด าเนินการจดัอบรม
หลกัสูตร “นกัจดัการสุขภาพชุมชน” ใหแ้ก่
เครือข่ายฯ ระดบัต าบล 
 
 

90.67 50-112-P051-02  
 

 
2,361,050 

 
 

1,315,500 
 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 
 
 

1,500,000 
 

 
1,500,000 

 
 
 

1,714,813 
 
 

1,315,500 
 
 

1,500,000 
 

 
1,500,000 

 
 

1,500,000 
 

 
1,500,000 
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวดั) 
 

   รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน   

ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ รหัสงบประมาณ งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 
1.7 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าโปรแกรม (เวป็
บลอ็ค) ศูนยก์ารเรียนรู้ต าบลจดัการสุขภาพ 5 ศูนยฯ์ 
และกองฯ (5 ศูนย ์ๆ ละ 30,000 บาท) 

  150,000 150,000 

 

11. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
ปัจจัยภายนอก 
       - เป็นตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
       - เป็นตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง เจา้หนา้ท่ีระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล รับรู้ เขา้ใจ และใหค้วามส าคญั 
 ปัจจัยภายใน  
       - ผูบ้ริหารกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพใหค้วามส าคญักบังานสุขภาพภาคประชาชน และการด าเนินงานภาคี
เครือข่าย เป็นกลยทุธหลกัในการขบัเคล่ือนงานสุขภาพภาคประชาชน 
12. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            
1.  โครงสร้าง และอตัราก าลงั 
      - โครงสร้างงานและอตัราก าลงัสุขภาพภาคประชาชนในระดบัจงัหวดัไม่ชดัเจน และอตัราก าลงันอ้ยภาระงานมาก 
2.  งบประมาณ      
     - งบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในระดบัจงัหวดันอ้ยมาก ไม่สามารถขบัเคล่ือนงานเชิงรุกไดดี้
เท่าท่ีควร 
3.  เทคโนโลยี 
     - การจดัการระบบฐานขอ้มูลภาคีเครือข่ายยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 
4.  Competency 
   - เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในระดบัต่าง ๆ มีการหมุนเวียนโยกยา้ยเจา้หนา้ท่ีใหม่ไม่ไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
13. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) 

- ไม่มี 
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                                   รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ (รายตัวช้ีวดั) 
 

   รอบ  6  เดอืน 
 รอบ 12 เดือน   

14. หลกัฐานอ้างองิ :   
        1. โครงการส่งเสริมและพฒันาภาคีเครือข่ายการด าเนินงานดา้นสุขภาพในชุมชน ปีงบฯ 2553 
        2. เอกสารแนวทางต าบลจดัการสุขภาพ ปีงบฯ 2553 
        3. โครงการประชุมปฏิบติัการโครงการเสริมสร้างควารมร่วมมือภาคีเครือข่ายสาธารณสุขระดบัจงัหวดัในงาน
สุขภาพภาคประชาชน ปี 2553 
        4. หนงัสือกองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชนท่ี สธ0705.2/1746 ลงวนัท่ี 24พฤศจิกายน 2552 เร่ืองขออนุมติัโอน
งบประมาณ งวดท่ี 1 
        5. หนงัสือกองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชนท่ี สธ0705.2/475 ลงวนัท่ี 26 มีนาคม 2553 เร่ืองขออนุมติัโอน
งบประมาณ งวดท่ี 2 
        6. รายช่ือภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ปี 2553 
        7. แบบบนัทึกการด าเนินงานของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนระดบัต าบล ปี 2553 

 



 
 
 

มิติที่ 2 
มติด้ิานคุณภาพให้บริการ 
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                               รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั)                 รอบ  6 เดอืน                                                                                                          
  รอบ  12 เดือน                                                                                                          

ตวัช้ีวดัท่ี 4 : ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบาย 
ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :   นางพอชม  ฉววีฒัน์ ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :    นางเรวด ี โกมาสถติย ์                      

โทรศพัท์ :  0 2590 2842 โทรศพัท์ : 0 2590 1688,  2843  
ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั : 

           ผู้ก าหนดนโยบาย หมายถงึ หน่วยงาน บุคคล หรอืคณะบุคคลทีต่ัง้ขึน้โดยกฎหมายซึ่งก าหนด
นโยบายใหแ้ก่ส่วนราชการ เช่น นายกรฐัมนตร ีรองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวี่าการ/รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงที่
สว่นราชการสงักดั  

              พจิารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบายแก่ส่วนราชการ โดยส านักงาน 
ก.พ.ร. จะเป็นผูจ้ดัจา้งหน่วยงานผูป้ระเมนิอสิระจากภายนอก ด าเนินการส ารวจ 

 
  ประเดน็การส ารวจ ประกอบดว้ยประเดน็ส าคญัๆ ดงันี้  

(1) ความพงึพอใจดา้นความเขา้ใจต่อนโยบายทีม่อบหมาย  
(2) ความพงึพอใจดา้นการน านโยบายไปปฏบิตั ิ 
(3) ความพงึพอใจดา้นการตดิตามและน าเสนอผลใหท้ราบ 

 

ข้อมลูผลการด าเนินการ :                
     รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี  

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง 
(%) 

2551 2552 2553 2552 2553 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก าหนด

นโยบาย 

- - - - - 

     รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 

 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 
รอบ  11  เดือน 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน    
ณ เดือน  

การเปล่ียนแปลง 
(%) 

เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก าหนด

นโยบาย 
- - - 
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                               รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั)                 รอบ  6 เดอืน                                                                                                          
  รอบ  12 เดือน                                                                                                          

เกณฑก์ารให้คะแนน :  
ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 

65 70 75 80 85 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ 
ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผู้
ก าหนดนโยบาย 

3.00       N/A 
(รอผลประเมนิจาก
หน่วยงานภายนอก) 

1.0000 0.0300 

                    

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
       อธิบายผลการด าเนินงาน 
        - ด าเนินการทบทวนนโยบายของรฐับาล/รฐัมนตร ี ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และทศิทางการด าเนินงาน ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ          
 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 
 

ความก้าวหน้าของโครงการ 

รอ้ยละ
ความ 

ก้าวหน้า 
โครงการ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

ระดบัความพงึพอใจของผูก้ าหนดนโยบาย 
 

N/A - - - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    - ไมม่ ี- 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :           
 - แนวทางการด าเนินงานจากส านกังาน ก.พ.ร. ยงัไมช่ดัเจน        
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน)  - ไมม่ ี

หลกัฐานอ้างอิง :   
       1. เอกสารนโยบายของรฐับาล/รฐัมนตร ี ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                               รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั)                 รอบ  6 เดอืน                                                                                                          
  รอบ  12เดือน 

ตวัช้ีวดัท่ี  5.1 : ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผู้รบับริการ   

ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั : นางพอชม  ฉววีฒัน์ ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  นางเรวด ี โกมาสถติย ์  
                        นางสมพร  มเีสถยีร                                                                
                        นายส าเนา  สมโมทย ์                                             

โทรศพัท์ :  0 2590 2842 โทรศพัท์ : 0 2590 1688,  2843 ,1997 
ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั : 

ผูร้บับรกิาร หมายถงึ ประชาชนผูม้ารบับรกิารโดยตรง หรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั (ทีไ่มใ่ชเ่จา้หน้าทีข่อง 
สว่นราชการผูใ้หบ้รกิาร) หรอืหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่ารบับรกิารจากสว่นราชการ 

พจิารณาจากผลส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของสว่นราชการ โดยส านกังาน ก.พ.ร. จะ 
เป็นผูจ้ดัจา้งหน่วยงานผูป้ระเมนิอสิระภายนอกมาด าเนินการส ารวจ 

ประเดน็การส ารวจประกอบดว้ยประเดน็ส าคญัๆ ดงันี้  
(1) ความพงึพอใจดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร  
(2) ความพงึพอใจดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  
(3) ความพงึพอใจดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
(4) ความพงึพอใจต่อคณุภาพการใหบ้รกิาร 
(5) ความเชือ่มัน่เกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยเน้นวาระแหง่ชาตดิา้นจรยิธรรม  ธรรมาภบิาล 

และการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

ส านักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผูส้ ารวจ วเิคราะห์ และคดัเลอืกงานบรกิารหลกัของส่วนราชการ   ไม่เกนิ 3 
งานบรกิาร ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด และแจง้ใหส้ว่นราชการทราบ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกงานบรกิาร 
1. เป็นงานบรกิาร ทีเ่ป็นภารกจิหลกัของสว่นราชการ 
2. เป็นงานบรกิารทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารจ านวนมาก มผีลกระทบสงูต่อประชาชน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ไดค้ดัเลอืกงานบรกิารหลกัของกรม จ านวน 3 งาน
บรกิาร ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. เพือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของกรม ดงันี้ 

ชือ่งานบรกิาร น ้าหนกั 
(รอ้ยละ) 

กลุ่มเป้าหมาย 

1.กระบวนการอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ
สถานพยาบาลเอกชน 

40 สถานพยาบาลเอกชน 

2.กระบวนการอนุญาตใหป้ระกอบโรคศลิปะ 30 ผูป้ระกอบโรคศลิปะ (10 สาขา) 
3.กระบวนการสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งมอืแพทย ์ 30 สถานบรกิารสขุภาพภาครฐั (รพศ./

รพท./รพช.) 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                               รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั)                 รอบ  6 เดอืน                                                                                                          
  รอบ  12เดือน 

 

ข้อมลูผลการด าเนินการ :                
      รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี  

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 

รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 82.60 84.10 - 1.82 - 

      รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา  

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 
รอบ   11 เดือน 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน    
ณ เดือน  

การเปล่ียนแปลง 
(%) 

เดือนท่ีผา่นมา ปัจจบุนั 
รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร - - - 

เกณฑก์ารให้คะแนน :  
ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 

ระดบั  1 ระดบั  2 ระดบั  3 ระดบั  4 ระดบั  5 
65 70 75 80 85 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั/ 
ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
 - รอ้ยละของระดบัความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร   

4.00 N/A 
(รอผลประเมนิจาก
หน่วยงานภายนอก) 

1.0000 0.0400 

                    



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                               รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรอง ฯ  (รายตวัช้ีวดั)                 รอบ  6 เดอืน                                                                                                          
  รอบ  12เดือน 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ :  
 การเตรียมการของกรมฯ 

- ด าเนินการคดัเลอืกงานบรกิารหลกัของกรม จ านวน 3 งานบรกิาร แจง้ใหส้ านักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
เพือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิารของกรมฯ ดงันี้ 

 
ช่ืองานบริการ น ้าหนัก (ร้อยละ) 

1.  กระบวนการอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาลเอกชน 40 
2. กระบวนการอนุญาตใหป้ระกอบโรคศลิปะ 30 
3. กระบวนการสอบเทยีบมาตรฐานเครือ่งมอืแพทย ์ 10 

รวม 100 
 

                      - จดัท ารายละเอยีดของตวัชีว้ดั ( KPI Template ) และประสานหน่วยงาน ผูเ้กีย่วขอ้ง ส านัก/กอง 
จดัท าฐานขอ้มลู/กลุ่มเป้าหมาย และจดัสง่ฐาน ขอ้มลูใหส้ านกังานก.พ.ร. รบัทราบ  
     
ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 
 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
รอ้ยละความ 
ก้าวหน้า
โครงการ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร N/A - - - 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
 -  กรมฯ และหน่วยงานทีถ่กูคดัเลอืกงานบรกิาร เพือ่ใชใ้นการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  มคีวาม
พรอ้ม และมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร  
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :           
 - ไมม่ ี
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) 
 -  ไมม่ ี
หลกัฐานอ้างอิง :  
       1. เอกสารรายชือ่งานบรกิารของกรมฯ เพือ่ใชป้ระเมนิผลความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  
       2. เอกสารฐานขอ้มลูงานบรกิารของกรมฯ ทัง้ 3 งานบรกิาร   

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

ตวัช้ีวดัท่ี 5.2 : ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั : นายประสาท  ตราดธารทพิย ์ 
  

ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  นางจนัฑนา   จนิดาถาวรกจิ 
    นายบุญเลศิ   เตยีวสวุรรณ 
    นางอโนชา    ชมุวริยิะสขุกลุ 
    นางสาวเรวด ี สมใจ 

โทรศพัท์  0-2590-1654       โทรศพัท์  0-2590-1651 

ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั :   

 พจิารณาจากระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม 
การทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ภาครฐั และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจา้หน้าทีข่องรฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 ข้อร้องเรียน หมายถึง ขอ้ร้องเรยีนเรื่องการทุจรติ การปฏบิตัิหรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ด้วยความรบัผดิชอบต่อประชาชน ไม่มคีุณธรรม จรยิธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้และไม่มี 
ธรรมาภิบาล ตามที่มกีฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวขอ้งได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2553 

 การตอบสนอง  หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ 
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตา มระเบียบ  
ขอ้กฎหมาย พรอ้มกบัแจง้ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบผลหรอืความคบืหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15 วนั ทัง้นี้ 
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน  
จะพจิารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรยีนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจริง แจ้งตกัเตือน 
ด าเนินคด ีหรอือืน่ๆ ตามระเบยีบขอ้กฎหมาย 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณา 
จากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้ 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
1  ทบทวนแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัของสว่นราชการ 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) โดยพจิารณาความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั พรอ้มทัง้น าผลการด าเนินการตามมาตรการในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในปีทีผ่า่นมา และ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบการรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีน
ของสว่นราชการ ศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย   ศูนยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดั
ส านกันายกรฐัมนตร ีและ ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

เงื่อนไข : 
1. การด าเนินการในแต่ละระดบัขัน้ของความส าเร็จ  จะพิจารณาถึงคุณภาพของการด าเนินการ    

เพื่อน ามาเป็นประเดน็ปรบัลดคะแนนเชงิคุณภาพดว้ย โดยในแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ปราบปรามการทุจรติในภาครฐั กระทรวงยตุธิรรม มาพจิารณาประกอบ 
 ทบทวน/วเิคราะหค์วามเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตั ิ 
หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในการปฏบิตัริาชการ โดยวเิคราะหเ์พื่อใหท้ราบถงึ
ปจัจยัเสีย่งทีอ่าจเป็นเหตุท าให ้
1) การปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีข่องขา้ราชการเป็นไปในลกัษณะทีข่าดหรอืมคีวาม

รบัผดิชอบไมเ่พยีงพอ 
2) การปฏบิตัหิน้าที่ไปในทางทีท่ าใหป้ระชาชนขาดความเชื่อถอืในความมคีณุธรรม ความมี

จรยิธรรม 
3) การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยการขาดการค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

และการยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 
- - วเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมิ

ชอบของโครงการส าคญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สงูสุด 3 
ล าดบัแรก  

2  น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที่ 1 มาประกอบการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตภาครฐัของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยก าหนดเป้าหมายและ
ตวัชี้วดัที่สะท้อนผลสมัฤทธิ ์(Outcome) ของการด าเนินการตามแผนฯที่ใช้วดัผลไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม เสนอผู้บรหิารระดบัสูงให้ความเหน็ชอบ พรอ้มทัง้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของส่วน
ราชการ  

3  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐัของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไดแ้ลว้เสรจ็ครบถว้น 

 ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั  
ของสว่นราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มผีลส าเรจ็เป็นไปตามเป้าหมายทุกตวัชี้วดั 

4  ตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่ โดยมิ
ชอบในหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ไดร้อ้ยละ 100 

 สรุปผลการวเิคราะหข์อ้ร้องเรยีนเรื่องการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่โดยมิ
ชอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเดน็ส าคญั ไดแ้ก่  

- จ านวนข้อ ร้อ ง เรียนในแต่ ละช่อ งทางการร้อ ง เ รียนและผลการตอบสนองต่ อ 
ขอ้รอ้งเรยีนแยกตามประเภทของเรื่องทีถู่กรอ้งเรยีนและหน่วยงานทีถู่กรอ้งเรยีน  

- ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปญัหาข้อร้องเรยีน ปญัหา อุปสรรค ของการตอบสนองข้อ
รอ้งเรยีน และแนวทางการแกไ้ข 

5  จดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ภาครฐัของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมขีอ้เสนอแนะ    เพื่อการ
ปรบัปรงุการด าเนินงานในปีต่อไป 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

ภาครฐัของส่วนราชการ ต้องประกอบด้วย การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีส่่วนราชการไดจ้ดัใหม้ขี ึน้ ใหผู้ม้สี่วนได้
เสยีและประชาชนรบัทราบ รวมทัง้การรณรงคส์ง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั
พฤติกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรฐัที่เข้าข่ายการทุจรติ การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่     
โดย   มชิอบของเจา้หน้าทีข่องรฐั และตระหนกัถงึความส าคญัในการใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐัในการสอดส่องและ
แจง้เบาะแสเกีย่วกบัพฤตกิรรมดงักล่าว 

2. กรณีส่วนราชการยังไม่ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ของสว่นราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) ขอใหส้ว่นราชการจดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2555) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่28 มนีาคม 2553 

3. ขอให้ส่ วนราชการจัดส่ ง แผนปฏิบัติกา ร ป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตภาครัฐ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ไปยงัส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2553 และ
จัดส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ 
ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยงัส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 ทัง้นี้ 
หากไมส่ามารถจดัสง่ไดภ้ายในก าหนดจะถกูพจิารณาปรบัลดคะแนนทีไ่ดร้บัของตวัชีว้ดันี้ลง 0.2500 คะแนน  

 
ข้อมลูผลการด าเนินงาน : 
 ด าเนินการได้ ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
โดยพจิารณาความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติภาครฐั พรอ้มทัง้น าผลการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติในปีทีผ่่านมา และ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบการรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีน
ของสว่นราชการมาพจิารณาประกอบ  

- ด าเนินการทบทวน/วเิคราะห์ความเสีย่งที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจรติ การปฏบิตัิ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการส าคัญที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สงูสดุ 3 ล าดบัแรก โดยใชห้ลกัธรรมา  ภิ
บาล จ านวน 3 โครงการ ดงันี้  
 

1) โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม. ปี 2553 งบประมาณ 33,350,000 บาท 
2) โครงการส่งเสรมิและพฒันาภาคเีครอืข่ายการด าเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณ 12,663,870 บาท 



ก.พ.ร. 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

 

3) โครงการเสริมสร้างศกัยภาพเครอืข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ
จดัการสขุภาพ งบประมาณ 12,000,000 บาท 

2 - น าขอ้มูลจากขัน้ตอนที่ 1 มาประกอบการจดัท าแผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบ
การทุจรติ กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ปี 2553   

- เสนอแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2553 แก่อธิบดีกรม
สนับสนุนบรกิารสุขภาพ ตามหนังสอืที่  สธ 0701.80/1270 ลงวนัที่ 31 มนีาคม 
2553 และอธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ไดอ้นุมตัเิมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2553 
ตามส าเนาหนังสอืทีแ่นบมาพรอ้มนี้ พรอ้มทัง้ไดจ้ดัส่งแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555) 
และแผนปฏบิตัิการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) ภายในก าหนด คือในวนัท่ี 31 มีนาคม 2553  ตามหนังสอื
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ที ่สธ 0701.80/346 ลงวนัที่ 31 มนีาคม 2553 และ
เผยแพร่ที ่http://www.hss.moph.go.th 

3 - ด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารในขัน้ตอนที ่ 2 ดงันี้ 
1)  จดัอบรมโครงการอบรมเรื่องการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ          ศนูย์
ประสานราชการใสสะอาด  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2553   
2) ประเมนิผลโครงการ ตามแบบประเมนิคุณภาพโครงการของกรมสนบัสนุนบรกิาร
สขุภาพก าหนด  
3) คดัเลอืกกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ไดแ้ก่     กลุ่มผู้
จดัซือ้จดัจา้ง กลุ่มสถานบรกิารสขุภาพ และกลุ่มเจา้หน้าทีใ่นสงักดั      กรมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ เพื่อตอบแบบสอบถามที ่ป.ป.ท. ก าหนด จ านวน 100 ชุด  

 
4 - ก าหนดช่องทางรอ้งเรยีนผ่านเว็บไซต์ http://www.hss.moph.go.th  หวัขอ้ เรื่อง

รอ้งเรยีน 
- การด าเนินการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติ การปฏบิตัหิรอื ละเวน้

การปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงานสงักดักรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 
2553 ในรอบ 12 เดือน ไม่มีข้อรอ้งเรียนในประเดน็ดงักล่าว 

- ส่งแบบสอบถาม”ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมชิอบของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ”ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพตอบแบบสอบถาม  จ านวน 210 ฉบับ      แก่
ก ลุ่ม เ ป้ าหมายกรมสนับส นุนบริการสุขภาพ เช่น  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท 
สถานพยาบาล ผูป้ระกอบการสปา เป็นตน้ 

http://www.hss.moph.go.th/
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบกบั 

รอบ  .....11...  เดอืน 
ผลการด าเนินงาน ณ เดอืน การเปลีย่นแปลง

(%) เดอืนทีผ่า่นมา ปจัจบุนั 
 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 

ขัน้ตอนที ่4 ขัน้ตอนที ่5 10 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณา
จากความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้ 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
1 2 3 4 5 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

ตวัชีว้ดั / 
ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั 

น ้าหนกั 

(รอ้ยละ) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 

ทีไ่ด ้

ค่าคะแนนถ่วง
น ้าหนกั 

ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ 

4.00 ขัน้ตอนที ่5 5.0000 0.2000 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 
ผลการด าเนินงาน ดงันี้ 

- ทบทวนแผนปฏิบตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐัของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2552-2555) โดยพจิารณาความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
ภาครฐั พรอ้มทัง้น าผลการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติใน ปีทีผ่า่นมา 
และ ขอ้มูลทีไ่ด้จากระบบการรบัฟงัขอ้ร้องเรยีนของส่วนราชการ ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี    
มาพจิารณาประกอบ 

- เสนอแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แก่อธิบด ี     
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ตามหนังสอืที่ สธ 0701.80/1270 ลงวนัที่ 31 มนีาคม 2553 และอธิบด ี   
กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ไดอ้นุมตัเิมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2553 ตามส าเนาหนังสอืทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
พรอ้มทัง้ไดจ้ดัสง่แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัของส่วนราชการ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552-2555) และแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติภาครฐั (ส านักงาน ป.ป.ท.) ตามหนังสอื     
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ที ่สธ 0701.80/346 ลงวนัที ่31 มนีาคม 2553  
- เตรยีมการจดัอบรมเรือ่งการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ศนูยป์ระสานราชการใสสะอาด            

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2553  
- ขออนุมตัโิครงการอบรมเรือ่งการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ศนูยป์ระสานราชการใสสะอาด            

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2553 อธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ อนุมตัเิมือ่
วนัที ่24 พฤษภาคม 2553  

- จดัอบรมโครงการอบรมเรือ่งการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ศนูยป์ระสานราชการใสสะอาด            
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร ์อ าเภอ
พระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ผูเ้ขา้รบัการอบรมประกอบดว้ยขา้ราชการและลกูจา้ง 
จ านวน 50 คน 

- จดัเตรยีมการอบรมตามโครงการสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ (ปฏบิตัธิรรม  
ทีว่ดัเขาสกุมิและการศกึษา  ดงูานการเรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท ณ ศนูยก์ารศกึษาการพฒันา        
เขาหนิซอ้นอนัเนื่องมาจากโครงการพระราชด าร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา  

 
ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม   

ความก้าวหน้าของโครงการ 
รอ้ยละ

ความก้าวหน้า
โครงการ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

1. โครงการอบรมเรือ่งพฒันางานสรา้ง
ราชการ    ใสสะอาดและการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ กรมสนบัสนุนบรกิาร
สขุภาพ ปีงบประมาณ 2553 

- เสนอขออนุมตัโิครงการ 
- ด าเนินการจดัอบรม 
- สรปุผลการอบรม  

2. โครงการสง่เสรมิการพฒันาคณุธรรม 
จรยิธรรม กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

2.1 ปฏบิตัธิรรม ณ วดัเขาสกุมิ        
จ.จนัทบุร ีและศกึษาดงูานการเรยีนรู ้
ตามรอยพระยคุลบาท ณ ศนูย์
การศกึษาการพฒันาเขาหนิซอ้น     
อนัเนื่องมาจากโครงการพระราชด าร ิ     
จ. ฉะเชงิเทรา ระหว่างวนัที ่15-17 

100 10-112-P021-21 
 
 
 
 
 
 

10-112-P021-22 

300,000 
 
 
 
 
 
 

171,556 

180,286.50 
(รอ้ยละ60.1) 

 
 
 
 
 

103,476
(รอ้ยละ 
60.3) 

 
 

77,620 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)    รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

กนัยายน 2553 
2.2 จดักจิกรรมการสง่เสรมิการสรา้ง
คณุธรรม จรยิธรรมส าหรบัเจา้หน้าที ่ 
วนัที ่๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ 
วนัที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๓             
ณ วดัชมุพลนิกายาราม                 
จ.พระนครศรอียธุยา  
วนัที ่๒๓ กนัยายน ๒๕๕๓ ณ ส านกั
สงฆส์ตปิฏัฐานธรรม จ.นครปฐม 

 
25,856 

 

 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

- มยีทุธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐัเป็นกรอบในการด าเนินงาน
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :  

- ความล่าชา้ในการด าเนินการแจง้รายละเอยีด KPI Template ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- หน่วยงานในสงักดักรมฯ เรง่ด าเนินการจดัอบรม สมัมนา เพือ่เบกิจ่ายงบประมาณใหท้นัตามมต ิ

คณะรฐัมนตรทีีต่อ้งท าการเบกิจ่ายภายในเดอืนมถิุนายน 2553 สง่ผลใหเ้จา้หน้าทีก่ลุ่มเป้าหมายตดิ
ราชการ จงึไมไ่ดเ้ขา้รว่มอบรมดงักล่าว 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดอืน) 
     -  

หลกัฐานอ้างอิง : 
1. เอกสารรายงานผลการทบทวน 

2. เอกสารวเิคราะหค์วามเสีย่งรายโครงการ 
3. แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4. โครงการอบรมเรือ่งการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ศนูยป์ระสานราชการใสสะอาด               

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2553 
5. ภาพถ่ายผูเ้ขา้รว่มประชุม 

6. เอกสารแบบสอบถามประเมนิการอบรม ตามกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพก าหนด 

7. เอกสารแบบสอบถามสอบถามผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ตาม ป.ป.ท. ก าหนด 

8. ชอ่งทางการเผยแพร ่และชอ่งทางรอ้งเรยีน website http://www.hss.moph.go.th 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน 

ตวัช้ีวดัท่ี 5.6 : ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายประสาท  ตราดธารทพิย ์ ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : นางสาววภิาว ี ทองแกว้ 

  นายวชิยั จติตกิรยทุธนา 
  นางวรณุรตัน์  เงากระจ่าง 
  นางนงลกัษณ์  นนัทวนิช 

โทรศพัท์ :  0 2590 1654 โทรศพัท์ :   0 2590 1649 , 0 2590 1681 
ค าอธิบาย :  
                 ความส าเรจ็ของการด าเนินการเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการของกรมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ โดยกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม  พ.ศ. 2547 เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัประกาศ
ประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งของสว่นราชการ และการก าหนดมาตรการใหท้กุ
หน่วยงานของรฐั ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารต่างๆ แกป่ระชาชนดว้ยความรวดเรว็ ซึง่พจิารณาจากความกา้วหน้าของ
การด าเนินงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละระดบั 
ข้อมลูผลการด าเนินงาน :   

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
1 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพไดด้ าเนินการตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของ

ราชการ พ.ศ.2540 ดงันี้ 
 มจีดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารเพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 เพือ่ให้

ประชาชนสามารถเขา้ตรวจสอบขอ้มลูขา่วสารไดโ้ดยสะดวก ณ  อาคาร  5  
ชัน้  5  ตกึกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  (เอกสารหมายเลข .1.1...) 

 มเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการใหข้อ้มลูขา่วสารของสว่นราชการเป็น
การเฉพาะ   (เอกสารหมายเลข ..1.2..) 

 มป้ีายแสดงสถานทีต่ัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารทีจ่ดัไวส้ าหรบัการใหบ้รกิาร 
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและมองเหน็ไดช้ดัเจน  (หลกัฐานหมายเลข 
1.3) 

 
2 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพจดัท าระบบขอ้มลูขา่วสารตาม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 9 ดงันี้ 
 ศนูยข์อ้มลูขา่วสารราชการมขีอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 (1)-(8) (เอกสาร

หมายเลข ..2.1..) 
 มกีารรายงานผลการวเิคราะหแ์ละทบทวนขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 ตาม

ค าแนะน าการตรวจเยีย่ม และเสนอขอความเหน็ชอบจากผูบ้รหิารเพือ่ขอ
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ขอ้มลูทีจ่ าเป็นเกีย่วขอ้งของสว่นราชการของหน่วยงานในสงักดักรมฯตอ้ง
จดัสง่ใหศ้นูยข์อ้มลูขา่วสารกรมฯเพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้คน้หาได ้
(เอกสารหมายเลข .2.2..) 

 ด าเนินการจดัขอขอ้มลูขา่วสารของส านกั/กองเพือ่น าเขา้ศนูยข์อ้มลู
ขา่วสารของกรมฯเพือ่ใหเ้ป็นปจัจบุนั (เอกสารหมายเลข .2.3..) 

 จดัท าดชันีขอ้มลูขา่วสารไวใ้หบ้รกิาร ณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสารอยา่งชดัเจน
และสามารถสบืคน้ไดส้ะดวก รวดเรว็  (เอกสารหมายเลข .2.4..) 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรหิารจดัการเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารอยา่งเป็นระบบ โดยด าเนินการ 
ดงันี้ 
 มอบหมายใหร้องอธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ รบัผดิชอบในการ

ปฏบิตังิานตามกฎหมายขอ้มลูขา่วสารของราชการเป็นการเฉพาะ  
(เอกสารหมายเลข .3.1..) 

 ผูบ้รหิารของสว่นราชการใหค้วามส าคญัและควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายขอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งเครง่ครดั  ดงันี้  การเรยีก
ประชมุเพือ่คดัเลอืกขอ้มลูขา่วสารของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ
ใหบ้รกิารแกป่ระชาชน  พรอ้มทัง้มอบหมาย  และก ากบัตดิตามขอ้มลู
ขา่วสาร (เอกสารหมายเลข 3.2...) 

 จดัเกบ็สถติแิละสรปุผลการมาใชบ้รกิารรายงานใหผู้บ้รหิารของสว่น
ราชการทราบอยา่งสม ่าเสมอ (เอกสารหมายเลข .3.3..) 

สถติกิารมาใชบ้รกิาร (นบัแบบสะสมจนถงึเดอืนกนัยายน 2553 ) 
- ณ ศนูยข์อ้มลูฯ    3    คน/ครัง้   
- ทางโทรศพัท ์  31    ครัง้ 
- เวป็ไซต ์   34,254  ครัง้   
- อืน่ ๆ เชน่ สง่ขอ้มลูใหผู้ข้อรบับรกิาร email    2    ครัง้ 

 มกีารปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 28  ธนัวาคม พ.ศ.2547 ใน
การใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนดว้ยความรวดเรว็ โดยเรือ่งที่
สามารถตอบสนองหรอืใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารไดภ้ายในก าหนดรอ้ยละ 
100   โดยไมม่เีรือ่งรอ้งเรยีนไปยงัคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ 

 ในปีงบประมาณ2553  มีผู้มาขอรบับริการข้อมลูข่าวสาร  ณ ศนูย์
ข้อมลูข่าวสารฯ  3  คน (เอกสารหมายเลข .3.4..) 

4 เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสทิธกิารรบัรูข้อ้มลูขา่วสารใหบุ้คลากรในสว่น
ราชการและประชาชนทราบ  ดงันี้  



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

                                   146               
  

รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                รอบ 6 เดอืน 
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 จดัอบรมใหค้วามรู ้เพือ่สง่เสรมิการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
กฎหมายขอ้มลูขา่วสารและการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร
ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายใหแ้กบุ่คลากรในกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ
อยา่งทัว่ถงึ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเจา้หน้าทีใ่นสงักดั และไมต่ ่า
กว่าครัง้ละ 3 ชัว่โมง โดยจดัอบรมโครงการการจดัท าขอ้มลูขา่วสารวนัที ่ 25  
พฤษภาคม  2553 เวลา 8.30 น.ถงึ 12.00 น. มผีูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวน 
130 คน  (เอกสารหมายเลข .4.1..) 

 มกีารด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารโดยผูบ้รหิารลงนามอนุมตั ิ(เอกสาร
หมายเลข 4.2...) 

 มกีารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรเ่กีย่วกบัผลการปฏบิตัติามกฎหมายขอ้มลู
ขา่วสารของราชการ  โดยเฉพาะการจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูตามมาตรา 9  ให้
ประชาชนรบัทราบผา่นชอ่งทางต่าง ๆ อยา่งน้อย 5 ชอ่งทาง โดย 2 ใน 5 
ชอ่งทางจะตอ้งเป็นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์า่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ
บอรด์ประชาสมัพนัธ์  กรมฯไดด้ าเนินการเผยแพรด่งันี้ 
1) บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ณ หน้าศนูยข์อ้มลูขา่วสาร, (หลกัฐานหมายเลข 
.4.3..)   

2) ทางวทิยุกระจายเสยีงไดด้ าเนินการจดัท าหนงัสอืและสตรปิขอ้ความ
เผยแพรท่าง วทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย FM 92.5 MHz/AM 819 
KHz   โดยขอความรว่มมอืกบักองสขุศกึษาในการเผยแพรส่ญัญาณ, 
(หลกัฐานหมายเลข .4.4)   

3) ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ website www.hss.moph.go.th ,  (หลกัฐาน
หมายเลข .4.5)   

4) ไดด้ าเนินการสง่แจง้เวยีน แผ่นพบั ไปยงัสว่นราชการตา่งๆ, (หลกัฐาน
หมายเลข .4.6)   

5) ป้ายประชาสมัพนัธก์รมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  เนื่องจากด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปี 2552 ตัง้ ณ สถานทีห่น้าทางเขา้กรมสนบัสนุนบรกิาร
สขุภาพ  (หลกัฐานหมายเลข 4.7) 

รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารผา่น
ทางชอ่งทาง..เวบ็บอรด์ของกรมฯ  หนา้ website หวัขอ้ รับฟังความคิดเห็นศูนย์
ขอ้มูลข่าวสารกรม หรือ 
http://203.157.7.36/board_index.php?sub=board_list&art=9   และมกีาร
น าความคดิเหน็ของประชาชน (ถา้ม)ี มาพจิารณาประกอบการบรหิารจดัการ
ดา้นการเปิดเผยขอ้มลูหรอืใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร   (เอกสารหมายเลข 
4.8...)     

http://www.hss.moph.go.th/
http://203.157.7.36/board_index.php?sub=board_list&art=9
http://203.157.7.36/board_index.php?sub=board_list&art=9
http://203.157.7.36/board_index.php?sub=board_list&art=9
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5  มกีารเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการประกวดราคาและประกาศสอบราคา  ที่
หวัหน้าสว่นราชการลงนามแลว้  เผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องกรมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ www.hss.moph.go.th…. หวัขอ้ “ประกาศ ขา่วประกวด
ราคา/จดัซือ้จดัจา้ง” และ หวัขอ้ “ผลการจดัซือ้จดัจา้ง”  http://
203.157.7.36/index_infornation.php  (เอกสารหมายเลข..5.1)  

 จดัท าสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งเป็นรายเดอืน โดยแยกประเภทเป็นหมวดหมู ่
ใหช้ดัเจน และเผยแพรบ่นเวปไซต์ตลอดปีงบประมาณ 2553 เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี  ที ่www.hss.moph.go.th  หวัขอ้ “ศนูยข์อ้มลูขา่วสาร” หวัขอ้
ยอ่ย “ สรปุจดัซือ้จดัจา้ง” 
http://203.157.7.36/article_index.php?sub=article_show&art=678  
(เอกสารหมายเลข..5.2.) 

รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบ 

กบัรอบ 11 เดอืน 
ผลการด าเนินงาน ณ เดอืน การเปลีย่นแปลง 

(%) เดอืนทีผ่า่นมา ปจัจบุนั 
ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

ขัน้ตอนที ่5 ขัน้ตอนที ่5 - 

 
เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณาจาก
ความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั ดงันี้ 
 
 
 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
1 2 3 4 5 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ข้อมลูพื้นฐานประกอบ
ตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ี
ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดบัความส าเรจ็ในการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสารของกรมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ 

4 ขัน้ตอนที ่ 5  5.0000 0.2000 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการได้ด าเนินการ  
ขัน้ตอนท่ี  1  
- มกีารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  ที ่อาคาร 5 ชัน้ 5  ตกึกรมสนบัสนุนบรกิาร

http://203.157.7.36/index_infornation.php%20%20(เอกสารหมายเลข..5.1)
http://203.157.7.36/index_infornation.php%20%20(เอกสารหมายเลข..5.1)
http://203.157.7.36/article_index.php?sub=article_show&art=678
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สขุภาพ   ส าหรบัใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา  9   
- มป้ีายบอกถงึสถานทีต่ัง้ของศนูยข์อ้มลูขา่วสาร ทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและตดิตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน 
- มเีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบประจ าศนูยข์อ้มลูขา่วสาร และปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร 
- มคีณะกรรมการศนูยข์อ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ขัน้ตอนท่ี  2 
- จดัท าดชันีขอ้มลูขา่วสารไวใ้หบ้รกิาร ณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสารอยา่งชดัเจนและสามารถสบืคน้ไดส้ะดวก 

รวดเรว็ 
- ด าเนินการจดัท าแฟ้มขอ้มลูขา่วสารปี 2553 เพือ่เกบ็ขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 (1)-(8) ตามเกณฑ์

ก าหนด 
ขัน้ตอนท่ี  3 
- มกีารมอบหมายผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามพ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ  โดยมกีารประชมุ

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  มรีองอธบิดฯี  นายแพทยว์ศิษิฎ์  ตัง้นภากร 
- ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัและควบคมุดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายขอ้มลูขา่วสาร    
- มกีารน าแผนปฏบิตักิารเขา้เสนอในคณะท างานพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั PMQA หมวด 4 
- มรีายงานการประชมุ วนัที ่ 10  พฤษภาคม 2553  ณ หอ้งประชมุชัน้  8  อาคาร 7 กรมสนบัสนนุบรกิาร

สขุภาพ 
- มแีผนปฏบิตักิารของศนูยข์อ้มลูขา่วสารประจ าปี 2553 ลงนามโดยผูบ้รหิาร 
- มโีครงการอบรมขอ้มลูขา่วสารราชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ลงนามโดยผูบ้รหิาร 
- ด าเนินการจดัอบรมตามโครงการการจดัท าขอ้มลูขา่วสารวนัที ่ 25  พฤษภาคม  2553 เวลา 8.30 น.ถงึ 

12.00 น. มผีูเ้ขา้รบัการอบรมจ านวน 130 คน อธบิดใีหค้วามส าคญัโดยเป็นผูเ้ปิดการอบรมและใหแ้นวทาง
แกผู่เ้ขา้รว่มการอบรม 

- มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร  (สถติจิากการรบัโทรศพัท ์ และเวบ็ไซตข์องกรมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ)  และรายงานใหผู้บ้รหิารของสว่นราชการทราบทกุเดอืน 

- มกีารปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่ 28  ธนัวาคม  2547 ในการบรกิารขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน
ดว้ยความรวดเรว็ 

- จดัท าหนงัสอืขอสนบัสนุนขอ้มลูขา่วสารจากส านกั/กอง จ านวน 2  ครัง้ และรวบรวมขอ้มลูขา่วสารจาก
ส านกั/กอง  

- ไดด้ าเนินการประชมุคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของกรมฯเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00-
12.00 น. เพือ่ตดิตามผลและทบทวน/คดักรอกขอ้มลูโดยท่านรองอธบิดกีรมฯเป็นประธาน 

- มรีายงานการประชมุคณะกรรมการศนูยข์อ้มลูขา่วสาร ตามหนงัสอื ทีส่ธ 0701/1/15 ลงวนัที ่ 25  สงิหาคม 
2553 

ขัน้ตอนท่ี  4 
- มกีารจดัท าเอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารตามชอ่งทางต่างๆ  (บอรด์,  เวบ็ไซต,์ แผน่พบั, 

โปสเตอร,์  วทิยกุระจายเสยีง) 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน 

- มกีารเกบ็สถติกิารเขา้มาใชเ้วบ็ไซตข์องประชาชนเป็นรายเดอืน  และรายการแฟ้มต่างๆทีศ่นูยข์อ้มลูกรมฯ
ด าเนินการเผยแพรท่างเวป็ไซต ์

ขัน้ตอนท่ี  5   
มกีารเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัประกาศประกวดราคา  สอบราคา  และผลสรปุการจดัซือ้จดัจา้งเผยแพรบ่น
เวบ็ไซตก์รมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
- มกีารจดัท าสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งเป็นรายเดอืน โดยแยกประเภทเป็นหมวดหมู่(ส านกั/กอง)ใหช้ดัเจน  

และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ  โดยเผยแพรต่ลอดปีงบประมาณ เป็นเวลาไมน้่อยกว่า   1  ปี 
ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม   
 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ร้อยละ 

ความก้าว 
หน้าโครงการ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

โครงการพฒันาระบบการเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
- จดัท าโครงการอบรมการจดัท าข้อมลู

ขา่วสารราชการของกรมฯ  
- ตดิต่อประสานวทิยากร เพือ่อบรมให้

ความรูใ้นการจดัท าขอ้มลูขา่วสาร
ราชการ 

- ขออนุมตัโิครงการฯ 
- ด าเนินการจดัอบรม 

 

100% 10-112-P021-02 5,550 5,550 

 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
    - การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 

 -  ผูบ้รหิารใหค้วามส าคญั 
 

อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :      
       - ส านกั/กองสง่ขอ้มลูใหล้่าชา้ 
       
 
หลกัฐานอ้างอิง :    

ขัน้ตอนท่ี  1 
   เอกสารหมายเลข .1.1..- หนังสอืส านักบรหิาร ที ่ สธ  0701.10/2339 ลงวนัที ่ 16  มถิุนายน  2552  
ขออนุมตัใิชส้ถานทีเ่ป็นศนูยข์อ้มลูขา่วสาร กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ...... 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน 

    -  หนังสอืส านักบรหิาร ที่  สธ  0701.10/2376 ลงวนัที่  19  มถิุนายน  2552  ขอ
อนุมตัใิชส้ถานทีเ่ป็นศนูยข์อ้มลูขา่วสาร กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
  เอกสารหมายเลข .1.2.....- ค าสัง่กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ที ่ 371/2552  ลงวนัที ่ 22  พฤษภาคม  
2552  เรื่องแต่งตัง้หวัหน้า ศูนย์และเจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ขอ้มูลข่าวสารกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  และ ที ่
433/2552   ลงวนัที ่17  มถิุนายน  2552  เรื่องแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเพื่อท าหน้าทีใ่หบ้รกิารขอ้มลูข่าวสาร กรม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
  เอกสารหมายเลข .1.3....- ภาพถ่ายป้ายบอกถงึสถานทีต่ัง้ของศนูยข์อ้มลูขา่วสารทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและตดิ
ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีม่องเหน็ไดช้ดัเจน 
  เอกสารหมายเลข .1.4.....- ภาพถ่ายสถานทีต่ัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  
  เอกสารหมายเลข .1.5....- หลกัเกณฑก์ารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขอส าเนาและการขอรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 
     ขัน้ตอนท่ี  2 
       เอกสารหมายเลข .2.1....- ภาพถ่ายการด าเนินการจดัท าแฟ้มขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา 9 เรยีบรอ้ยแลว้  
และด าเนินการรวบรวมเอกสารขอ้มลูขา่วสารของส านกั/กองเขา้แฟ้มทัง้ 8 แฟ้ม    
           เอกสารหมายเลข .2.2..-หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/1/2  ลงวนัที ่ 24  กมุภาพนัธ ์ 2553  เรือ่ง
รายงานการตรวจแนะน าการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ
 เอกสารหมายเลข ..2.3.. ..-หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/6  ลงวนัที ่ 22  มนีาคม  2553  เรือ่งขอ
ขอ้มลูขา่วสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ จากส านกั/กอง ลงนามโดยผูบ้รหิาร 
  - หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/9   ลงวนัที ่  1  มถิุนายน  2553  เรือ่งขอขอ้มลูขา่วสารตาม
พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ จากส านกั/กอง     
 - หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701.10/621   ลงวนัที ่  26  สงิหาคม  2553  ขอใหด้ าเนินการจดัท า
ขอ้มลูขา่วสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร พ.ศ.2540 มาตรา(1)-(8) ลงนามโดยทา่นรองอธบิด ี
           เอกสารหมายเลข ..2.4..- ภาพถ่ายดชันีแฟ้มขอ้มลูขา่วสารตามมาตรา  9 
     ขัน้ตอนท่ี  3 
 เอกสารหมายเลข .3.1.....- ค าสัง่กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  ที ่ 124/2553  ลงวนัที ่ 22  พฤษภาคม  
2552  เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
- ค าสัง่กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพที ่457/2550  ลงวนัที ่11  มนีาคม  2553  เรือ่งมอบหมายให ้ขา้ราชการ

รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานกฎหมายขอ้มลูขา่วสารของราชการเป็นการเฉพาะ 
- มแีผนงานและแผนปฏบิตักิาร ปฏทินิการด าเนนิงาน และรายงานสรปุผลการด าเนินงาน.  

 เอกสารหมายเลข .3.2.....- หนงัสอืเชญิประชมุคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารราชการ  การมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ 
- รายงานการประชมุเรือ่งการทบทวน/คดักรองขอ้มูลข่าวสารของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพและติดตามการ

ด าเนินงานของส านกั/กอง รายงานการประชุมคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารราชการ 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ในวนัท่ี  28  กรกฎาคม  2553  เวลา  10.00  -  12.00  น. ณ  หอ้งประชุมอุทยั  สุดสุข  อาคาร  7  
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน 

ชั้น  5  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

-  ภาพถ่ายการประชมุเพือ่ซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏบิตัติามกฎหมายขอ้มลูขา่วสาร 
-  หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/5  ลงวนัที ่ 15  มนีาคม  2553  เรือ่งเสนอแนะการทบทวนและขอขอ้มลู

ขา่วสารตามมาตรา 9 จากส านกั/กอง จากผูบ้รหิาร(ประธานศนูยข์อ้มลูขา่วสารของกรมฯ) 
 เอกสารหมายเลข .3.3.....- หนงัสอืศนูยข์อ้มลูขา่วสาร ที ่ สธ 0701.70/166  ลงวนัที ่  22  มถิุนายน  
2553  ขอสง่สถติจิ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตข์องศนูยข์อ้มลูขา่วสาร  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
-  เอกสารเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารตามชอ่งทางต่างๆ  หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701.10/1026  

ลงวนัที ่  18  สงิหาคม  2553  ขอสง่แผนพบัประชาสมัพนัธ ์ศนูยข์อ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปี 2553   

-  หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/14  ลงวนัที ่ 26  พฤศจกิายน  2552 เรือ่งรายงานการใหบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

-  หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/1  ลงวนัที ่ 18 กมุภาพนัธ ์ 2553  เรือ่งรายงานการใหบ้รกิารขอ้มลู
ขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

-  หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/3  ลงวนัที ่ 21  เมษายน  2553  เรือ่งรายงานการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร
กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

- หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/2  ลงวนัที ่ 24  กมุภาพนัธ ์ 2553  เรือ่งรายงานการตรวจแนะน าการ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ   

-   หนงัสอืเชญิประชมุคณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของกรมฯที ่สธ 0701/2782 ลงวนัที ่15 กรกฎาคม  2553   
-  หนงัสอืส านกับรหิารที ่ สธ 0701/1/1/14   ลงวนัที ่  25  สงิหาคม  2553  ขอสง่รายงานการประชมุ

คณะกรรมการขอ้มลูขา่วสารของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
-   หนงัสอื ที ่ สธ 0701/1/19  ลงวนัที ่  6  กนัยายน  2553  รายงานการขอขอ้มลูขา่วสารกรมสนบัสนุน

บรกิารสขุภาพเป็นรายไตรมาส   และสรปุเรือ่งทีข่อรบับรกิาร 
-   หนงัสอืศนูยข์อ้มลูขา่วสาร ที ่ สธ 0701/1/20  ลงวนัที ่  6  ตุลาคม  2553  รายงานการขอขอ้มลูขา่วสาร

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพเป็นรายไตรมาส   และสรปุเรือ่งทีข่อรบับรกิาร 
-  หนงัสอืศนูยข์อ้มลูขา่วสาร ที ่ สธ 0701/1/21  ลงวนัที ่  11  ตุลาคม  2553  รายงานการขอขอ้มลูขา่วสาร

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพเป็นรายไตรมาส   และสรปุเรือ่งทีข่อรบับรกิาร 
 เอกสารหมายเลข .3.4....- แบบฟอรม์การขอขอ้มลูของประชาชนทีเ่ขา้มาขอขอ้มลูทีศ่นูยฯ์ 
-  แบบฟอรม์ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารขอขอ้มลูขา่วสารของกรมฯทัง้ทางเวบ็ไซต์

และทีศ่นูยข์อ้มลูขา่วสารของกรม 
ขัน้ตอนท่ี   4  

 เอกสารหมายเลข .4.1.....หนงัสอืขออนุมตัโิครงการอบรมการจดัท าขอ้มลูขา่วสารราชการ  กรมสนบัสนุ
บรกิารสขุภาพตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 พรอ้มอนุมตัแิผนการพฒันาการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสารของกรม  ปฏทินิการการด าเนินงาน  ที ่สธ 0701.10/1737  ลงวนัที ่ 10  พฤษภาคม  2553 
-  หนงัสอืเชญิเขา้รว่มโครงการอบรมการจดัท าขอ้มลูขา่วสารราชการ ที ่สธ 0701.10/1836  ลงวนัที ่ 17  



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน 

พฤษภาคม  2553.  
- ก าหนดการจดัโครงการอบรมการจดัท าขอ้มลูขา่วสารราชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุาภพ 
- ภาพถ่ายการอบรม  วนัองัคารที ่25  พฤษภาคม  2553  อาคาร 7  ชัน้ 9 

เอกสารหมายเลข .4.2.....หนงัสอือนุมตัแิผนการพฒันาการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของกรม  ปฏทินิการการ
ด าเนินงาน  ที ่สธ 0701.10/1737  ลงวนัที ่ 10  พฤษภาคม  2553 

 – แผน่พบัประชาสมัพนัธศ์นูยข์อ้มลูฯ 
  เอกสารหมายเลข ..4.3....-ภาพบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ณ หน้าศนูยข่อ้มลูขา่วสาร 
 เอกสารหมายเลข .4.4... - จดัท าหนงัสอืและสครปิการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารโดยขอความรว่มมอืในการ
เผยแพรจ่ากกองสขุศกึษา ตามหนงัสอืส านกับรหิาร ที ่สธ 0701.10/2928   ลงวนัที ่22  กรกฎาคม  2553 
 เอกสารหมายเลข .4.5.....ภาพระบบอเิลท็รอนิกส ์เวบ็ไซตก์รมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
www.hss.moph.go.th 
 เอกสารหมายเลข .4.6.....แผน่พบัประชาสมัพนัธศ์นูยข์อ้มลูขา่วสารของกรม 
 - มหีนงัสอืประชาสมัพนัธศ์นูยข์อ้มลูสง่ไปยงัหน่วยงานราชการต่างๆ ทีส่ธ 0701.10/1026 ลงวนัท ี18 
สงิหาคม  2553ภาพการเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัประกาศประกวดราคา  สอบราคา  และผลสรปุการจดัซือ้จดัจ้าง
เผยแพรบ่นเวบ็ไซตก์รมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
 เอกสารหมายเลข .4.7..... - ป้ายประชาสมัพนัธก์รมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  เนื่องจากด าเนินการ
ต่อเนื่องจากปี 2552 ตัง้ ณ สถานทีห่น้าทางเขา้กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
           เอกสารหมายเลข .4.8..... ภาพเวบ็ไซตร์บัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารผา่นทางชอ่งทาง..เวบ็บอรด์ของกรมฯ http://203.157.7.36/board_index.php?sub=board_list&art=9....  
     ขัน้ตอนท่ี   5   
  เอกสารหมายเลข .5.1..... -    หนงัสอืประกาศประกวดราคา  ประกาศสอบราคา ทีห่ว้หน้าสว่นราชการ
ลงนามแลว้บนเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ 

  – ภาพการเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัประกาศประกวดราคม  ประกาศสอบราคา  ทีห่วัหน้าสว่นราชการลง
นามแลว้บทเวบ็ไซตข์องสว่นราชการโดยเรว็ www.hss.moph.go.th 
  เอกสารหมายเลข .5.2..... – ภาพการจดัท าสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้งเป็นรายเดอืน โดยแยกประเภทเป็น
หมวดหมูใ่หช้ดัเจน  และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องสว่นราชการ  โดยเผยแพรต่ลอดปีงบประมาณ เป็นเวลาไมน้่อย
กว่า   1  ปี http://203.157.7.36/article_index.php?sub=article_show&art=677 

 



 
 
 

มิติที่ 3 
มิติด้านประสิทธิภาพของการ

ปฏิบัติราชการ 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                                รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)               รอบ 6 เดอืน 
  รอบ ..12.. เดือน 

ตวัช้ีวดัท่ี 6 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายประสาท  ตราดธารทพิย ์ ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :   นางสาววภิาว ี ชนิพรีะเสถยีร 

                         นางสาวสธุาร ี เป่ียมเอม 
โทรศพัท์ :   02-590-1654 โทรศพัท์ :   02-590-1650 , 2878 
ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั 
 การพจิารณาผลส าเรจ็ของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใชอ้ตัราการเบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสว่นราชการทัง้ทีเ่บกิจ่ายในสว่นกลางและสว่นภมูภิาคเป็นตวัชีว้ดัความสามารถ
ในการเบกิจ่ายเงนิของสว่นราชการ ทัง้นี้ไมร่วมเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรร เพิม่เตมิระหว่างปีงบประมาณ 
โดยจะใชข้อ้มลูการเบกิจา่ยดงักล่าวจากระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 
 การใหค้ะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของสว่น
ราชการเทยีบกบัวงเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ว่นราชการไดร้บั หากมกีารโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
ระหว่างปี จะน ายอดงบประมาณหลงัโอนเปลีย่นแปลงแลว้มาเป็นฐานในการค านวณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ไดร้บัวงเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม
เทา่กบั 703,536,800.- บาท  
            สตูรการค านวณ :  

           เงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวมทีส่ว่นราชการเบกิจ่าย   x 100 
           วงเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ว่นราชการไดร้บั  

ข้อมลูผลการด าเนินงาน :  
     รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

ตวัชี้วดั 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 
2551 2552 2553 2552 2553 

รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

85 97 94.60 14.12 -2.47 

    
     รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 
รอบ ..11... เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือน การเปล่ียนแปลง 
เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั (%) 

รอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิ
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

81.30 94.60 16.35 

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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                                รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)               รอบ 6 เดอืน 
  รอบ ..12.. เดือน 

เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้  

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
92 93 94 95 96 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วง

น ้าหนัก 
รอ้ยละของการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

2.00 รอ้ยละ 97.11 5.0000 0.10000 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 
อธิบายผลการด าเนินงาน  

 กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ เบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายทกุงบรายจ่ายในภาพรวม รอบ 12 เดอืน (ต.ค. 
52 – ก.ย. 53) ไดจ้ านวนเงนิ 665,589,554.86 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 94.60  
 สตูรการค านวณ 

                     665,589,554.86x  100 
                         703,536,800.00 

 ผลการด าเนินงาน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ต า่กว่าท่ีควรจะเป็น 
เน่ืองจากกรมฯมีอตัราว่างท่ียงัไม่ได้บรรจแุต่งตัง้จ านวนมาก จึงท าให้มีเงินงบบคุลากรเหลือจ่าย จ านวน
เงิน 17,678,504.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.51 ของเงินงบประมาณในภาพรวม ซ่ึงงบบคุลากรเป็นงบท่ีมี
สดัส่วนสงูถึงร้อยละ 59.39 ของงบประมาณทัง้หมด 
             ดงันัน้ หากกรมสามารถเบิกเงินงบบคุลากรได้ทัง้หมด ผลการเบิกจ่ายจะเท่ากบัร้อยละ 97.11 

 

ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม   

ความก้าวหน้าของกิจกรรม 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า
โครงการ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 
แผนขอ

ใช้ 
เบิกจ่าย
จริง 

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 
 

N/A - - - 

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
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                                รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)               รอบ 6 เดอืน 
  รอบ ..12.. เดือน 

 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
     1. ผูบ้รหิารใหค้วามสนใจ มกีารตดิตาม ก ากบั อยา่งต่อเนื่อง 
     2. กรมก าหนดใหน้ ารอ้ยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณภาพรวม มาเป็นตวัชีว้ดัระดบัส านกั/กองดว้ย 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :  

        - ไมม่ ี 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) 
      - ไมม่ ี
หลกัฐานอ้างอิง :  
       - รายงานสถานการณ์ใชจ้่ายงบประมาณ จากระบบ GFMIS ของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

ตวัช้ีวดัท่ี 7  : ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของ 
          กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั : นายประสาท  ตราดธารทพิย ์ ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : นางสาววภิาว ี    ทองแกว้ 

                      นายส าเนา        สมโมทย ์
                      นางนงลกัษณ์    นนัทวนิช 

                      นางดวงนภา      ปทัมากร 
   นางสาวจริชัยา   โรจน์แสงอนนัต์ 

โทรศพัท์ :     0-2590-1654    โทรศพัท์ :    0-2590-1644 , 1649 
ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั   :           

                    ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานของกรมสนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ  จะพจิารณาจากความครบถ้วนของขอ้มลู  ไดแ้ก่  ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  (kWh     ( ขอ้มูล
ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ (ลติร)  ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการจดัท าดชันีการใชพ้ลงังาน  เช่น  เวลาทีใ่หบ้รกิาร  
จ านวนบุคลากร  พื้นทีข่องอาคารทีใ่หบ้รกิาร  เป็นต้น  และพจิารณาปรมิาณพลงังานทีส่่วนราชการใชจ้รงิโดย
เปรยีบเทียบกบัปริมาณพลงังานมาตรฐาน  ที่หน่วยงานควรจะใช้อย่างเหมาะสมตามปจัจยัที่มผีลต่อการใช้
พลงังานของหน่วยงาน  โดยใชข้อ้มลูตามทีร่ายงานและจดัเกบ็ในฐานขอ้มลู www.e-report.energy.go.th   ของ
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
                    พจิารณาจากรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของพลงังาน 2 ชนิด คอื   
                             1.   ดา้นไฟฟ้า   
                             2.   ดา้นน ้ามนัเชือ้เพลง 
                    ระบบไฟฟ้า  คดิปรมิาณการใชเ้ฉพาะกองวศิวกรรมการแพทยห์น่วยงานเดยีว  ส าหรบัส านัก / 
กองอื่นๆ   ในสงักดักรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพใชร้่วมกบัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  จงึไม่น ามาคดิ
รวม 
สตูรการค านวณค่าดชันีการใช้พลงังาน : 

       คา่ดชันีการใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนั  =  คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัมาตรฐาน – คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัจรงิ 
                                                                     คา่การใชไ้ฟฟ้า/น ้ามนัจรงิ 

 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

ข้อมลูผลการด าเนินงานปี  2553  (เดือนกนัยายน  2553) 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงาน พ.ศ. 2553 

ค่ามาตรฐาน การใช้จริง ส่วนต่าง 
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ยนูิต 162,977.59 10,380.07 152,597.52 
ปรมิาณการใชน้ ้ามนั ลติร 17,465.00 2,240.57 15,224.43 

ระดบัคะแนน  (คิดจากไตรมาส  4  รอบ  12  เดือน  เดือนตลุาคม  2552  -  เดือนกนัยายน  2553)    

ข้อมลู 
ขัน้ตอนท่ี  1 ขัน้ตอนท่ี  2 

ขัน้ตอนท่ี 3– 5 รวม 
รอบ  6  เดือน ข้อมลูพลงังาน ข้อมลูพืน้ฐาน 

ไฟฟ้า 
1.000 

0.250 
0.500 

1.500 
5.000 

น ้ามนั 0.250 1.500  

รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั 
รอบ 11  เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือน การ
เปล่ียนแปลง 

(%) 
เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั 

ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม
มาตรการประหยดัพลงังานของกรมสนบัสนุน
บรกิารสขุภาพ 

5.0000 5.0000 - 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน  : 
1. ด้านไฟฟ้า  รวม  2.5  คะแนน 

 คะแนนการประเมนิผลดา้นไฟฟ้าของสว่นราชการ คดิจากคะแนนเฉลีย่ของหน่วยงานในสงักดัทัง้หมด โดย

เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน มรีายละเอยีด ดงันี้ 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

1 มขีอ้มลูรายงานผลการตดิตามการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้น

ไฟฟ้าของคณะท างานลดการใชพ้ลงังาน  รอบ  6  เดอืน  และรอบ  12  เดอืน 

0.50 

2 2.1 ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  (kWh)  ครบถว้น 0.25 

 2.2 ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการจดัท าดชันีการใชพ้ลงังาน  ครบถว้น 0.25 

3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ  มากกว่าปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน 

โดยอยูใ่นช่วงตัง้แต่รอ้ยละ  25  ถงึรอ้ยละ  50  ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน 

หรอื มค่ีาดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยู่ในช่วง  -0.200 ถงึ -0.333 

0.50 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

4 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ  มากกว่าปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน 
โดยอยูใ่นช่วงตัง้แต่รอ้ยละ  10  ถงึรอ้ยละ  25  ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน

หรอื มค่ีาดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยู่ในช่วง  -0.091 ถงึ -0.199 

0.50 

5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ  มากกว่าปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน ไม่เกนิรอ้ยละ  

10  ของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐานหรอืมค่ีาดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยู่

ในช่วง  0  ถงึ  0-0.90 

 

ในกรณีทีป่รมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ  น้อยกว่า  ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน หรอื 
มค่ีาดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  มากกว่า  0  จะไดค้ะแนนเตม็ในการประเมนิผล
ดา้นไฟฟ้า   (2.5  คะแนน( 

0.50 

 
2. น ้ามนัเช้ือเพลิง  รวม  2.5  คะแนน 

 คะแนนการประเมนิผลดา้นน ้ามนัของสว่นราชการ คดิจากคะแนนเฉลีย่ของหน่วยงานในสงักดัทัง้หมด                           

โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงาน มรีายละเอยีด ดงันี้ 
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

1 ขอ้มลูรายงานผลการตดิตามการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังานดา้น

น ้ามนัเชือ้เพลงิของคณะท างานลดการใชพ้ลงังาน  รอบ  6  เดอืน  และรอบ  12  

เดอืน 

0.50 

2 2.1  ขอ้มลูปรมิาณการใชน้ ้ามนั  (ลติร(  ครบถว้น 0.25 

 2.2  ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการจดัท าดชันีการใชพ้ลงังาน  ครบถว้น 0.25 

3 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัจรงิ  มากกว่า  ปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน 
โดยอยูใ่นช่วงตัง้แต่รอ้ยละ 25 ถงึ รอ้ยละ  50  ของปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน 

หรอืมคี่าดชันีการใชพ้ลงังานน ้ามนัอยู่ในช่วง  -0.200 ถงึ -0.333 

0.50 

4 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัจรงิ  มากกว่าปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน 
โดยอยูใ่นช่วงตัง้แต่รอ้ยละ  10  ถงึรอ้ยละ  25  ของปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน 
หรอื มคี่าดชันีการใชพ้ลงังานน ้ามนัอยู่ในช่วง -0.091 ถงึ -0.199 

0.50 

5 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัจรงิ  มากกว่าปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน 
ไม่เกนิรอ้ยละ  10  ของปรมิาณการใชน้ ้ามนัมาตรฐาน หรอื มคีา่ดชันีการใช้
พลงังานน ้ามนัอยูใ่นชว่ง  0  ถงึ  -0.090 
 
กรณีทีป่รมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิจรงิ  น้อยกว่า  ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ
มาตรฐาน  หรอื  มคี่าดชันีการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ  มากกว่า  0 
จะไดค้ะแนนเตม็ในการประเมนิผลดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ  (2.5  คะแนน( 

0.50 
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

 การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
 

ตวัช้ีวดั น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยดัพลงังานของ

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

1.00 ขัน้ตอนที ่5 5.0000 0.0500 

 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ  : 
ขัน้ตอนท่ี  1 

- ไดม้กีารทบทวนแต่งตัง้คณะท างานลดใชพ้ลงังานกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ   จดัท าแผนปฏบิตักิาร 

มาตรการประหยดัพลงังาน  และแผนตดิตามผล  เสนอเพือ่ขออนุมตัแิลว้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 
- มขีอ้มลูการใชน้ ้ามนัและไฟฟ้าครบถว้น   
- มขีอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการจดัท าดชันีการใชพ้ลงังานครบถว้น    
- จ าแนกหน่วยงานราชการ แบง่กลุ่มตามลกัษณะการปฏบิตังิานออกเป็น 9   ลกัษณะ โดยกรมสนบัสนุน

บรกิารสขุภาพอยูใ่นกลุ่มทัว่ไป 
- ประเมนิผลจากขอ้มลู  เอกสาร  หลกัฐานต่างๆ ใชข้อ้มลูการท างานและขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่ป็นตวัแปรใน

ปีงบประมาณ 2553 
1. จ านวนงบประมาณทีไ่ดร้บั 
2. จ านวนบุคลากร 
3. พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร 
4. เวลาท าการ 
5. ผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 
6. พืน้ทีใ่หบ้รกิาร 
7. การออกพืน้ที ่

          -    การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ  การสนบัสนุนงานดา้นวชิาการสาธารณสขุสขุภาพจ านวนบุคลากรของกรม   
แบ่งเป็น             

    -  ขา้ราชการ                   จ านวน   934  คน  
                      -  ผูม้าชว่ยราชการ            จ านวน      7  คน   
                      -  ลกูจา้งประจ า               จ านวน   374  คน 
                      -  ลกูจา้งเหมา           จ านวน     31  คน 
  -  พนกังานราชการ  จ านวน     10  คน 
                      -  จ านวนงบประมาณทีก่รมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพไดร้บัเป็นเงนิ  703,536,800.-  บาท                      
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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ  (รายตวัช้ีวดั) 
  รอบ 6 เดอืน 
  รอบ 12 เดือน 

                      -  พืน้ทีข่องอาคารทีใ่หบ้รกิารจ านวน  27,679    ตารางเมตร  
ขัน้ตอนท่ี  3 – 5 

- ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า/น า้มนั จริงมากกวา่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น า้มนัมาตรฐานโดยอยูใ่นช่วงของคา่ดชันี  0 ถงึ  -

0.090 

ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม   

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า
โครงการ 

รหสังบประมาณ 
งบประมาณ 

แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

การด าเนินการตามมาตรการประหยดั
พลงังานกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

N/A - - - 

 

 ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน   :   
     1.  มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดมาตรการประหยดัพลงังานทัง้ระดบัส านกั /กอง และระดบักรม  อยา่ง
ชดัเจน 
     2.  มมีาตรการประหยดัพลงังาน  แผนปฏบิตักิารลดใชพ้ลงังาน และด าเนนิการตามมาตรการอยา่งจรงิจงั 
    3.  มผีูร้บัผดิชอบการควบคมุก ากบัการใชน้ ้ามนัอยา่งเป็นรปูธรรมและจรงิจงั 

อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :   
     1.  การจดัสง่ขอ้มลูของส านกั/กอง ต่างๆ  ล่าชา้  ไมต่รงตามวนั  เวลาทีก่ าหนด  เนื่องจากยงัไมไ่ดร้บัใบ

แจง้หนี้   ท าใหก้ารรวบรวมขอ้มลูเกดิความล่าชา้ในการปฏบิตังิาน     
หลกัฐานอ้างอิง :  
ขัน้ตอนท่ี    1 

               -  รายงานการประชมุ 
               -  ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานลดใชพ้ลงังานกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ   
               -  แผนปฏบิตักิารลดการใชพ้ลงังาน 
               -  มาตรการประหยดัพลงังาน 
  -  รายงานผลการตดิตามการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน   

ขัน้ตอนท่ี   2 
  -  ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า/น ้ามนัจากส านกั / กอง  ครบถว้น   
  -   ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการจดัท าดชันีการใชพ้ลงังานจากส านกั / กอง  ครบถว้น 
  -  น าเขา้ขอ้มลูปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า/น ้ามนั  ครบถว้น  โดยรายงานผลผา่นทาง   
      www.e-report.energy.go.th 
ขัน้ตอนท่ี   3  -  5 

               -  ลงขอ้มลูตามรายงาน  และรอประมวลผลสิน้ปีงบประมาณ 
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ตวัช้ีวดัท่ี 8 : ระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุภายใน 
ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายประสาท  ตราดธารทพิย ์ ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : นางสาววภิาว ี ทองแกว้ 

                       นางนงลกัษณ์  นนัทวนิช 
                       นางดวงนภา  ปทัมากร 
                       นางสาวจริชัยา  โรจน์แสงอนนัต์ 

โทรศพัท์ : 02-590-1654 โทรศพัท์ :   02-590-1644  , 2834 
ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั : 
 การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏบิตังิานทีผู่ก้ ากบัดูแล ฝา่ยรหิารและบุคากรของ
หน่วยรบัตรวจจดัใหม้ขี ึน้ เพือ่สรา้งความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรบัตรวจจะบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการควบคมุภายในดา้นประสทิธผิล และประสทิธภิาพของการด าเนินงาน ซึง่รวมถงึการดูแล
รกัษาทรพัยส์นิการป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลอืง หรอืการทุจรติใน
หน่วยรบัตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิ และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และมตคิณะรฐัมนตร ี
 ความส าเรจ็ของการควบคมุภายในภาคราชการ จะพจิารณาจากความสามารถของหน่วยงานในการ
ควบคมุภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ. 2544 (ขอ้ 6) และแนวทางการจดัวางระบบการควบคมุภายในและการประเมนิผลการควบคมุภายในของ
ส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิทีไ่ดก้ าหนดเป็นแนวทางไว้ 
  

ข้อมลูผลการด าเนินงาน : 
 ส่วนท่ี 1 : ผลการด าเนินงาน 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐาน
ประกบัตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

ระดบัความส าเรจ็ของการ
ควบคุมภายใน สว่นที ่1 

050 88.88 % 3.8800 1.9400 

 
 ส่วนท่ี 2 : ผลการด าเนินงาน 

ระดบัคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1 - กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ มกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการ

ด าเนินการประเมนิผลควบคมุภายในตามระเบยีบฯ พรอ้มระบุถงึบทบาท ความ
รบัผดิชอบในการจดัวางระบบการควบคมุภายในและการตดิตามการควบคมุ
ภายใน ตามค าสัง่กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ที ่377/2552 ลงวนัที ่4 
พฤษภาคม 2552 แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างานควบคมุภายในและ
บรหิารความเสีย่งกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ (1.0000 คะแนน) 

2 - กรมสบส. ไดท้ าหนงัสอืแจง้ส านกั/กอง ใหจ้ดัสง่รายงานผลการด าเนินงานตาม
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แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา ตามหนังสอืส านักบรหิาร 
ด่วนทีส่ดุ ที ่สธ 0701.10/1363 ลงวนัที ่7 เมษายน 2553 (0.5000 คะแนน) 
- กรม สบส. ได้จดัส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน รอบ 6 เดอืน ตามบนัทกึส านกักบรหิาร ที ่สธ 0701.10/310 ลงวนัที ่28 
เมษายน 2553 ให้กบักลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงสาธารณสุข  (0.5000 
คะแนน) 

3 - มรีายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วย     
รบัตรวจ (แบบ ปอ.2) (0.5000 คะแนน) 
- มีรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับส่วน      
งานยอ่ย (แบบ ปย.1) (0.5000 คะแนน)  

4 - จัดท ารายงานแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) (0.5000 
คะแนน) 
- จดัท ารายงานการประเมนิผลการปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
(0.5000 คะแนน) 

 
 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐาน
ประกบัตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

ระดบัความส าเรจ็ของการ
ควบคุมภายใน สว่นที ่2 

0.5 ขัน้ตอนที ่4 5.0000 2.5000 

 
 
รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ
กบัรอบ......11.....เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ. เดือน การเปล่ียนแปลง  
เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั (%) 

ระดบัความส าเรจ็ของการ
ควบคมุภายใน 

4 ขัน้ตอน     4 ขัน้ตอน         - ขัน้ตอน 
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เกณฑก์ารให้คะแนน : 
พจิารณาจาก 2 สว่น คอื 

 น ้าหนัก เกณฑก์ารพิจารณา 
ส่วนท่ี 1 0.5 - มกีารประเมนิการควบคมุภายในของสว่นราชการทกุระดบั คดิเป็นรอ้ยละ 

100 
ส่วนท่ี 2 1.0 - มรีะบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานการควบคมุภายในทีค่ณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิก าหนด (ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิว่าดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ้ 6)) 

 
 
ส่วนท่ี 1 : มกีารประเมนิการควบคมุภายในของสว่นราชการทกุระดบั 
     สตูรการค านวณ : 

     จ านวนหน่วยรบัตรวจและสว่นงานยอ่ย ทีจ่ดัสง่รายงานการควบคมุภายใน     x  100 
                จ านวนหน่วยรบัตรวจและสว่นงานยอ่ยทัง้หมดของสว่นราชการ 

 
แทนค่าในสตูร 
 จ านวนหน่วยรบัตรวจและสว่นงานยอ่ย ทีจ่ดัสง่รายงานการควบคมุภายใน  =  8  
 จ านวนหน่วยรบัตรวจและสว่นงานย่อยทัง้หมดของสว่นราชการ               =  9 
 

  
 
  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน : ชว่งปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- รอ้ยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงันี้ 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
60 70 80 90 100 

 
ส่วนท่ี 2 : ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั โดยพจิารณาวา่สว่นราชการทกุระดบัไดม้รีะบบการ
ควบคมุภายในทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุภายในทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิก าหนด (ระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 (ขอ้ 6)) ดงันี้ 
 

     เกณฑก์ารใหค้ะแนน :  
ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 หน่วยรบัตรวจมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการด าเนนิการ
ประเมนิผลควบคมุภายในตามระเบยีบฯ พรอ้มระบุถงึบทบาท ความรบัผดิชอบ

8 x 100   =    88.88 % 
       9 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

              
166 

                            รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)           รอบ ..6.. เดอืน 
รอบ ..12.. เดือน 

ในการจดัวางระบบการควบคมุภายในและการตดิตามการควบคมุภายใน 
2 มกีลไกการด าเนินการตามแผนการปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
3 หน่วยรบัตรวจมรีายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน

ครบทัง้ 5 องคป์ระกอบ (แบบ ปอ.2) ซึง่มาจากการประมวลผลการประเมนิของ
ระดบัสว่นงานยอ่ย (แบบ ปย.1) ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

4 หน่วยรบัตรวจมกีารประเมนิกระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/กจิกรรม เพือ่
จดัท ารายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) ซึง่มาจากการ
ประมวลผลการประเมนิกระบวนการในการประเมนิผลการควบคมุภายในของ
ระดบัสว่นงานยอ่ย (แบบ ปย.2) ส าหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

5 
 

พจิารณาผลการประเมนิทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่3 และ 4 เพือ่จดัท าหนงัสอืรบัรอง
การประเมนิผลการควบคมุภายในของหน่วยรบัตรวจ (แบบ ปอ.1) ส าหรบั
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทัง้นี้ การประเมนิผลการควบคมุภายในดงักล่าวตอ้ง
ไดร้บัการประเมนิผลจากผูต้รวจสอบภายใน (แบบ ปส.) และมกีารรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ ผูก้ ากบัดแูล และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมนิผลประจ ากระทรวง ภายในเกา้สบิวนั นบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ    
(30 ธนัวาคม 2553)  

สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ 
ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

     -สว่นที ่1 0.5 
(1.0) 

88.88 % 3.8800 1.9400 

     -สว่นที ่2 0.5 
(1.0) 

ขัน้ตอนที ่4  5.0000 2.5000 

 1.00 รวมคะแนนถ่วงน ้าหนัก 4.4400 
 

ตวัช้ีวดั/ 
ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ท่ีได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุ
ภายใน 
 

1.50 
 
 

สว่นที ่1 = 88.88 % 
สว่นที ่2 = ขัน้ตอนที ่4 

 

4.4400 0.0666 
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                            รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)           รอบ ..6.. เดอืน 
รอบ ..12.. เดือน 

ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : 
อธิบายผลการด าเนินงาน 

ขัน้ตอนท่ี 1  
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการก าหนดผู้ร ับผิดชอบที่ช ัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการ

ประเมนิผลควบคุมภายในตามระเบยีบฯ พรอ้มระบุถึงบทบาท ความรบัผดิชอบในการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายในและการติดตามการควบคุมภายใน ตามค าสัง่กรมสนับสนุนบรกิาร
สขุภาพ ที ่377/2552 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2552 แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท างานควบคุม
ภายในและบรหิารความเสีย่งกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 

- กรมสบส. ไดท้ าหนังสอืแจง้ส านัก/กอง ใหจ้ดัส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรบัปรุง
การควบคุมภายในของปีทีผ่่านมา ตามหนังสอืส านักบรหิาร ด่วนทีสุ่ด ที ่สธ 0701.10/1363 ลง
วนัที ่7 เมษายน 2553 

- กรม สบส. ไดจ้ดัสง่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดอืน 
ตามบนัทกึส านักกบรหิาร ที ่สธ 0701.10/310 ลงวนัที ่28 เมษายน 2553 ใหก้บักลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กระทรวงสาธารณสขุ 

- กรม สบส. ไดจ้ดัสง่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรบัปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดอืน 
และแผ่นบนัทกึขอ้มลู (CD) จ านวน 3 ชุด ตามหนังสอืกรม สบส. ที ่สธ 0701.10/1080 ลงวนัที ่
31 สงิหาคม 2553 ใหก้บัส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

ขัน้ตอนท่ี 3 
- รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายในระดบัหน่วยรบัตรวจ (แบบ ปอ.2) 
- รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย (แบบ ปย.1) 

ขัน้ตอนท่ี 4 
- จดัท ารายงานแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปอ.3) 
- จดัท ารายงานการประเมนิผลการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปย.2) 

 

     * หมายเหตุ  ขัน้ตอนที ่3 - 5 รอผลการรายงานการประเมนิผลและแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
ของส านัก/กอง ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เพื่อรวบรวมและจัดท ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ  ผูก้ ากบัดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวง 
ภายในเกา้สบิวนั  นบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ (30 ธนัวาคม 2553) 
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                            รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)           รอบ ..6.. เดอืน 
รอบ ..12.. เดือน 

ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม   

ความก้าวหน้าของโครงการ 
รอ้ยละ

ความก้าวหน้า
โครงการ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

แผนขอใช้ เบิกจ่ายจริง 

การควบคมุภายใน N/A - - - 
 

ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
     - มกีารแต่งตัง้คณะท างานฯ และมอบหมายผูร้บัผดิชอบในการด าเนนิงานชดัเจน  
 

อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :  
      1. การจดัสง่เอกสารขอ้มลูของส านกั/กอง ไมค่รบถว้น ตามเวลาทีก่ าหนด 
      2. ขอ้มลูเอกสารทีไ่ดร้บัจากส านกั/กอง ยงัไมเ่ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทีเ่ขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
      3. ผูร้บัผดิชอบขาดความรู ้ความเขา้ใจในการด าเนินงานตามระบบการควบคมุภายใน  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดอืน) 
      - ไมม่ ี
หลกัฐานอ้างอิง :  

1. ค าสัง่กรม สบส. ที ่377/2552 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2552  
2. หนงัสอืส านกับรหิาร ด่วนทีส่ดุ ที ่สธ 0701.10/1363  ลงวนัที ่7 เมษายน 2553 
3. หนงัสอืส านกับรหิาร ด่วนทีส่ดุ ที ่สธ 0701.10/1523  ลงวนัที ่23 เมษายน 2553 
4. หนงัสอืส านกักบรหิาร ที ่สธ 0701.10/310 ลงวนัที ่28 เมษายน 2553  
 

5. บกัทกึฝา่ยคลงั ที ่สธ 0701.30/2046  ลงวนัที ่ 22 มถิุนายน 2553 
6. บกัทกึส านกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ ที ่สธ 0701.05/1742 ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2553 
7. หนงัสอืกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ที ่สธ 0701.10/1080 ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2553 
8. บนัทกึส านกับรหิาร ที ่สธ 0701.10/715  ลงวนัที ่22 กนัยายน 2553 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)           รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

1.ตวัช้ีวดัท่ี 9  : ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน 
2.ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั:นางกิง่กาญจน์ ภู่ทองตระกลู 3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู : นางสาวพรพรรณ นฤมติเศรษฐกลุ 

                         นางสาวลดัดา  วฒันบารม ี
                         นางสพุรรณี  มาแดง 

4.โทรศพัท์ :   02-590-1683 5.โทรศพัท์ :   02-590-1683 
6.อธิบายความหมายตวัช้ีวดั  
             การตรวจสอบภายใน หมายถงึ กจิกรรมการใหค้วามเชือ่มัน่และการใหค้ าปรกึษาอยา่งเทีย่งธรรมและ
เป็นอสิระ ซึง่จดัใหม้ขี ึน้เพือ่เพิม่คณุคา่และปรบัปรงุการปฏบิตังิานของสว่นราชการใหด้ขี ึน้ การตรวจสอบภายใน
จะชว่ยใหส้ว่นราชการบรรลุถงึเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวด้ว้ยการประเมนิและปรบัปรงุประสทิธผิลของ
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ และการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบ 

ความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายในภาคราชการ พจิารณาจากความสามารถของหน่วยตรวจสอบภายใน
ในการปฏบิตัติามระเบยีบ มาตรฐาน และแนวปฏบิตักิารตรวจสอบภายในภาคราชการทีก่รมบญัชกีลางก าหนด 
7. ข้อมลูผลการด าเนินงาน  
7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

 
7.2. รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 
 

ตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. การเปล่ียนแปลง (%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบ
ภายใน 

- ระดบั 5 ระดบั 5 - - 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ
กบัรอบ......11.......เดือน 

ผลการด าเนินงาน ณ. เดือน การเปล่ียนแปลง  
เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั (%) 

ระดบัความส าเรจ็ของการ
ตรวจสอบภายใน 

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ
ขัน้ตอนที ่3 

ขัน้ตอนที ่4 +1 ขัน้ตอน 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)           รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

8. เกณฑก์ารให้คะแนน : 
 ก าหนดเป็นระดบัขัน้ของความส าเรจ็ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณาจาก
ความกา้วหน้าของขัน้ตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดบั 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 
 
 
 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
1 2 2 3 4 

9.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตวัช้ีวดั/ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนัก 

ระดบัความส าเรจ็ของการตรวจสอบภายใน 1.5 ขัน้ตอนที ่4 5.0000 0.0750 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ : * ปรบัปรงุ 
10.1 อธิบายผลการด าเนินงาน ข้อ 7.2 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุผลส าเรจ็ตาม

ตวัช้ีวดั  ดงัน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1  
   ประชมุเจา้หน้าทีก่ลุ่มตรวจสอบภายใน เพือ่มอบหมายงาน   
       1)  จดัท ากระดาษท าการประเมนิความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
   ปจัจยัเสีย่งและเกณฑค์วามเสีย่งทีน่ ามาใช ้(หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 1) 

1.1) การวเิคราะหค์วามเสีย่ง    1.2) การจดัล าดบัความเสีย่ง 
2)  น าผลการประเมนิความเสีย่งมาจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 32553  โดยมเีรื่องทีต่้องตรวจสอบ
ประกอบดว้ย (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 2) 

2.1)   การตรวจสอบการเงนิ (Financial Auditing) 
2.2)   การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั (Compliance Auditing) 
2.3)   การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 

ขัน้ตอนท่ี 2 (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 3 ) 
  จดัท าแผนการปฏบิตังิาน (Engagement Plan) ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2553 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
   1)  วตัถุประสงคข์องการปฏบิตังิาน   2)  ขอบเขตการปฏบิตังิาน  3)  การจดัสรรทรพัยากร และ   
   4) แนวทางการปฏบิตังิาน  

ขัน้ตอนท่ี 3  (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 4 และ 5) 
   ด าเนินการตรวจสอบด้าน การตรวจสอบการเงนิ (Financial Auditing) และการตรวจสอบการปฏบิตัติาม
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)           รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

กฎระเบยีบและขอ้บงัคบั (Compliance Auditing) และการตรวจสอบดา้นการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงาน ตาม
แผนตรวจสอบภายใน พรอ้มทัง้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบครบถว้นตามทีก่ าหนดในแผนการตรวจสอบ  และ
เสนออธบิด ีพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ เพือ่สัง่การใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะทีม่ใีนรายงานฯ  
    เป้าหมาย 12 แห่ง จ าแนกเป็น หน่วยงานส่วนกลาง 7 แห่ง และภูมภิาค 5 แห่ง  ด าเนินการแลว้ 12 แห่ง คดิ
เป็นรอ้ยละ 100.0 ประกอบดว้ย  
    - หน่วยงานส่วนกลาง 7 แห่ง  ได้แก่ กองแบบแผน  ส านักบริหาร กองวิศวกรรมการแพทย์ ส านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ และส านักงานส่งเสรมิธุรกจิบรกิารสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน และกองสขุศกึษา 
    - หน่วยงานภูมภิาค 5 แห่ง  ไดแ้ก่  ศนูยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี ่1 จงัหวดัราชบุร ีศนูยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี ่4 
จงัหวดันครราชสมีา ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี ่7 จงัหวดัสงขลา ศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคใต ้จงัหวดันครศรธีรรมราช และศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาสขุภาพภาคประชาชนภาคใต ้จงัหวดัยะลา  
ขัน้ตอนท่ี 4 (หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 5) 
     ด าเนินการตรวจสอบการปฏบิตังิานหรอืการตรวจสอบการด าเนินงาน โดยวเิคราะหป์ระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการปฏบิตังิานหรอืการด าเนินงาน รวมทัง้มกีารแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใหแ้กผู่บ้รหิาร
และผูป้ฏบิตังิานของบหน่วยงาน  จ านวน 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่ 

1. โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา มหาวชริาลงกรณ หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรค
ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กองสขุศกึษา 

2. โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ : การอบรมฟ้ืนฟูความรูอ้าสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) ปี 
๒๕๕๒ กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน  

10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม  *(ตามตวัชีว้ดั) 

ความก้าวหน้าของกจิกรรม 
รอ้ยละ 

รหสังบประมาณ 
งบประมาณ 

ผลงาน แผนขอใช้ เบกิจา่ยจรงิ 
การตรวจสอบ หน่วยงานสว่นกลางและภูมภิาค
เป้าหมาย รวม 12 แหง่ มขี ัน้ตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. จดัท าและสง่หนงัสอืแจง้เปิดการตรวจ 
 2. จดัเตรยีมเอกสารเพื่อใชใ้นงานตรวจสอบฯ 
 3. ตรวจสอบและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ ตาม
ขอ้ 2 
  4. เสนออธบิด ีพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และสัง่การ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะที่มีใน
รายงานฯ 
  5.  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่มีใน
รายงานฯ 
 

รอ้ยละ 
100.0 
รวม 12 
แหง่ 

62-112-PO41-21 175,000 252,356 
(จ านวน

เบกิจา่ยเกนิ
แผนขอใช้
จ านวน 

77,356 บาท 
จากงบกรมฯ) 

 
 

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)           รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

11.  ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
1. ส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบภาครฐั  กรมบญัชกีลาง ซึง่เป็นหน่วยงานกลาง มนีโยบายทีช่ดัเจน
ใหส้ว่นราชการด าเนนิงานตรวจสอบภายใน 
2.การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร และการใหค้วามรว่มมอืจากหน่วยรบัตรวจ 

12.  อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :  
        - ไมม่ ี 

13. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดอืน) 
     - ไม่มี - 
14.  หลกัฐานอ้างอิง :  
หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 1 : กระดาษท าการประเมนิความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบ  
หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 2 : แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2553 

  หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 3 : แผนการปฏบิตังิาน (Engagement Plan) 
  หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 4 : รายงานผลการตรวจสอบทีไ่ดเ้สนออธบิด ีพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และสัง่การให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะทีม่ใีนรายงานฯ ไดแ้ก่ 
1) หน่วยงานส่วนกลาง 7 แห่ง  ได้แก่ กองแบบแผน  ส านักบริหาร กองวิศวกรรมการแพทย์ ส านัก

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ และส านักงานส่งเสรมิธุรกจิบรกิารสุขภาพ กองสนับสนุน
สขุภาพภาคประชาชน และกองสขุศกึษา 

2) หน่วยงานภมูภิาค 5 แหง่  ไดแ้ก ่ ศนูยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี ่1 จงัหวดัราชบุร ีศนูยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี ่
4 จงัหวดันครราชสมีา ศนูยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี ่7 จงัหวดัสงขลา ศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาสขุภาพภาค
ประชาชนภาคใต ้จงัหวดันครศรธีรรมราช และศนูย์ฝึกอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต ้
จงัหวดัยะลา  

หลกัฐานอา้งองิหมายเลข 5 :  การตรวจสอบการด าเนนิงาน โดยวเิคราะหป์ระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
ปฏบิตังิานหรอืการด าเนนิงาน รวมทัง้มกีารแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะใหแ้กผู่บ้รหิารและ
ผูป้ฏบิตังิานของบหน่วยงาน  จ านวน 2 เรือ่ง ไดแ้ก ่ 
1. โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๗ พรรษา มหาวชริาลงกรณ หมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรคมะเรง็ โรค

ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจและหลอดเลอืด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒ กองสขุศกึษา 
2. โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ : การอบรมฟ้ืนฟูความรูอ้าสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) 

ปี ๒๕๕๒ กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน  
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                   รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

1. ตัวชีว้ัดที่  10.4  :  ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ              
2. ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นายธเรศ   กรษันยัรววิงค ์                                        3.ผู้จดัเกบ็ข้อมลู :  1. นางยวุด ี  ชอบพฒันา   

                          2. นางวภิาวด ี  หมทีอง 
                          3. นางสาวณฐัชมธร  ส าราญจติร ์     
                          4. นางดรณุี  วชัรธรรม 
                          5. นางนิภา    ทพิยพ์ลิา 

4. โทรศพัท์ :  0 2590 1331 5.โทรศพัท์ : 0 2590 1997 ต่อ 304 , 403 , 202   
6.ค าอธิบาย :    

รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถงึ ระยะเวลาใหบ้รกิารทีส่ว่นราชการลดได ้และสามารถด าเนินการไดจ้รงิ ณ 
สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

กระบวนงานทีน่ ามาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถงึกระบวนงานทีก่รม
สนบัสนุนบรกิารสขุภาพน ามาประเมนิผลการปฏบิตัริาชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยคดัเลอืกจากกระบวนงานที่
ไดด้ าเนินการลดรอบระยะเวลาไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 30 ขึน้ไป ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2550 จ านวน 5 กระบวนงาน 
ดงันี้ 

1. การออกหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
2. การออกใบอนุญาตผูป้ระกอบโรคศลิปะเป็นภาษาองักฤษ 
3. การแจง้เลกิกจิการสถานพยาบาลเอกชนทีไ่มร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื (คลนิิก) 
4. การขอโอนใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล / การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการใน ใบอนุญาต /    
    การขอใบแทนใบอนุญาตสถานพยาบาล 
5. การขอเปลีย่นผูด้ าเนินการสถานพยาบาลเอกชนทีไ่มร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื(คลนิิก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                   รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

แบบฟอรม์ 1  รายช่ือกระบวนงาน น ้าหนัก และรอบระยะเวลามาตรฐานท่ีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพน ามา
ประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ช่ือกระบวนงาน 
ปีงบประมาณท่ี
เสนอลดรอบ
ระยะเวลา 

น ้าหนัก 
รอบระยะเวลามาตรฐาน 

(ท่ีให้บริการจริง) 

1. การออกหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีน
เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

2549 0.2 4 วนั 
 

2. การออกใบอนุญาตผูป้ระกอบโรคศลิปะ
เป็นภาษาองักฤษ 

2548 0.2 4 วนั 
 

3. การแจง้เลกิกจิการสถานพยาบาลเอกชนที่
ไมร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื (คลนิิก) 

2548 0.20 30 นาท ี

4. การขอโอนใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ
สถาน พยาบาล/ การแกไ้ขเปลีย่นแปลง
รายการในใบอนุญาต/การขอใบแทน
ใบอนุญาตสถานพยาบาล 

2550 0.20 8 วนั 

5. การขอเปลีย่นผูด้ าเนินการสถานพยาบาล
เอกชนทีไ่มร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื(คลนิิก) 

2548 0.20 8 วนั 
 

รวม 1.00  
 
 
 
7. ข้อมลูผลการด าเนินการ :                
     7.1 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบปีงบประมาณด าเนินการ 3 ปี 

 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

การเปล่ียนแปลง 
(%) 

2551 2552 2553 2552 2553 
ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้รกิาร            

4. 7664   5.0000 5.0000 - - 
 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                   รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

          แบบฟอรม์ 2  การจดัเกบ็ข้อมลูผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงาน      
                                 (เอกสารแนบท้าย)      
 
    แบบฟอรม์ 3  ตารางสรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

ช่ือกระบวนงาน 
 

น ้า 
หนัก 

รอบระยะ 
เวลา                   
มาตร 
ฐาน 

จ านวน
ผู้รบับริการ        

ท่ีได้รบับริการ
ตามรอบ
ระยะเวลา
มาตรฐาน 

จ านวน 
ผู้รบั 
บริการ
ทัง้หมด 

ร้อยละของ
ผู้รบับริการท่ีได้รบั
บริการตามรอบ

ระยะเวลามาตรฐาน 
เทียบกบัจ านวน

ผู้รบับริการทัง้หมด 

คะ 
แนน 

คะแนน 
ถ่วง 

น ้าหนัก 

1.การออกหนงัสอืรบัรองการขึน้
ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

0.2000 

(W
1
) 

4  วนั 1 1 100 5 1.0000 

2. การออกใบอนุญาตผูป้ระกอบ
โรคศลิปะเป็นภาษาองักฤษ 

0.2000 

(W
2
) 

4  วนั 6 6 100 5 1.0000 

3. การแจง้เลกิกจิการ
สถานพยาบาลเอกชนทีไ่มร่บั
ผูป้ว่ยคา้งคนื (คลนิิก) 

0.2000 

(W
3
) 

30 
นาท ี

109 109 100 5 1.0000 

4. การขอโอนใบอนุญาตให้
ประกอบกจิการสถาน พยาบาล/ 
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการใน
ใบอนุญาต/การขอใบแทน
ใบอนุญาตสถานพยาบาล 

0.2000 

(W
4
) 

8 วนั 54 54 100 5 1.0000 

5. การขอเปลีย่นผูด้ าเนินการ
สถานพยาบาลเอกชนทีไ่มร่บั
ผูป้ว่ยคา้งคนื(คลนิิก) 

0.2000 

(W
5
) 

8 วนั 109 109 100 5 1.0000 

รวม 1.00 ผลคะแนนของตวัชีว้ดั 
(หรอืผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนกัของทุกกระบวนงาน) 

5.0000 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                   รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

7.2 รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตวัช้ีวดัเปรียบเทียบเดือนท่ีผ่านมา 

 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน    

ณ เดือนกนัยายน  2553 
การเปล่ียนแปลง 

(%) 
เดือนท่ีผ่านมา ปัจจบุนั 2553 

ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัใน
การรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

   

1.การออกหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผู้
ประกอบโรคศลิปะ 

100 % 100 % - 

2. การออกใบอนุญาตผูป้ระกอบโรคศลิปะเป็น
ภาษาองักฤษ 

100 % 100 % - 

3. การแจง้เลกิกจิการสถานพยาบาลเอกชนทีไ่ม่
รบัผูป้ว่ยคา้งคนื (คลนิิก) 

100 % 100 % - 

4. การขอโอนใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถาน 
พยาบาล/ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการใน
ใบอนุญาต/การขอใบแทนใบอนุญาต
สถานพยาบาล 

100 % 100 % - 

5. การขอเปลีย่นผูด้ าเนินการสถานพยาบาล
เอกชนทีไ่มร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื(คลนิิก) 

100 % 100 % - 

8. เกณฑก์ารคะแนน :  
 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 
1  (Wi x Ci) = 1 
2  (Wi x Ci) = 2 
3  (Wi x Ci) = 3 
4  (Wi x Ci) = 4 
5  (Wi x Ci) = 5 

 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                   รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

เงื่อนไข :     1.   ก าหนดการถ่วงน ้าหนกัใหท้กุกระบวนงานมนี ้าหนกัเทา่กนั  

2. มกีารประกาศขัน้ตอนและระยะเวลาในการบรกิารในแต่ละกระบวนงานทีเ่ป็นรอบระยะเวลา 

มาตรฐาน ใหป้ระชาชนทราบอยา่งชดัเจน 

     3.   แจ้งส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อพจิารณาหากมกีารขอปรบัแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัรายละเอยีดของ
กระบวนงานทีไ่ดค้ดัเลอืกและรายงานใหส้ านกังาน ก.พ.ร.ทราบแลว้ 
      ตารางและสตูรการค านวณ  :    

จ านวนผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
                                จ านวนผูร้บับรกิารทัง้หมดทีไ่ดร้บับรกิารในแต่ละงานบรกิาร 

งานบริการ (i) 
น ้าหนัก

(Wi) 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบั
ร้อยละของผู้รบับริการท่ีได้รบั
บริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานเทียบกบัจ านวน

ผู้รบับริการทัง้หมด 

คะแน
นท่ีได้  

(Ci) 

คะแนนเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนัก         

(Wi x Ci) 

1 2 3 4 5   
1. การออกหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็น
ผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

0.2000 
(W1) 

80 85 90 95 100 C1 (W1 x C1) 

2. การออกใบอนุญาตผูป้ระกอบโรคศลิปะ
เป็นภาษาองักฤษ 

0.2000 
(W2) 

80 85 90 95 100 C2 (W2 x C2) 

3. การแจง้เลกิกจิการสถานพยาบาลเอกชนที่
ไมร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื (คลนิิก) 

0.2000 
(W3) 

80 85 90 95 100 C1 (W3 x C3) 

4. การขอโอนใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ
สถาน พยาบาล/ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายการ
ในใบอนุญาต/การขอใบแทนใบอนุญาต
สถานพยาบาล 

0.2000 
(W3) 

80 85 90 95 100 C2 (W4 x C4) 

5. การขอเปลี่ยนผูด้ าเนินการสถานพยาบาล
เอกชนทีไ่มร่บัผูป้ว่ยคา้งคนื(คลนิิก) 

0.2000 
(W3) 

80 85 90 95 100 C i (W5x C5) 

น ้าหนักรวม  Wi =1 ค่าคะแนนของตวัชี้วดัน้ีเท่ากบั  (Wi x Ci) 

ผลรวมคะแนนเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั เทา่กบั 
   (Wi x Ci)         หรือ              (W1 x C1) + (W2 x C2) + ... + (Wi x Ci) 

      Wi                   W1 + W2 + W3 +...+ Wi 
โดยท่ี : 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                   รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

W หมายถงึ น ้าหนกัความส าคญัทีใ่หก้บัแต่ละงานบรกิาร และผลรวมของน ้าหนกัของทกุงานบรกิาร เทา่กบั 1 
C หมายถงึ คะแนนทีไ่ดจ้ากการเทยีบกบัรอ้ยละของผูร้บับรกิารทีไ่ดร้บับรกิารตามรอบระยะเวลามาตรฐานเทยีบกบั

จ านวนผูร้บับรกิารทัง้หมด 
i  หมายถงึ ล าดบัทีข่องงานบรกิาร  

 
 
9.การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัชีว้ดั/ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั 
น ้าหนกั 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ทีไ่ด ้
ค่าคะแนน        
ถ่วงน ้าหนกั 

ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัในการรกัษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบ้รกิาร 

4.00 5 กระบวนงาน 
(ก. 1 = 4 วนั, ก. 2 = 4 วนั, 
ก. 3 = 30นาท,ี ก. 4 = 8 วนั 

ก. 5 = 8 วนั) 

5.0000 0.2000 

 

10. ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ:  
      10.1 ผลด าเนินงาน ข้อ 7   
         10.1.1  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพด าเนินการแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบก ากบัดแูลตวัชีว้ดั และจดัเกบ็ขอ้มลูตวัชีว้ดั  
                    ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ  ประจ าปีงบประมาณ 2553 

           10.1.2  ประกาศกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  เรือ่ง ก าหนดการรกัษามาตรฐานระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน 
                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

10.1.3 ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูในกลุ่มเป้าหมายทีม่ารบับรกิาร 5 กระบวนงาน ทกุวนัในกรณีทีเ่อกสารครบถว้น 
             10.1.4  สรปุผลงานในแบบฟอรม์ 2 การจดัเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารและระยะเวลาใหบ้รกิารรายกระบวนงาน  
 

 10.2 ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามโครงการ / กิจกรรม : 
 

 
 

ความก้าวหน้าของโครงการ 
ร้อยละ 

รหสั
งบประมาณ 

งบประมาณ 

ผลงาน 
แผนขอ

ใช้ 
เบิกจ่าย
จริง 

ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ในการรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

100 -  - - 



ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

รายงานผลการปฏบิตัริาชการตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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        รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ  (รายตวัช้ีวดั)                   รอบ 6 เดอืน 
  รอบ12 เดือน                 

11. ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   
     ปจัจยัภายนอก 

- การจดัใหม้รีะบบการตดิตามประเมนิผลการใหบ้รกิารของทุกหน่วยงานเป็นสิง่กระตุน้ใหเ้กดิการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง                

       ปจัจยัภายใน   
                     -   ผูบ้รหิารทกุระดบัใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินงานและตดิตามผล 
12. อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :           
        - ไม่มี 
13. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป(รายงานในรอบ 12 เดือน)  

- ไม่มี 
14. หลกัฐานอ้างอิง : 
   14.1 ค าสัง่กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ที ่134/2553   เรื่องแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบก ากบัดแูลตวัชีว้ดั และจดัเกบ็ขอ้มลู   
          ตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ ประจ าปี 
          งบประมาณ   2553   ลงวนัที ่ 25   มนีาคม 2553 

       14.2 ประกาศกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ เรือ่ง ก าหนดการรกัษามาตรฐานระยะเวลาแลว้เสรจ็ของงาน  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ลงวนัที ่ 5 กรกฎาคม 2553 

   14.3 ตวัอยา่งแบบบนัทกึกระบวนงาน 
   14.4 แบบฟอรม์ 2  การจดัเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิารและระยะเวลาใหบ้รกิารรายกระบวนงาน      
   

 
 



 
 
 

มิติที่ 4 
มิติด้านการพฒันาองค์กร 



รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

1. ตวัช้ีวดัท่ี 11  : ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั   
2.ผูก้ ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  นางพอชม ฉววีฒัน์ 3. ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล : 1. นางเกศนิี จนัทสริยิากร  

                          2. นางเรวด ีโกมาสถติย ์
                          3. นางกุลธดิา ใจกวา้ง     
                          4. นางสาวกมลจนัทร ์ประภากรรตันา 

4. โทรศพัท ์: 0 2590 2842 5. โทรศพัท ์:  0 2590 1688 , 0 2590 2843 
6. ค าอธิบายความหมายตวัช้ีวดั                     
                  ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  หมายถงึ ความส าเรจ็ทีส่่วนราชการน า
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั ซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดบัมาตรฐานสากลไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ประเมนิองคก์รด้วยตนเอง (Self-Assessment) และเป็นบรรทดัฐาน การติดตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการของส่วน
ราชการ เพื่อปรบัปรุงองค์การและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสู่ระดบัมาตรฐาน
เทยีบเท่าสากล 
                  การด าเนินการตามตวัชีว้ดัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตวัชีว้ดัย่อย ดงัน้ี 

ตวัชีว้ดัที ่11.1 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการผ่านเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
ตวัชีว้ดัที ่11.2 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธก์าร

ด าเนินการของสว่นราชการตามเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7) 
ตวัชีว้ดัที ่11.3 ระดบัความส าเรจ็เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

7. ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
       สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงานในภาพรวมของตวัช้ีวดัท่ี 11  :  

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ตวัช้ีวดัท่ี 11  ระดบัความส าเรจ็ของ 
การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั   

20.00 ตวัชีว้ดั 11.1  
11.1.1=4.3335 
11.1.2=4.8744 
11.1.3=5.0000 

ตวัชีว้ดั 11.2 = 4.9553 
ตวัชีว้ดั 11.3 = 5.0000       

4.7119 0.9424 

โดยแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงานเป็นรายตวัช้ีวดัยอ่ยดงัน้ี  
ตวัช้ีวดัท่ี 11.1 ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร 
ตวัช้ีวดัท่ี 11.1.1 รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
                           (วดักระบวนการของแผนพฒันาองคก์ารในหมวดท่ีกรมฯด าเนินการ) 
ค าอธิบาย 
            กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ ไดเ้ลอืกด าเนินการพฒันาองคก์ารเพือ่ใหผ้า่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานจ านวน 2 หมวด (แผน) โดยจะใชแ้ผนพฒันาองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่
ไดจ้ดัท าขึน้เป็นเครือ่งมอืในการก ากบัตดิตามเพือ่ใหผ้า่นเกณฑฯ์ ดงักล่าวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเนื่องจากเป็น
กรมบรกิาร จงึไดโ้ดยก าหนดหมวดทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกอบดว้ย 
หมวด 6 ภาคบงัคบั และหมวด 5 ภาคสมคัรใจ            โดยมผีลการด าเนินงานตามเกณฑฯ์ ดงันี้ 
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

เกณฑก์ารประเมินผล : 

วดัความส าเรจ็ของกระบวนการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานในหมวดที่  ด าเนินการ 
โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็นดงันี้    

การประเมินผล เกณฑก์ารให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

รอ้ยละของการผ่านเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั
ระดบัพืน้ฐาน  
(วดักระบวนการของแผนพฒันาองคก์ารในหมวดทีก่รมฯด าเนนิการ) 
       - หมวดภาคบงัคบั: หมวด 6 
       - หมวดภาคสมคัรใจ : หมวด 5  

 

 

60 

60 

 

 

70 

70 

 

 

80 

80 

 

 

90 

90 

 

 

100 

100 
 
 
สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

กระบวนการ  
 

น ้าหนัก 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบั
รอ้ยละของผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายของตวัช้ีวดั 

ผลงาน 
คะแนน 
ท่ีได้  

คะแนน      
ถ่วง

น ้าหนัก        
1 2 3 4 5 

 - หมวด 6 0.5 60 70 80 90 100 รอ้ยละ 96.67 4.6670 2.3335 
 - หมวด 5 0.5 60 70 80 90 100 รอ้ยละ 90.00 4.0000 2.0000 
 1.00 ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 4.3335  

สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตวัช้ีวดั / 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 
น ้าหนัก 
(รอ้ย
ละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ตวัช้ีวดัท่ี 11.1.1 รอ้ยละของการผ่านเกณฑผ์่านเกณฑ์
คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
      - หมวด 6 
      - หมวด 5 

8 
 
4 
4 

 
 

รอ้ยละ 96.67 
รอ้ยละ 90.00 

4.3335 0.3467 

 

 ตวัช้ีวดัท่ี 11.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธใ์นการร
ด าเนินการพฒันาองคก์าร  (วดัผลลพัธข์องการพฒันาองคก์ารในหมวดทีก่รมฯด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ) 

- หมวด 6 : วดัจากความส าเรจ็ KPI ผลลพัธข์องหมวด 6 (บงัคบั) 
- หมวด 5 : วดัจากความส าเรจ็ KPI ผลลพัธข์องหมวด 5 (สมคัรใจ) 

ค าอธิบาย 
                  การวดัความส าเรจ็ของตวัชีว้ดัน้ี เป็นการวดัความส าเรจ็จากการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของตวัชีว้ดัใน 2 
หมวดที่กรมฯด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นตวัชี้วดัที่กรมฯจดัส่งไปยงัส านักงานก.พ.ร.ภายในวนัที่ 30 
ตุลาคม 2552 ตามแบบฟอรม์ 7.2 แลว้ โดยมกีารมอบหมายผูร้บัผดิชอบเจา้ภาพหลกักระบวนการ(Process Owner:PO) และ
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

ทมีเลขานุการคณะท างานในหมวดดงักล่าว เพื่อเป็นหน่วยงานหลกัในการรวบรวมขอ้มลูความกา้วหน้าผลการด าเนินงานตาม
แนวทาง ADLI (ตวัชีว้ดัที ่11.1.1 และ11.1.3) และผลการด าเนินงานในแต่ละตวัชีว้ดัดงักล่าว ในรอบ 12 เดอืน มดีงันี้  
 
เกณฑก์ารประเมินผล และ การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัชี้วดัผลลพัธ ์หมวด 6 
 

น ้าหนัก 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบั
ร้อยละของผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายของตวัชี้วดั 

ผลงาน 
คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน      
ถ่วง

น ้าหนัก        
1 2 3 4 5 

ตวัชี้วดั 6.2 รอ้ยละความพงึพอใจของ
บุคลากรทีม่ตี่อระบบรองรบัภาวะ
ฉุกเฉิน 

0.1 60 65 70 75 80 93.75 
 

5.0000 0.5000 

ตวัชี้วดั 6.3 รอ้ยละของกระบวนการ
สรา้งคณุคา่ทีม่กีารจดัท าคูม่อืการ
ปฏบิตังิาน (Work Manual)  

0.4 60 65 70 75 80 100 
 

5.0000 2.0000 

ตวัชี้วดั 6.4 รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัก
ความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม
มาตรฐานงานของกระบวนการสรา้ง
คณุคา่  

0.4 60 65 70 75 80 ครบถว้น 
 

5.0000 2.0000 

ตวัชี้วดั 6.5 จ านวนกระบวนการทีไ่ดร้บั
การปรบัปรงุใหผ้ลการด าเนินงานดขีึน้ 

0.1 1 - 2 - 3 3 
 

5.0000 0.5000 

 1.00 ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 5.0000 

ตวัชี้วดัผลลพัธ ์หมวด 5 
 

น ้าหนัก 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบั
ร้อยละของผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายของตวัชี้วดั 

ผลงาน 
คะแนน 
ท่ีได้ 

คะแนน      
ถ่วง

น ้าหนัก        
1 2 3 4 5 

ตวัชี้วดั 5.1 รอ้ยละความพงึพอใจของ
บุคลากรทีม่ตี่อองคก์าร 

0.4 60 65 70 75 80 รอ้ยละ
79.06 

4.8120 1.9248 

ตวัชี้วดั 5.2 รอ้ยละความพงึพอใจของ
บุคลากรทีม่ตี่อการพฒันาบุคลากร 

0.4 60 65 70 75 80 รอ้ยละ 
77.80 

4.5600 1.8240 

ตวัชี้วดั 5.3 รอ้ยละของบุคลากรทีผ่า่น
ระดบัของขดีสมรรถนะทีส่ว่นราชการ
ก าหนด (Competency Level) 

0.2 60 65 70 75 80 รอ้ยละ 
92.64 

5.0000 1.0000 

 1.00 ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 4.7488 
 
 
 
 
สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน
ถ่วง

น ้าหนัก 
ตวัช้ีวดัท่ี 11.1.2 ตวัชีว้ดัระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธ ์
ในการด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร หมวด 6 

0.5 ครบถว้น 5.0000 2.5000 

ตวัช้ีวดัท่ี 11.1.2 ตวัชีว้ดัระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธ ์
ในการด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร หมวด 5 

0.5 บรรลุเป้าหมาย 
2 ตวัชีว้ดั 

ไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมาย  
1 ตวัชีว้ดั 

4.7488 2.3744 

รวม 1.00  4.8744 
 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ตวัช้ีวดัท่ี 11.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธ ์
ในการด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์าร (หมวด 6 และ5) 

2.00 ด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย 

5 ตวัชี้วดั 
จาก 7 ตวัชี้วดั 

4.8744 0.0975 

 

ตวัช้ีวดัท่ี 11.1.3 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครฐัระดบัพื้นฐาน ในหมวดท่ีกรมฯ 
ด าเนินการไม่ผา่นเกณฑฯ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ( แผนซ่อม ) หมวด 3 : ตามแนวทาง ADLI (บงัคบั)  หมวด 1 
: ตามแนวทาง ADLI (สมคัรใจ) 
ค าอธิบาย 
                      กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพด าเนินการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ในประเดน็
ทีย่งัไม่ผ่านเกณฑข์องปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในหมวดบงัคบัคอื หมวด 3 และหมวดสมคัรใจคอืหมวด 1 โดยด าเนินการทัง้
ในสว่นประเดน็ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ ์ควบคู่กบัด าเนินการในประเดน็ทีผ่่านเกณฑแ์ลว้ใหม้กีารด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี ดงันี้ 
เกณฑก์ารประเมินผล 

วดัความส าเรจ็ของการด าเนินการในประเดน็ทีไ่ม่ผ่านเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานในหมวด
ทีก่รมด าเนินการ  โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็นดงันี้    

การประเมินผล 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
รอ้ยละของการผ่านเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  
(วดักระบวนการของแผนพฒันาองคก์ารในหมวดทีก่รมฯด าเนินการ) 
    -  หมวด 1 
    -  หมวด 3 

 

60 

60 

 

70 

70 

 

80 

80 

 

90 

90 

 

100 

100 
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

 
สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

กระบวนการ  
 

น ้าหนัก 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบั
รอ้ยละของผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายของตวัช้ีวดั 

ผลงาน 
คะแนน 
ท่ีได้  

คะแนน      
ถ่วง

น ้าหนัก        
1 2 3 4 5 

 - หมวด 1 0.5 60 70 80 90 100 รอ้ยละ 100 5.0000 2.5000 
 - หมวด 3 0.5 60 70 80 90 100 รอ้ยละ 100 5.0000 2.5000 
 1.00 ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 5.0000  

 
สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัชี้วดั / 
ข้อมลูพืน้ฐานประกอบตวัชี้วดั 

น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน ้าหนัก 

ตวัชีว้ดัที ่11.1.3 รอ้ยละของการผ่านเกณฑผ์า่นเกณฑ์
คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
       - หมวด 1 
       - หมวด 3 

2.00 
 

1.00 
1.00 

 
 

รอ้ยละ 100 
รอ้ยละ 100 

5.0000 0.1000 

 
 
ตวัช้ีวดัท่ี 11.2    ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธ ์ 
การด าเนินการของส่วนราชการตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7) 
ค าอธิบาย 
       การวดัความส าเรจ็ของตวัชีว้ดันี้ เป็นการวดัความส าเรจ็จากการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ในหมวด 7 ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด ซึ่งเป็นการวดัความส าเรจ็ผลงานในรอบ 12 เดอืน โดยก าหนดผูร้บัผดิชอบคอื เจ้าภาพหลกักระบวนการ(Process 
Owner:PO) และทมีเลขานุการคณะท างานทุกหมวด ซึง่มกีารรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงานตามเกณฑท์ีก่ าหนด ดงันี้  
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

เกณฑก์ารให้คะแนน และ การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตวัช้ีวดั  
น ้า 
หนัก 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบกบั
ร้อยละของผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมายของตวัช้ีวดั 

ผลงาน 
คะแนน 
ท่ีได้  

คะแนน      
ถ่วง

น ้าหนัก        
1 2 3 4 5 

RM 1 : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัความ 
ส าเรจ็ของผลสมัฤทธิข์องนโยบายการก ากบัดแูล
องคก์ารทีด่ ี(อย่างน้อยดา้นละ 1 มาตรการ/โครงการ) 

0.1667 60 70 80 90 100 รอ้ยละ100 
(2ดา้น) 

รอ้ยละ 94,90 
(2ดา้น) 

4.7321 0.7888 

RM 2 : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของ เป้าหมายของ
โครงการตามแผนบรหิาร   ความเสีย่ง  

0.1667 60 70 80 90 100 รอ้ยละ100 5.0000 0.8335 

RM 3 : รอ้ยละความส าเรจ็ของผลสมัฤทธิข์องการ
ด าเนินการ/โครงการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนรว่มในการบรหิารราชการ  

0.1666 60 70 80 90 100 รอ้ยละ100 1.0000 0.8330 

RM 4.1 : รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชน 
ทีม่ต่ีอการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ ตาม 
พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

0.1666 60 65 70 80 85 รอ้ยละ 91 5.0000 0.8330 

RM 4.2 : ระดบัความส าเรจ็ของการบรูณาการขอ้มลู
สถติภิาครฐั (Stat Xchange) หมายเหตุ  ไมว่ดัใน
ระดบัส านกั/กอง/หน่วยงาน 

0.1667 1 2 3 4 5 ระดบั 5 5.0000 0.8335 

RM 4.3 : รอ้ยละเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัความส าเรจ็จาก
ผลสมัฤทธิข์องการด าเนินกจิกรรมตามแผนการจดัการ
ความรูอ้ย่างน้อย 3 องคค์วามรู ้

0.1667 60 70 80 90 100 รอ้ยละ100 5.0000 0.8335 

 1.00 ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 4.9553 

หมายเหตุ : กรมฯ ไม่ไดด้ าเนินการใน ตวัชีว้ดั RM 5 RM 6  เนื่องจากเป็นหมวดบงัคบัและหมวดสมคัรใจทีก่รมฯมกีาร
ก าหนดตวัชีว้ดัผลลพัธอ์ยู่แลว้ 
 สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
คะแนน 
ท่ีได ้

ค่าคะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

ตวัช้ีวดัท่ี 11.2 ระดบัความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัในการบรรลุเป้าหมายความส าเรจ็ของผลลพัธ ์
การด าเนินการของสว่นราชการตามเกณฑค์ุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน (หมวด 7) 

4 รอ้ยละ 
99.11 

4.9553 0.1982 
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

ตวัช้ีวดัท่ี 11.3 ระดบัความส าเรจ็เฉล่ียถ่วงน ้าหนักของการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ค าอธิบาย : 
                การจดัท าแผนพฒันาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นัน้ กรมฯมกีารประเมนิองคก์รดว้ยตนเองตาม
เกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน เพื่อจดัท าแผนพฒันาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ใน
หมวดทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการตามตวัชีว้ดัของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 คอื หมวด 4 และหมวด 2 โดยเป็นการวดั
ความส าเรจ็ในการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึง่ไดด้ าเนินการในช่วงตน้เดอืนกนัยายน 2553 
ตามแบบฟอรม์ที ่1-5 โดยมขีอ้มลูผลการด าเนินงานตามเกณฑท์ีก่ าหนดดงันี้ 
               
 เกณฑก์ารให้คะแนน และการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้า 
หนัก 

เกณฑก์ารให้คะแนนเทียบ
กบัรอ้ยละของผลส าเรจ็
ตามเป้าหมายของตวัช้ีวดั 

ผลงาน 
ค่า 

คะแนน 
ท่ีได้  

คะแนน      
ถ่วง

น ้าหนัก        
1 2 3 4 5 

1. ความครบถว้นของการจดัท ารายงาน 
ลกัษณะส าคญัขององคก์ร (15 ค าถาม) 

0.25 
(1) 

3 6 9 12 15 ครบถว้น 5.0000 1.2500 

2. ความครบถว้นของการจดัท ารายงาน
การประเมนิองคก์รดว้ยตนเองหมวด 1-7  
ตามเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 

0.25 
(1) 

3 4 5 6 7 ครบถว้น 5.0000 1.2500 

3. ความครบถว้นของแผนพฒันาองคก์าร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (2 แผน) 

0.50 
(2) 

0 - 1 - 2 ครบถว้น 5.0000 2.5000 

รวม 1.00 ผลรวมคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 5.0000 
 
สรปุการค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตวัช้ีวดั / 
ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 

น ้าหนัก 
(รอ้ยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ท่ีได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น ้าหนัก 

ตวัชีว้ดั 11.3 ระดบัความส าเรจ็เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
ของการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2554 

4 ครบถว้น 5.0000 0.2000 

 
 
ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ 
             กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข 1) เพื่อรองรบัการด าเนินงานในตวัชีว้ดัที ่11 ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการ
บรหิารจดัการภาครฐั ตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการของกรมฯ โดยมกีารด าเนินงานตามล าดบัดงันี้ 

1. จดัตัง้คณะท างานพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อท าหน้าทีใ่นการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาองคก์าร (เอกสารหมายเลข 2) 
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

2. จดัท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(Road Map) /ปฏิทินการพฒันา PMQA ระดบักรม /ระดบัหน่วยงานในสงักดักรมฯ 
ปีงบประมาณ     พ.ศ. 2553 (เอกสารหมายเลข 3) 

3. จดัประชุมชีแ้จงกรอบตวัชีว้ดั และเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน  (Fundamental Level) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 เบือ้งตน้ ใหแ้ก่ผูบ้รหิารของกรมฯและผูป้ฏบิตังิาน  (เอกสารหมายเลข 4) 

4. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ PMQA ภาพรวม/เชงิลกึตามหลกัสตูรทีก่ าหนดใหแ้ก่บุคลากรของกรมฯทุกระดบั  รวมถงึการเปิด
คลนิิกใหค้ าปรกึเรื่อง PMQA ทัง้ในระดบักรมฯและระดบัหน่วยงานในสงักดักรมฯทุกบ่ายวนัพฤหสั และตามนัดหมาย และการลงตรวจ
เยีย่มผลการพฒันา PMQA ของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข 5) 

5. คณะท างานรายหมวดบรหิารจดัการและพฒันาองคก์ารในหมวดทีไ่ดร้บัมอบหมาย พรอ้มรายงานความกา้วหน้าผลงานในรอบ 6 
เดือน 8 เดือน 9 เดือน และ 10 เดือน  ในที่ประชุม/ผู้บริหารกรมฯรบัทราบทัง้ที่เป็นรายสปัดาห์และประชุมประจ าเดือน (เอกสาร
หมายเลข 6) และเอกสาร/หลกัฐานปรากฏตามแฟ้มงานในแต่ละหมวด 

6. จดัประชมุปฏบิตักิารเพื่อสรุปผลและสรุปบทเรยีนการพฒันาองคก์าร ตามเกณฑ ์PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมถงึเพื่อ
จดัท าแผนพฒันาองคก์าร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เอกสารหมายเลข 7) 
 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
         1. ผูบ้รหิารกรมฯก าหนดนโยบายการพฒันาระบบราชการ อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม พรอ้มสื่อสารแจง้เวยีนให้
บุคลากรทุกระดบัรบัทราบและน าสูก่ารปฏบิตั ิ
 2. ผูบ้รหิารกรมฯก าหนดใหห้น่วยงานในสงักดั ด าเนินการพฒันา PMQA ตามเกณฑท์ีก่ าหนดเช่นเดยีวกบัระดบั
กรมฯ           
            3. บุคลากรมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกณฑม์ากขึน้ 
 
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. รายละเอยีดในการประเมนิผลทีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมการประเมนิผล (Excel) มคีวามละเอยีดค่อนขา้งมาก ในบาง
ประเดน็/กระบวนก าหนดไว้มากกว่าทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืค าอธบิายตวัชีว้ดั PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยเฉพาะใน
ประเดน็/กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไม่ได้แจง้รายละเอยีดไว้เป็นที่สงัเกตในคู่มอืฯของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่หากหน่วยงานผูร้บัผดิชอบไม่ไดต้รวจสอบ จะท าใหผ้ลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก าหนดไวไ้ด ้ 

2. ความรู้ ความเขา้ใจของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในการน าเกณฑ์สู่การปฏิบตัิยงัไม่ชดัเจน และจ าเป็นต้องส่งเสริม
สนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง 

3. การน าเกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานมาใชใ้นการพฒันา PMQA ในระดบัหน่วยงานในสงักดั
กรมฯ บางสว่นของเกณฑไ์ม่สามารถประยุกตใ์ชไ้ดเ้ตม็รปูแบบในระดบัหน่วยงาน  

4. การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิารทัง้ 3 ระดบั ในการพฒันาองคก์รตามเกณฑฯ์ มคีอ่นขา้งน้อย 
5. ทศันคตขิองผูป้ฏบิตังิานยงัมองว่า PMQA เป็นงานทีเ่พิม่ขึน้มาและเป็นภาระไมไ่ดป้รบัเพือ่พฒันางาน

ประจ าของแต่ละคน ภาระในการด าเนนิงานจงึเป็นของคณะท างาน PMQA 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) 

1. ส านกังานก.พ.ร.ควรมกีารจดัเวทสี าหรบัใหผู้บ้รหิารทัง้ 3 ระดบัของสว่นราชการเขา้มารบัรู ้ และมสีว่นรว่ม
ในกระบวนการการน าเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัน าสูก่ารปฏบิตัใินองคก์ร อยา่งจรงิจงัในภาพรวมของ
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แบบรายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองฯ (รายตวัช้ีวดั)       รอบ 6  เดอืน 
     รอบ....12.... เดือน 

ประเทศ รวมถงึจดัเวทใีนการน าเสนอผลการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของสว่นราชการทีม่ผีลงาน
ดเีด่นอยา่งต่อเนื่อง เพือ่เป็นแหล่งศกึษาดงูานสว่นราชการอืน่ 

2. ส านกังานก.พ.ร.ควรก าหนดใหม้นี าเรือ่งการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั บรรจุอยูใ่นหลกัสตูร
การพฒันาผูบ้รหิารทัง้ 3 ระดบั  

3. ส านกังานก.พ.ร.ควรน าคา่คะแนนผลการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของสว่นราชการใชเ้ป็น 
ขอ้มลูทีส่ าคญัเพือ่ประกอบการเสนอค าขอตัง้งบประมาณประจ าปีของสว่นราชการ รวมถงึใหม้ผีลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็น
รปูธรรม 

4. กรมฯควรผลกัดนัใหม้กีารบรูณากระบวนการตามเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน 
เขา้กบังานประจ าใหไ้ดม้ากทีส่ดุ รวมถงึการก าหนดใหม้/ีจดัตัง้หน่วยงานเจา้ภาพเพือ่รองรบักระบวนการทีไ่มส่ามารถ 
บรูณาการกบังานประจ าได ้

5. กรมฯควรมกีารน าผลการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐานในแต่ละกระบวนการมา 
ใชใ้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหแ้กบุ่คลากรอย่างเป็นรปูธรรมและเหมาะสม        
       
หลกัฐานอ้างอิง : 
        เอกสารหมายเลข 1 โครงการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
        เอกสารหมายเลข 2 ค าสัง่คณะท างานพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัของกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
        เอกสารหมายเลข 3 แผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร(์Road Map) /ปฏทินิการพฒันา PMQAระดบักรม /ระดบัหน่วยงานใน
สงักดักรมฯ                           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
        เอกสารหมายเลข 4 ก าหนดการประชมุ/หนงัสอืเชญิ/เอกสารประกอบการประชมุ / รายงานสรปุผลการประชมุฯ 
        เอกสารหมายเลข 5 หลกัสตูรการอบรม/ก าหนดการ/เอกสารประกอบการประชมุ/อบรม 
        เอกสารหมายเลข 6 เอกสารรายงานความกา้วหน้าผลการพฒันา PMQA รายหมวด รอบ 6 เดอืน 8 เดอืน 9 เดอืน 
และ 10 เดอืน 
       เอกสารหมายเลข 7  -  เอกสารสรปุผลการพฒันา PMQA ทีเ่สนอใหผู้บ้รหิารกรมฯรบัทราบในทีป่ระชมุผูบ้รหิารกรมฯ
ทกุสปัดาห ์และทีป่ระชมุกรมประจ าเดอืน  

- เอกสารรายงานผลการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ทีป่ระกอบดว้ย แบบฟอรม์ที ่1-5   
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 รายงานตวัช้ีวดัตามผลผลิตท่ีส านกัพฒันาระบบบริการ

สุขภาพรับผดิชอบ 
 หนงัสือท่ี สธ 0208.04/62  เร่ือง การจดัท าค ารับรองการ

ปฏิบติัราชการและการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของส่วนราชการในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข 
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