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โดย กลุม่ยุทธศาสตร์และประเมินผล 

กองแบบแผน  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
เมษายน  2561   

 



ค าน า 
 

 ตามที่กองแบบแผน  ได้ด าเนินการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561   ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1. ประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ (กรม/
กอง) (Function Base) 

องค์ประกอบที่ 2. ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ           
(มาตรา 44)/ค ารับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Performance Agreement : PA)/ตามส านัก
งบประมาณ 

องค์ประกอบที่  3. ประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(Innovation Base) 

องค์ประกอบที่ 4. ประเมินผลศักยภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
(Potential Base) 
 ในการนี้  การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561          
ได้ด าเนินการ รอบ 6 เดือนแล้วนั้น กองแบบแผน โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผลได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
และจัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  กองแบบแผน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ประกอบด้วย 

1. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561    กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน) รายตัวชี้วัด                 
ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ 
 

 ทั้งนี้ คณะผู้จัดท ารายงานขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ในการจัดท ารายงานฉบับนี้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้    
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 เมษายน 2561 
 
 

-ก- 
 



 
 

สารบัญ 
                                                                                                      หน้า 

ค ำน ำ            ก 
สำรบัญ            ข 
ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ      1-2 
 
องค์ประกอบที่ 1. ประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์  
(กรม/กอง) (Function Base)          
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ ำนวนแบบก่อสร้ำงอำคำรและสภำพแวดล้อมที่ได้รับกำรพัฒนำ    3-6  
ตัวชี้วัดที่ 1.๒ จ ำนวนเอกสำรรำยกำรประกอบแบบอำคำรและสภำพแวดล้อมที่ได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง 
รำย 3 ปี                               7-8 
ตัวชี้วัดที่ 1.3  จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพที่มีแผนแม่บทใช้เพ่ือกำรพัฒนำด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 9-11 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของบุคลำกรภำคีเครือข่ำยเป้ำหมำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมีองค์ควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 12-13 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของบุคลำกรภำคีเครือข่ำยน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์    14-16 
            
องค์ประกอบท่ี 2. ประเมินผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(มาตรา 44)/ค ารับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Performance Agreement : PA)/สงป. 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของสถำนพยำบำลภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 17-19  
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ ำนวนสถำนพยำบำลภำครัฐได้รับกำรส่งเสริมและควบคุมก ำกับตำมมำตรฐำน 
ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม         20-23 
 
องค์ประกอบท่ี 3. ประเมินผลตัวช้ีวัดการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ  
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Innovation Base) 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรลดกระดำษ         
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรลดกระดำษ รอบ 6 เดือน     24-26 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรลดกระดำษ รอบ 12 เดือน    -  
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประหยัดงบประมำณ      
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประหยัดงบประมำณ รอบ 6 เดือน    27-29 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรประหยัดงบประมำณ รอบ 12 เดือน   - 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  30-32 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จ ำนวนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน    33-35 
 
องค์ประกอบท่ี 4. ประเมินผลศักยภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (Potential Base) 
ตัวชี้วัดที่ 4. ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน     
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเทียบกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
รอบ 6 เดือน           36-38 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเทียบกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
รอบ 12 เดือน           - 
 



 
 

ภาคผนวก 
 -ค ำสั่งกองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 64/2560  ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560         
 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
 ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 
 - บันทึกข้อควำม กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ด่วนที่สุดที่ สธ0703.01/1285 ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 
 2560 เรื่องขอส่งรำยละเอียดตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กองแบบแผน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
  หลังกำรเจรจำตัวชี้วัด 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6 เดือน) 

 

๑ 
 

 ตารางสรุปผลการปฏบิตัิราชการตามค ารับรองการปฏบิตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 

         รอบ  6  เดือน 

        รอบ  12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล                     
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วยวัด 
น้้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด้าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการด้าเนนิงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้้าหนัก 

องค์ประกอบที่ 1.ประเมินผลตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ (กรม/กอง) (Function Base) 
ร้อยละ 100 
1.1 จ ำนวนแบบก่อสร้ำง
อำคำรและสภำพแวดล้อมท่ี
ได้รับกำรพัฒนำ 

แบบ (20) 6 
แบบ 

7 
แบบ 

8 
แบบ 

9 
แบบ 

10  
แบบ 

2 แบบ 1.0000 0.2000 

1.2 จ ำนวนเอกสำรรำยกำร
ประกอบแบบอำคำรและ
สภำพแวดล้อมท่ีได้รับกำร
แก้ไขปรับปรุงรำย 3 ปี 

ฉบับ (20) 3 
ฉบับ 

4 
ฉบับ 

5 
ฉบับ 

6 
ฉบับ 

7 
ฉบับ 

รอกำรแจ้งอำคำรท่ีได้
งบประมำณขำลง 

1.0000 0.2000 

1.3 จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพ
ท่ีมีแผนแม่บทใช้เพ่ือกำรพัฒนำ       
ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

แห่ง (20) 15 
แห่ง 

16 
แห่ง 

17 
แห่ง 

18 
แห่ง 

19 
แห่ง 

ส ำรวจพื้นท่ีเก็บข้อมูล 1.0000 0.2000 

1.4 ร้อยละของบุคลำกรภำคี
เครือข่ำยเป้ำหมำยท่ีได้รับกำร
ถ่ำยทอดมีองค์ควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์
ท่ีก ำหนด 

ร้อยละ (20) ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
สรุปผล                                                                                                          

 

1.0000 0.2000 

1.5 ร้อยละของบุคลำกร
เครือข่ำยน ำองค์ควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ (20) ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ประชุมสัญจรภำคี
เครือข่ำย 4 ภำค 

1.0000 0.2000 

   คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 1.  เท่ากับ  1.0000               

องค์ประกอบที่ 2.ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)/ค ารับรองอธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (PA)/ส านักงบประมาณ ร้อยละ 100 
2.1 ร้อยละของ
สถำนพยำบำลภำครัฐ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

ร้อยละ (50) ร้อยละ 
56 

ร้อยละ 
58 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
62 

ร้อยละ 
64 

อยู่ระหว่ำงกำรตรวจ
ประเมินผล 

1.0000 0.5000 

2.2 จ ำนวนสถำนพยำบำล
ภำครัฐได้รับกำรส่งเสริมและ
ควบคุมก ำกับ ตำมมำตรฐำน
ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม   

แห่ง (50) 856 
แห่ง 

866 
แห่ง 

876 
แห่ง 

886 
แห่ง 

896 
แห่ง 

ลงพื้นท่ีเยี่ยม ติดตำม
คุณภำพของ
โรงพยำบำล 

1.0000 0.5000 

                                                                                                                                            คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 2.  เท่ากับ  1.0000               

องค์ประกอบที่ 3.ประเมินผลตัวช้ีวัดการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการ
ให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Innovation Base) ร้อยละ 100 
3.1 ระดบัความส าเร็จของ
การลดกระดาษ 

ระดับ 25         

3.1.1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรลดกระดำษ รอบ 6 เดือน 

ระดับ (12.50) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 5 5.0000 0.6250 



 

 
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6 เดือน) 

 

๒ 
 

 ตารางสรุปผลการปฏบิตัิราชการตามค ารับรองการปฏบิตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 

         รอบ  6  เดือน 

        รอบ  12 เดือน 

ตัวชี้วัดผล                     
การปฏิบัติราชการ 

 หน่วยวัด 
น้้าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลการด้าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการด้าเนนิงาน ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้้าหนัก 
3.1.2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรลดกระดำษ รอบ 12 
เดือน 

ระดับ (12.50)  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รอผลกำรด ำเนินงำน 
รอบ 12 เดือน 

 

1.0000 0.1250 

3.2 ระดบัความส าเร็จของ
การประหยดังบประมาณ  

ระดับ 25         

3.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรประหยัดงบประมำณ  
รอบ 6 เดือน 

ระดับ (12.50) 1 2 3 4 5 ระดับ 5 5.0000 0.6250 

3.2.2 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรประหยัดงบประมำณ  
รอบ 12 เดือน 

ระดับ (12.50) 1 2 3 4 5 รอผลกำรด ำเนินงำน 
รอบ 12 เดือน 

1.0000 0.1250 

3.3 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ 25 1 2 3 4 5 ระดับ 3  3.0000 0.7500 

3.4 จ านวนนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตัิงาน 

ผลงาน 25 ไม่
ส ำเร็จ 

- - - ส ำเร็จ 
≥ 1 

ชิ้นงำน 

ระดับ 1 
ร่ำงผลกำรศึกษำ 

1.0000 0.2500 

                                                                                                                                            คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 3.  เท่ากับ  2.5000               
4. ศักยภาพในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัิราชการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 100         

4.1 ศักยภำพในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเทียบกับ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
รอบ 6 เดือน 

ร้อยละ (50) ร้อยละ 
70-

74.99 

ร้อยละ
75-

79.99 

ร้อยละ
80-

84.99 

ร้อยละ
85-

89.99 

ร้อยละ
90- 
100 

1. ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละ 84.04 
2. ผลกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ  
ร้อยละ 59.82 

1.9612 0.9806 

4.2 ศักยภำพในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเทียบกับ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ (50) ร้อยละ
70-

74.99 

ร้อยละ
75-

79.99 

ร้อยละ
80-

84.99 

ร้อยละ
85-

89.99 

ร้อยละ
90- 
100 

รอผลกำรด ำเนินงำน 
 รอบ 12 เดือน 

1.0000 0.5000 

                                                                                                                                                                                         คะแนนรวมองค์ประกอบที่ 4.  เท่ากับ  1.4806               

น้ าหนกัรวม 400 
ค่าคะแนนที่ได้  

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
5.9806 

ค่าคะแนนที่ได ้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

1.4951 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)              รอบ 6 เดือน 
                                                                                                        รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัดที่๑.1 : จ านวนแบบก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางประจบ สุโพธิ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล/ 
                     นางพนมกร หาระบุตร 

โทรศัพท์ :๐๒-193-70๖๔ ,0๘1-๓๗๑-๙๘๔๐,  
๐๙๑-๒๒๙-๐๔๐๑ 

โทรศัพท์ : ๐๒-193-7000 ต่อ 183๑๖ , 
              08๑-๖๒๖-๑๙๓๐ , ๐๘๐-๕๗๗-๓๙๖๓ 

ค าอธิบาย : 
                    อาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง สถานที่และส่วนประกอบซึ่งใช้ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้สถานที่นั้น  โดยอาคารและสภาพแวดล้อมใน “โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว” นี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาคารและสภาพแวดล้อมของสถาน
บริการสุขภาพ (โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
                   แบบก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา หมายถึง รูปแบบ รายการประกอบแบบ 
และรายละเอียดประกอบแบบ ซึ่งแสดงแบบอาคารและระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์ 
งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล  งานระบบประปาและสุขาภิบาล และงานอ่ืน ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง  โดยแบบทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคารและภายนอกอาคาร  ซึ่งได้รับ
การพัฒนา ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน ข้อก าหนด และประโยชน์ใช้สอยที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

กิจกรรมที ่1   แต่งตั้งคณะท างาน 

• แต่งตั้งคณะท างานหลัก/แต่งตั้งคณะท างานย่อย 

• ด าเนินการแล้วเสร็จ 
กิจกรรมที่ 2   ประชุมคณะท างาน/ประชุมก ากับติดตาม/ประชุมถอดบทเรียนและวางแผน 

• ก าหนดแบบเป้าหมาย 10-12 แบบ 

• ปรับแผนการด าเนินงานใหม่ , กุมภาพันธ์ 2561 

• อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 3   ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ศึกษาดูงาน 

• ศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเกณฑ์ LEED : รพ.กรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

• ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบเป้าหมาย 10-12 แบบ 

• ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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กิจกรรมที่ 4   ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

• แบบก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน 2 แบบ ได้แก่ แบบอาคารสอบเทียบเครื่องมือฯ สบส.เขต9 
นครราชสีมา และแบบอาคารอเนกประสงค์ วพบ.อุตรดิตถ์ 

• อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 8-10 แบบ 
กิจกรรมที่ 5   สรุปผล 

• ด าเนินการตามแผน 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

พิจารณาจากจ านวนแบบก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

6 
แบบ 

7 
แบบ 

8 
แบบ 

9 
แบบ 

10 
แบบ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

• จ านวนแบบก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนแบบก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา 

20 2 
แบบ 

1.0000 0.2000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะท างาน 

• แต่งตั้งคณะท างาน (หลัก) ค าสัง่กองแบบแผนที ่49/2560  ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2560 

• แต่งตั้งคณะท างานย่อย (คณะท างานจัดท าแบบฯ 12 แบบ) 12 คณะ , พฤศจิกายน 2560 
2. ประชุมคณะท างาน/ประชุมก ากับติดตาม/ประชุมถอดบทเรียนและวางแผน 

• ประชุมคณะท างาน/ก ากับติดตาม 
ครั้งที่ 1 - 1/2560  วนัที่  24 ตุลาคม 2560  ห้องประชุม 3 กองแบบแผน 
ครั้งที ่2 - 2/2560  วนัที่  8   พฤศจิกายน 2560  ห้องประชุม 1 กองแบบแผน 
ครั้งที ่3 - 3/2560  วนัที่  12 ธนัวาคม 2559  ห้องประชมุ 1 กองแบบแผน 
ครั้งที่ 4 - 1/2561  วนัที่  9   มกราคม  2561  ห้องประชุม 1 กองแบบแผน 
ครั้งที่ 5 - 2/2561  วนัที่  13 กุมภาพันธ ์2561 ห้องประชุม 1 กองแบบแผน 
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ครั้งที่ 6 - 3/2561  วนัที ่ 13 มีนาคม 2561  ห้องประชุม 1 กองแบบแผน 

• ประชุมคณะท างานย่อย (คณะท างานจัดท าแบบฯ 12 แบบ) 12 คณะ , พฤศจิกายน 2560 – 
มีนาคม 2561 

• ประชุมก าหนดแบบก่อสร้างเปา้หมาย 10-12 แบบ (24 ตุลาคม 2560) ได้แก่ 
1)   อาคารผู้ป่วยใน 298 เตียง 
2)   อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (แบบต่อเนื่อง) 
3)   อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น (แบบต่อเนื่อง) 
4)   อาคารผู้ป่วยใน ส าหรับผู้สูงอายุ 
5)   อาคารผู้ป่วยใน ส าหรับผู้พิการเพ่ือการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถถภาพ 
6)   อาคารศูนย์สุขภาพองค์รวม 
7)   อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
8)   อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบ าบัดรักษา 6 ชั้น  รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน 
9)   อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและบ าบัดรักษา 5 ชั้น  รพ.พะเยา 
10) อาคารสอบเทียบเครื่องมือ  ส านักสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต9 นครราชสีมา 
11) อาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 
12) อาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหัวใจ  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

• ประชุมชี้แจง”แนวทางเกณฑ์อาคารเขียว”ของโครงการ วันที่ 16 มกราคม 2561 ห้องประชุม 1 
กองแบบแผน 

3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ศึกษาดูงาน 

• ศึกษาดูงานโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ , 16 มีนาคม 2561 

• ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบเป้าหมาย 10-12 แบบ , พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 
2561 

4. ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง   
1)   อาคารผู้ป่วยใน 298 เตียง 
2)   อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (แบบต่อเนื่อง) 
3)   อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น (แบบต่อเนื่อง) 
4)   อาคารผู้ป่วยใน ส าหรับผู้สูงอายุ 
5)   อาคารผู้ป่วยใน ส าหรับผู้พิการเพ่ือการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถถภาพ 
6)   อาคารศูนย์สุขภาพองค์รวม 
7)   อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
8)   อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบ าบัดรักษา 6 ชั้น  รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน 
9)   อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและบ าบัดรักษา 5 ชั้น  รพ.พะเยา 
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10) อาคารสอบเทียบเครื่องมือ  ส านักสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต9 นครราชสีมา 

• จัดท าแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ , มีนาคม 2561 
11) อาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 

• จัดท าแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ , มีนาคม 2561 
12) อาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหัวใจ  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

5. สรุปผล 

• แผนก าหนดให้ด าเนินการในเดือนกันยายน 2561 
6. อ่ืนๆ 

• จัดซื้อหนังสือที่เก่ียวข้อง จ านวน 10 รายการ , ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 

• จัดซื้อกล่องใส่แบบก่อสร้าง จ านวน 70 กล่อง , มีนาคม 2561 

• ปฏิบัติการนอกเวลาราชการ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. มีการคัดเลือกแบบอาคารเป้าหมายที่เหมาะสม 
2. มีการวางแผนการออกแบบฯตามมูลค่าการก่อสร้างของแบบอาคารเป้าหมาย  โดยยึดถือตาม ”คู่มือการ

ปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ” กองแบบแผน ปีงบประมาณ 2559 
3. มีการจัดโครงสร้างโครงการที่เหมาะสม โดยประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะท างาน และคณะท างานย่อย 
4. คณะที่ปรึกษา/คณะท างาน/คณะท างานย่อย  มีการประชุมก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. โครงการขาดแบบแผนการจัดท าแบบก่อสร้างที่ชัดเจน 

หลักฐานอ้างอิง : 
๑. ค าสั่งกองแบบแผนที ่49/2560  ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2560 
๒. รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1 – 6 
๓. บันทึกสรุปการประชุมคณะท างานย่อย , พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6 เดือน) 

๗ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                รอบ 6 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัด 1.2 จ านวนเอกสารรายการประกอบแบบอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง ราย 3 ปี 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :นางประจบ สุโพธิ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์/ 
นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ               

โทรศัพท์ :๐๒-193-70๖๔ ,0๘1-๓๗๑-๙๘๔๐,  
๐๙๑-๒๒๙-๐๔๐๑ 

โทรศัพท์ : ๐๒-193-7000 ต่อ 183๑๖ , 
08๑-๖๒๖-๑๙๓๐ , ๐๘๐-๕๗๗-๓๙๖๓ 

ค าอธิบาย : 
                    อาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง สถานที่และส่วนประกอบซึ่งใช้ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้สถานที่นั้น    โดยอาคารและสภาพแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมาย คือ อาคารและ
สภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลศูนย์,โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน) ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
                   รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง รูปแบบก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
แบบรูป รายการประกอบแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ ซึ่งแสดงแบบอาคารและระบบประกอบอาคาร ได้แก่ 
งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์ งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบประปา
และสุขาภิบาล งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานโยธา โดยแบบทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
                    รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการปรับปรุงราย 3 ปี หมายถึง เอกสารรายการประกอบ
แบบก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทใหม่       
ทั้งด้านกฎหมาย มาตรฐาน ข้อก าหนด  ด้านการใช้งาน/ประโยชน์ใช้สอย และด้านองค์ความรู้/ประสบการณ์               
โดยก าหนดให้แต่ละแบบ มีระยะเวลาก าหนดใช้ 3 ปี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมต่อไป 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือกแบบอาคารและสภาพแวดล้อม 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6 เดือน) 

๘ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

            พิจารณาจากจ านวนรูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง ราย 3 ปี โดยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

3 
ฉบับ 

4 
ฉบับ 

5 
ฉบับ 

6 
ฉบับ 

7 
ฉบับ 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : จ านวนเอกสารรายการประกอบแบบอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการ
แก้ไขปรับปรุง ราย 3 ปี แล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนเอกสารรายการประกอบแบบ
อาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการ
แก้ไขปรับปรุง ราย 3 ปี  

20 รอการแจ้ง
อาคารที่ได้

งบประมาณขาลง 

1.0000 0.2000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : รอการแจ้งอาคารที่ได้งบประมาณขาลง  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  รอการแจ้งอาคารที่ได้งบประมาณขาลง 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๙ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                รอบ 6 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัดที่๑.3 จ านวนสถานบริการสุขภาพที่มีแผนแม่บทใช้เพื่อการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :นางประจบ  สุโพธิ์ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :นายนิสิต  ดิษสาย,  
                    นายจิระศักดิ์   โลกมิตร 

โทรศัพท์ :๐๒-193-70๖๔ , 
             0๘1-๓๗๑-๙๘๔๐, ๐๙๑-๒๒๙-๐๔๐๑ 

โทรศัพท์ : ๐๒-193-70๖๔, 
              081-847-3477, 0918257895 

ค าอธิบาย : 
                    สถานบริการสุขภาพภาครัฐ หมายถึง  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
                    แผนแม่บท หมายถึง  แผนการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมด้วยกระบวนการจัดท ารายละเอียด
การจัดวาง Zoning แต่ละประเภทอาคารให้เหมาะสมกับการขยายตัวของสถานบริการสุขภาพภาครัฐและสอดคล้องกับ
ระบบบริการสุขภาพ 
                    ใช้เพื่อการพัฒนา หมายถึง การน าแผนแม่บทไปใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณ ส าหรับการพัฒนา
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพนั้ นๆ รวมถึง  การขยาย เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง ต่างๆ            
ที่เก่ียวข้องกับด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บท 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (19 โรงพยาบาล) 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. ประชุมคณะท างาน 
๓. รวบรวม เครื่องมือในการด าเนินการ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจ 
๔. เดินทางไปศึกษาสถานที่จริง, ส ารวจพื้นที่ เก็บข้อมูล 

   
เกณฑ์การให้คะแนน :  

            พิจารณาจากจ านวนแผนแม่บทที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

15 
แบบ 

16 
แบบ 

17 
แบบ 

18 
แบบ 

19 
แบบ 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๑๐ 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : จ านวนสถานบริการสุขภาพที่มีแผนแม่บทใช้เพื่อการพัฒนาด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมแล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนสถานบริการสุขภาพที่มีแผน
แม่บทใช้เพ่ือการพัฒนาด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

20 ส ารวจพื้นที่ 
เก็บข้อมูล 

1.0000 0.2000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะท างาน 

1.1 แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที ่43/2560  ลงวันที ่  9  ตลุาคม 2560 
2. ประชุมคณะท างาน 

ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจงวตัถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดรูปแบบการท างาน มอบหมายหน้าที่ และติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการ รวม 5  ครั้ง 

ครั้งที่ 1/2560  วนัจันทร์ที่  16 ตลุาคม  2560 ห้องประชมุ 1  กองแบบแผน 
ครั้งที่ 2/2560  วนัจันทร์ที่  6 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 1 กองแบบแผน 
ครั้งที่ 3/2560  วนัจันทร์ที่  20 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุม 1  กองแบบแผน 
ครั้งที่ 4/2560   วันจนัทร์ที่  18 ธันวาคม  2560 ห้องประชุม 3  กองแบบแผน 
ครั้งที่ 5/(1/2561)  วันพุธที่  24  มกราคม 2561 ห้องประชุม 3  กองแบบแผน 
 

3. รวบรวมเครื่องมือในการด าเนินงาน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจ ปรับรูปแบบของ
เครื่องมือและแบบสอบถามมาจากแบบสอบถามที่ใชจ้ากปี 2560 โดยแยกกลุ่มการส ารวจใหล้ะเอียดและ
ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมหวัข้อแบบส ารวจเพ่ิมเติมจากปญัหาที่เกิดขึ้นในการท างานในปทีี่ผ่านมา 

4. เดินทางไปศึกษาสถานที่จริง, ส ารวจพื้นที่ เก็บข้อมูล ได้ด าเนินการแลว้เสร็จทั้ง 19 โรงพยาบาล คือ 
4.1 รพ.แม่ลาว จ.เชยีงราย   
4.2 รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบรูณ์  
4.3 รพ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์    
4.4 รพ.บางใหญ่ จ.นนทบุร ี  
4.5 รพ.บางปะอิน จ.อยุธยา   
4.6 รพ.สิงห์บุร ีจ.สิงห์บุร ี   
4.7 รพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
4.8 รพ.ระยอง จ.ระยอง   
4.9 รพ.ราชบุร ีจ.ราชบุร ี   



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๑๑ 
 

 

4.10 รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร จ.ปราจีนบุรี           
4.11 รพ. เอราวัณ จ.เลย       
4.12 รพ.เพ็ญ จ.อุดรธาน ี   
4.13 รพ.พังโคน จ.สกลนคร             
4.14 รพ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธาน ี 
4.15 รพ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
4.16 รพ.เทพรัตน์ฯ จ.นครราชสีมา  
4.17 รพ.ท่าโรงชา้ง จ.สรุาษฎร์ฯ         
4.18 รพ.สงขลา จ.สงขลา                            
4.19 รพ.ละงู จ.สตลู    

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. มีการจัดท าแผนแม่บทตาม Service Plan ของระดับกระทรวง และในการจัดท าแผนแม่บท ให้

คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสุขภาพ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแม่บท  ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 

2. ได้รับความร่วมมือที่ดีจากคณะท างาน ที่ดูแลพ้ืนที่โรงพยาบาลเป้าหมาย 
3. คณะกรรมการ/คณะท างานมีการประชุมก ากับ ดูแล และติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
            - 

หลักฐานอ้างอิง : 
๑. ค าสั่งกองแบบแผนที ่43/2560  ลงวันที่   9  ตุลาคม 2560 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน ครั้งที่ 1 – 5 
๓. แบบฟอร์มแบบสอบถามการท าแผนแม่บท ป ี2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ (รอบ ๖  เดือน) 

๑๒ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)               รอบ 6 เดือน 
                                                                                                          รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๔  ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการถ่ายทอดมีองค์ความรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาตรี    ปัญญาพรวิทยา 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสราวุธ   งามผ่องใส/ 
                    นางวัชรภีรณ์   งามผ่องใส 

โทรศัพท์ :๐๒-193-70๐๐  ต่อ ๑๘๓๒๑ 
              

โทรศัพท์ : ๐๒-193-7000 ต่อ 183๑๓ , 
              ๐๒-193-7000 ต่อ 183๑๕ 

ค าอธิบาย : 
  บุคลากรภาคีเครือข่าย หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข       
ที่ด าเนินการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนที่
ด าเนินการด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
                    ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง บุคลากรภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ศักยภาพในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขของหน่วยงานสามารถตอบแบบประเมินได้ถูกต้องมากกว่า
ร้อยละ 70 
                   สูตรการค านวณ : 
 จ านวนบุคลากรภาคีเครือข่ายที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน X 100 
 จ านวนบุคลกรภาคีเครือข่ายที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้  
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. ประชุมคณะท างาน 
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลการภาคีเครือข่าย 
๔. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย 
๕. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

   
เกณฑ์การให้คะแนน :  

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 

ระดับ  ๑ ระดับ ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ (รอบ ๖  เดือน) 

๑๓ 
 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่าย
เป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดมีองค์
ความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

20 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

สรุปผล 

1.0000 0.2000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุม 

1.1 แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที ่๕๑/๒๕๖๐  ลงวันที ่ ๒๔ ตุลาคม 25๖๐ 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ระหวา่งวันที ่๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 

จังหวัดนครนายก 
1.3 ประชุมสรปุผลการด าเนนิการ 
1.4 ปรับแผนกิจกรรมการด าเนินการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

๑. ได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินการ 
๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับโครงการฯ 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

๑. กลุ่มเป้าหมายของบุคลากรภาคีเครือข่าย ไม่ครบตามจ านวนเป้าหมาย 
๒. ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน รายวิชา 
 

หลักฐานอ้างอิง : 
๑. ค าสั่งกองแบบแผนที ่๕๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม 25๖๐ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ (รอบ ๖  เดือน) 
 

๑๔ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)               รอบ 6 เดือน 
                                                                                                         รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัดที ่๑.๕  ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่ายน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายชาตรี    ปัญญาพรวิทยา 
 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสราวุธ   งามผ่องใส/ 
                    นางวัชรภีรณ์   งามผ่องใส 

โทรศัพท์ :๐๒-193-70๐๐  ต่อ ๑๘๓๒๑ 
              

โทรศัพท์ : ๐๒-193-7000 ต่อ 183๑๓ , 
              ๐๒-193-7000 ต่อ 183๑๕ 

ค าอธิบาย : 
  บุคลากรภาคีเครือข่าย หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชน และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
การก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ  
                   น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง บุคลากรภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ศักยภาพใน
การด าเนินงานเกี่ยวกับอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขของหน่วยงานน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๖๐ 
 
                  สูตรการค านวณ : 
จ านวนบุคลากรภาคีเครือข่ายที่น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ X 100 
จ านวนบุคลกรภาคีเครือข่ายที่เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้   
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. ประชุมคณะท างาน 
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลการภาคีเครือข่าย 
๔. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย 
๕. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

   



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ (รอบ ๖  เดือน) 
 

๑๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

          ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
 

ระดับ  ๑ ระดับ ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 
ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕5 ร้อยละ ๖0 ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗0 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่าย 
น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

20 ประชุมสัญจร
ภาคีเครือข่าย 

4 ภาค 

1.0000 0.2000 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุม 

1.1 แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที ่๕๑/๒๕๖๐  ลงวันที ่ ๒๔ ตุลาคม 25๖๐ 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ระหวา่งวันที ่๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 

จังหวัดนครนายก 
1.3 ประชุมสรปุผลการด าเนนิการ 
1.4 ปรับแผนกิจกรรมการด าเนินการ ติดตามประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย 
1.5 ประชุมติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ครัง้ที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
๑. ได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินการ 
๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับโครงการฯ 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

๑. ความร่วมมือของ บุคลากรภาคีเครือข่าย  
๒. กลุ่มเป้าหมายของบุคลากรภาคีเครือข่าย 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ (รอบ ๖  เดือน) 
 

๑๖ 
 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
๑. ค าสั่งกองแบบแผนที ่๕๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม 25๖๐ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ (รอบ ๖  เดือน) 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)               รอบ 6 เดือน 
                                                                           รอบ 12 เดือน 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  นางประจบ  สุโพธิ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล  นายสรพงษ์  ทพัภวิมล 
                    นางพนิดา  ตรีสมุทร์ 

โทรศัพท์  0 2193 7064 โทรศัพท์  0 2193 7000  ต่อ 18316 
            0 2193 7000  ต่อ 18306 

ค าอธิบาย 
ส                 สถานพยาบาลภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ

โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                   กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพอยู่ใน
ระดับพื้นฐานในปี 2560 

                   มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง มาตรฐานระบบคุณภาพท่ีเกี่ยวกับระบบการจัดการส่งเสริมและสนับสนุน
ที่จ าเป็นต่อการให้บริการในระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลภาครัฐประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้านที่ก าหนดขึ้นโดย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ คือ ต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับพัฒนาขึ้นไป 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน 

                  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐตามกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพอย่างน้อย ร้อยละ 60 ในระดับพัฒนาขึ้นไป 

 

                 สูตรการค านวณ : 

จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐกลุม่เป้าหมายที่ยกระดับเป็นระดับพัฒนาในปี 2561 X 100 
จ า                                               จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย (ระดับพ้ืนฐานในปี 2560) 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน  
1. แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน  ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2. ประชุมคณะท างานขับเคลื่อน  ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  แนวทางการสง่เสริมสนบัสนุนพฒันาและการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ 

   สุขภาพประจ าปงีบประมาณ 2561  วันที่ 21-23 พ.ย. 2560  ห้องประชุมชั้น 9 กรม สบส. 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
   ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60  ร้อยละ 62 ร้อยละ 64 
 
 
 การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเปา้หมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ 
 

50 อยู่ระหว่าง
การตรวจ

ประเมินผล 
 

 1.0000 0.5000 

   
  ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน  ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ค าสั่งกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพที่  2324/2560  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

2. ประชุมคณะท างานขับเคลื่อน  ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 6 พ.ย.2560  ห้องประชุม 3 ชั้น 9 
ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 25 ม.ค.2561  ห้องประชุม 3 ชั้น 9 

 3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  แนวทางการสง่เสริมสนบัสนุนพฒันาและการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ 
   สุขภาพประจ าปงีบประมาณ 2561  วันที่ 21-23 พ.ย. 2560  ห้องประชุมชั้น 9 กรม สบส. 

   
  ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 

1. ความร่วมมือของ สบส.เขต 
2. ความเข้าใจเนื้อหามาตรฐานระบบบริการสุขภาพของผู้เยี่ยมประเมิน 
3. ผู้ถ่ายทอดมีความเข้าใจมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างดี 
4. คณะท างานมีการประชุมเพ่ือวางแผนการท างานอย่างเหมาะสม 
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  อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
        ไม่สามารถถ่ายทอดแนวทางการเยี่ยมประเมนิให้แก่ผู้เยี่ยมประเมินไดพ้ร้อมกันหมดในคราวเดียว 
 
  หลักฐานอ้างอิง 

1.  แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน  ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 ค าสั่งกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพที่  2324/2560  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

2. รายงานการประชุมคณะท างานขับเคลื่อน  ควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 6 พ.ย.2560  ห้องประชุม 3 ชั้น 9 
ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 25 ม.ค.2561  ห้องประชุม 3 ชั้น 9 

 3.  หนังสือขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  แนวทางการส่งเสริมสนับสนนุพัฒนาและการเยีย่มประเมิน 
   มาตรฐานระบบบริการสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2561  วันที่ 21-23 พ.ย. 2560  ห้องประชุมชัน้ 9    

         กรม สบส. 
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  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ (รอบ ๖  เดือน) 
                                   

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)               รอบ 6 เดือน 
                                                                                                             รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  จ ำนวนสถำนพยำบำลภำครัฐไดร้ับกำรส่งเสริมและควบคุมก ำกับตำมมำตรฐำนด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  นำงประจบ  สุโพธิ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล  นำยสรพงษ์  ทพัภวิมล 
                    นำงพนิดำ  ตรีสมุทร์ 

โทรศัพท์  0 2193 7064 โทรศัพท์  0 2193 7000  ต่อ 18316 
            0 2193 7000  ต่อ 18306 

ค าอธิบาย 
         สถานบริการสุขภาพภาครัฐ หมำยถึง โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชนและโรงพยำบำลสมเด็จพระ

ยุพรำชในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จ ำนวนทั้งหมด 896 แห่ง 

         การส่งเสริม หมำยถึง กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ โดยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น ประชุมช้ีแจง 
อบรม ศึกษำดูงำน เป็นต้น รวมถึง กำรสนับสนุนคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำน สื่อและอุปกรณ์ต่ำงๆ ฯลฯ เพื่อให้บุคลำกรของ
สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐมีองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

         ควบคุมก ากับ หมำยถึง กำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ สนับสนุนให้ค ำปรึกษำ เพื่อให้สถำนบริกำรสุขภำพสำมำรถด ำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

         มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมำยถึง มำตรฐำนระบบคณุภำพที่เกี่ยวกับระบบกำรจัดกำร ส่งเสริม และ
สนับสนุนท่ีจ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรในระบบบริกำรสุขภำพของสถำนพยำบำลภำครัฐซึ่งมำตรฐำนท่ีก ำหนดขึ้นโดยกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพและกำรผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ คือ ต้องมีผลกำรประเมินตั้งแต่ระดับพัฒนำขึ้นไป ให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนระบบงำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำลซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
 
 
  ข้อมูลผลการด าเนินงาน  

1. แต่งตั้งคณะท ำงำน 
2. ประชุมคณะท ำงำน 
3. จัดอบรมเรื่อง” กระบวนกำรประเมินด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม” ให้แก่ผู้เยี่ยมประเมิน 
4. ลงพื้นที่เยี่ยมติดตำมคุณภำพโรงพยำบำลเป้ำหมำย 24 แห่ง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 
   ช่วงปรับเกณฑ์กำรให้คะแนน +/- จ ำนวน 10 แห่ง ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

856 แห่ง 866 แห่ง 876 แห่ง 886 แห่ง 896 แห่ง 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จ ำนวนสถำนพยำบำลภำครัฐได้รบักำร
ส่งเสริมและควบคุมก ำกบัตำมมำตรฐำนด้ำน
อำคำรและสภำพแวดล้อม 
 

50 ลงพื้นที่เยี่ยม
ติดตำม

คุณภำพของ
โรงพยำบำล 

 

 1.0000 0.5000 

 
  ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตราการที่ได้ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำน  ค ำสั่งกองแบบแผนที่  54/2560  ลงวนัที ่25 ตุลำคม 2560 
2. ประชุมคณะท ำงำนโครงกำรครั้งที่ 1/2560  วันที่ 14 พ.ย. 2560 ห้องประชุม 2 กองแบบแผน 
3. ประชุมคณะท ำงำนโครงกำรครั้งที่ 2/2560  วันที่ 19 ธ.ค. 2560 ห้องประชุม 2 กองแบบแผน 
4. ประชุมคณะท ำงำนโครงกำรครั้งที่ 3/2560  วันที่ 26 ม.ค. 2561 ห้องประชุม 2 กองแบบแผน 
5. ประชุมคณะท ำงำนโครงกำรครั้งที่ 4/2560  วันที่ 19 ก.พ. 2561 ห้องประชุม 2 กองแบบแผน 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  แนวทำงกำรส่งเสริมสนบัสนุนพฒันำและกำรเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำร 

สุขภำพประจ ำปงีบประมำณ 2561  วันที่ 21-23 พ.ย. 2560  ห้องประชุมชั้น 9 กรม สบส. 
(กิจกรรมจัดอบรมเรื่อง” กระบวนกำรประเมินด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม” ให้แก่ผู้เยี่ยมประเมิน  
ตำมท่ีเขียนไว้ในโครงกำรฯ  ถูกน ำมำจัดร่วมอยู่ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรนี้  ซึ่งเป็นกำรจัดโดย 
คณะท ำงำนขับเคลื่อน พัฒนำ ควบคุมก ำกับ ติดตำม และประเมินผล) 

7. ส่งวิทยำกรบรรยำยส่งเสริมให้กับโรงพยำบำลภำครัฐตำมที่ สบส.ร้องขอมำ 
ครั้งที่ 1 จดัโดย สบส.เขต 10  วันที่ 1 ธ.ค. 2560  ที่ รร.กิจตรงวิลล์  อุบลรำชธำน ี
ครั้งที่ 2 จดัโดย สบส.เขต 12  วันที่ 7 ธ.ค. 2560  ที่ รร.กรีนเวิลด์พำเลซ  สงขลำ   
ครั้งที่ 3 จดัโดย สบส.เขต 5    วันที่ 13,15 ธ.ค. 2560  ที่ รร.ณ เวลำ  รำชบุรี 
ครั้งที่ 4 จดัโดย สบส.เขต 4  วันที่ 21 ธ.ค. 2560  ที่ รร.ชลพฤกษ์  รีสอร์ท  นครนำยก 
ครั้งที่ 5 จดัโดย สบส.เขต 1  วันที่ 20,21 ธ.ค. 2560  ที่ รร.เวียงค ำ  เชียงใหม่ 
ครั้งที่ 6 จดัโดย สบส.เขต 9  วันที่ 26-27 ธ.ค. 2560  ที่ รร.บำหลีรีสอร์ท  นครรำชสีมำ   
ครั้งที่ 7 จดัโดย สบส.เขต 11  วันที่ 27-28 ธ.ค. 2560  ที่ รร.วังใต้  สุรำษฏร์ธำน ี
ครั้งที่ 8 จดัโดย สบส.เขต 3  วันที่ 4-5 ม.ค. 2561  ที่ รร.แกรนด์ฮิลล์  นครสวรรค์ 
ครั้งที่ 9 จดัโดย สบส.เขต 6  วันที่ 9-11 ม.ค. 2561  ที่ รร.บำงแสนเฮอริเทจ  ชลบุรี 
ครั้งที่ 10 จดัโดย สบส.เขต 8  วันที่ 30-31 ม.ค. 2561  ที่ รร.บ้ำนไม้ริมโขง  หนองคำย 
ครั้งที่ 11 จดัโดยคณะขับเคลื่อนฯ วันที่ 15-18 ม.ค. 2561  ที่ รร.อิงธำรรีสอร์ท  นครนำยก 
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5. ลงพื้นที่เยี่ยมติดตำมคุณภำพโรงพยำบำลเป้ำหมำย 24 แห่ง 

ครั้งที่ 1  :  วันที่ 31-2 ก.พ.2561 
              รพ.เกำะยำวชัยพัฒน์  พังงำ 
              รพ.ถลำง  ภูเก็ต 
ครั้งที่ 2    วันที่ 8-9 ก.พ.2561 
              รพ.โขงเจียม  อุบลรำชธำน ี
              รพ.สิรินธร  อุบลรำชธำนี 
ครั้งที่ 3    วันที่ 22-23 ก.พ.2561 
              รพ.รัษฎำ  ตรัง 
              รพ.วังวิเศษ  ตรัง 
ครั้งที่ 4    วันที่ 15-16 มี.ค.2561  
              รพ.ภูเวียง  ขอนแก่น 
              รพ.ชุมแพ  ขอนแก่น 
ครั้งที่ 5    วันที่ 22-23 มี.ค.2561 
              รพ.แม่สอด  ตำก 
              รพ.แม่ละมำด  ตำก 
ครั้งที่ 6    วันที่ 29-30 มี.ค.2561  
              รพ.สันทรำย  เชียงใหม่ 
              รพ.สันก ำแพง  เชียงใหม่ 

 
6. ร่วมกับคณะท ำงำนขับเคลื่อน พัฒนำ ควบคุมก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  เยี่ยมชมกำรด ำเนินงำน 

 ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  ที่ รพ.แม่จัน  เชียงรำย  วันที่ 21 กพ. 2561 
 

    ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
1. ควำมพร้อมของ สบส.เขตท่ีจะจัดกำรประชุมส่งเสริมให้ รพ.เป้ำหมำย 
2. ควำมร่วมมือและกำรเห็นควำมส ำคัญของมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ของ รพ.ภำครัฐ 896 แห่ง 
3. ควำมครบถ้วนของหลักสูตรที่ใช้ส่งเสริม 
4. ผู้ถ่ำยทอด,ส่งเสริม  มีควำมเข้ำใจมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพเป็นอย่ำงดี 
5. คณะท ำงำนมีกำรประชุมเพ่ือวำงแผนลงพื้นที่อย่ำงเหมำะสม 

 
    อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
         - 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1. ค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำน  ค ำสั่งกองแบบแผนที่  54/2560  ลงวันที่ 25 ตุลำคม 2560 
2. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนโครงกำรครั้งที่ 1-4 
3. ค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำนขับเคลื่อน พัฒนำ ควบคุมก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  ค ำสั่งกรมสนับสนุน

บริกำรสุขภำพที่  2324/2560  ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560 



 
 

23 
 

4. รำยละเอียดกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร เร่ือง  แนวทำงกำรส่งเสรมิสนับสนนุพัฒนำและกำรเยี่ยมประเมิน
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพประจ ำปีงบประมำณ 2561  วันที่ 21-23 พ.ย. 2560  ห้องประชุมชั้น 9  
กรม สบส. 

5. รำยละเอียดกำรอบรม เรื่อง กำรพัฒนำมำตรฐำนผู้ตรวจสอบ ประเมิน และออกแบบระบบบ ำบดัน้ ำเสียใน รพ. 
6. หนังสืออนุมัติส่งวิทยำกรบรรยำยส่งเสริมให้กับโรงพยำบำลภำครัฐตำมที่ สบส.และคณะท ำงำนขับเคลื่อน 

พัฒนำ ควบคุมก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  ร้องขอ  รวม 11 ครั้ง 
7. หนังสืออนุมัติลงพื้นที่เยี่ยมติดตำมคุณภำพโรงพยำบำลเป้ำหมำย 6 ครั้ง (31 ม.ค.—30 มี.ค.2561) 

  
 

  
 

 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 
 

๒๔ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ   ๖ เดือน 
 รอบ   12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่  3.1.1   : ระดับความส าเร็จของการลดกระดาษ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวจารุวัลย์  สมานอารีย์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวประภา แสงเมฆ  
                     นางสาวสชุาดา  ชมเชย             

โทรศัพท์ :  ๐๒ 193 7000  ต่อ  18301 

               091 229  0396 

โทรศัพท์ :  ๐๒ 193 7000  ต่อ  18307 
               089 895 7029 

ค าอธิบาย : 
• การลดกระดาษ  พิจารณาจากการที่หน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการท างานโดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือลดกระดาษ  เช่น  การถ่ายเอกสารสองหน้า  การน ากระดาษกลับมาใช้ซ  า  (reuse)  การน าส่งแอกสาร
วาระการประชุมผ่านระบบ  e – mail  การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระส าคัญ ๆ  การตรวจทานหนังสือจากหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์  ให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์  เป็นต้น  การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการท างานดังกล่าว  ส่งผลให้จ านวนเงิน
งบประมาณที่ใช้ส าหรับการจัดซื อกระดาษลดลง  เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนเงินงบประมาณที่ตั งไว้หรือที่ได้รับส าหรับ
การจัดซื อกระดาษในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

• มาตรการลดกระดาษ  หมายถึง มาตรการลดกระดาษท่ีกรมฯ  ก าหนด 
• รอบ  6  เดือน  หมายถึง  ผลการด าเนินงานตั งแต่เดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561 

 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน :  ด าเนินการได้ระดับคะแนนที่  5 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ - จัดท าสถิติการจัดซื อกระดาษในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ส่งให้กลุ่มอ านวยการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
- จัดท าแผนการจัดซื อกระดาษประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ส่งให้กลุ่ม
อ านวยการภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

๒  รายงานผลการจัดซื อกระดาษของเดือนกุมภาพันธ์  2561  ส่งให้กลุ่มอ านวยการ  
ภายในวันที่  5  ของเดือนมีนาคม  2561   

       3 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื อกระดาษเทียบกับแผนการจัดซื อรอบ 6 เดือน 
ลดลงร้อยละ 3 
 

       4 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื อกระดาษเทียบกับแผนการจัดซื อรอบ 6 เดือน 
ลดลงร้อยละ 4 
 

       5 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื อกระดาษเทียบกับแผนการจัดซื อรอบ  6  เดือน  
ลดลงร้อยละ  5.80  ซ่ึง  ≥ ร้อยละ  5   



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 
 

๒๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั นตอนตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ - จัดท าสถิติการจัดซื อกระดาษในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ส่งให้กลุ่มอ านวยการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  (0.1  คะแนน)   
- จัดท าแผนการจัดซื อกระดาษประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ส่งให้กลุ่ม
อ านวยการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  (0.1  คะแนน  )   

๒  รายงานผลการจัดซื อกระดาษส่งให้กลุ่มอ านวยการทุกเดือนภายในวันที่  5  ของเดือน
ถัดไป  (ในกรณีที่ เดือนใดไม่มีการจัดซื อกระดาษก็ให้รายงานผลให้กลุ่มอ านวยการ
รับทราบด้วย)  (0.05  คะแนน)   

๓ จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื อกระดาษเทียบกับแผนการจัดซื อรอบ  6  เดือน  
ลดลงร้อยละ  3 

๔ จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื อกระดาษเทียบกับแผนการจัดซื อรอบ  6  เดือน  
ลดลงร้อยละ  4 

5 จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื อกระดาษเทียบกับแผนการจัดซื อรอบ  6  เดือน  
ลดลง  ≥ ร้อยละ  5 

  
  
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการลดกระดาษ
(รอบ  6  เดือน)   

12.50 ระดับ 5 5.0000 0.6250 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. แจ้งเวียนประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง  แนวทาง/มาตรการในการลดใช้ปริมาณกระดาษ  ให้กลุ่ม
ต่าง ๆ ทราบและถือปฏิบัติ  ตามหนังสือลงวันที่  29  ธันวาคม  2560  

2. แต่งตั งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ตัวชี วัดที่  
3.1  ระดับความส าเร็จของการลดกระดาษ  ตามค าสั่งกองแบบแผน ที่ 18/2561  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2561   

3. จัดท าแผนการจัดซื อกระดาษประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ส่งให้กลุ่มอ านวยการ  ตามหนังสือที่ สธ  
0703.01/195   ลงวันที่   9  กุมภาพันธ์  2561 

4. รายงานผลการจัดซื อกระดาษของเดือนกุมภาพันธ์  2561  ส่งให้กลุ่มอ านวยการ  ภายในวันที่  5  ของเดือน
มีนาคม  2561  ตามหนังสือที่ สธ  0703.01.07/290   ลงวันที่  5  มีนาคม  2561   

5. รายงานผลการจัดซื อกระดาษของเดือนมีนาคม  2561  ส่งให้กลุ่มอ านวยการ  ภายในวันที่  5  ของเดือน
เมษายน  2561  ตามหนังสือที่ สธ  0703.01.03.07/426   ลงวันที่  3  เมษายน  2561   



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 
 

๒๖ 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. คณะผู้บริหารกองแบบแผน  และเจ้าหน้าทีทุ่กกลุ่ม  
 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. หนังสือเวียน  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2560  
2. ค าสั่งกองแบบแผน ที่ 18/2561  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561   
2.  หนังสือกองแบบแผน  ที่ สธ  0703.01/195   ลงวันที่   9  กุมภาพันธ์  2561 
3.  หนังสือกองแบบแผน  ที่ สธ  0703.01.07/290   ลงวันที่  5  มีนาคม  2561   
4.  หนังสือกองแบบแผน   ที่ สธ  0703.01.07/426   ลงวันที่  3  เมษายน  2561   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 
 

๒๗ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)  รอบ   ๖ เดือน 
 รอบ   12 เดือน 

ตัวช้ีวัดที่  3.2.1   : ระดับความส าเร็จของการประหยัดงบประมาณ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางสาวจารุวัลย์  สมานอารีย์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวทิพวรรณ   รักแจ้ง 
                      นายขวัญชยั   บุญมาพาด             

โทรศัพท์ :  ๐๒ 193 7000  ต่อ  18301 
                

โทรศัพท์ :  ๐๒ 193 7000  ต่อ  18304 
                

ค าอธิบาย : 
• การประหยัดงบประมาณ  ประเมินผลจากจ านวนเงินงบประมาณที่หน่วยงานสามารถประหยัดได้  

รอบ  6  เดือน  ร้อยละ  2  และรอบ  12  เดือน  ร้อยละ  5  (นับสะสม)  โดยงบประมาณที่จะน ามาประหยัดนั้นจะ
เป็นงบประมาณประเภท  งบลงทุน  และ งบด าเนินงาน  (งบด าเนินงานพิจารณาในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  ที่หน่วยงานเห็นว่าจะสามารถน ามาประหยัดงบประมาณได้ 

• รอบ  6  เดือน  หมายถึง  ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561 
 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน :  ด าเนินการได้ในระดับที่ 5 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ส่งข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่หน่วยงานคาดว่าจะสามารถน ามาประหยัดได้ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ให้กลุ่มแผนงานภายในวันที่  
22  กุมภาพันธ์  2561  ตามหนังสือกองแบบแผน ที่ สธ 0703.01/259   ลงวันที่  
22  กุมภาพันธ์  2561 
 

๒  สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ  0.5   
๓ สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ  1   
๔ สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ  1.5   
5 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ  ≥  2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 
 

๒๘ 
 

 
สูตรการค านวณในระดับคะแนนที่  2 – 5  : 
 
                                           งบประมาณท่ีประหยัดได้จริง                          x  100 
                      งบประมาณท่ีจะน ามาประหยัดได้  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนตามเป้าหมาย แต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ส่งข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่หน่วยงานคาดว่าจะสามารถน ามาประหยัดได้ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ให้กลุ่มแผนงานภายในวันที่  
22  กุมภาพันธ์  2561 

๒  สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ  0.5   
๓ สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ  1   
๔ สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ  1.5   
5 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ  ≥  2   

 

 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการประหยัด
งบประมาณ  รอบ  6  เดือน 

12.50 ระดับ 5 5.0000 0.6250 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ตัวชี้วัดที่  
3.2  ระดับความส าเร็จของการประหยัดงบประมาณ  ตามค าสั่งกองแบบแผน ที่ 19/2561  ลงวันที่  16  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561   

2. ส่งข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่คาดว่าจะสามารถน ามาประหยัดได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด  ให้กลุ่มแผนงานในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561   

3. ส่งรายงานผลการประหยัดงบประมาณรอบ  6  เดือน  ซึ่งประหยัดได้ร้อยละ  10.98  ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  ให้กลุ่มแผนงานในวันที่  3  เมษายน  2561   
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 
 

๒๙ 
 

 
 

 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. คณะผู้บริหารกองแบบแผน  และเจ้าหน้าทีทุ่กกลุ่ม  
 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : - 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : 
     1.  ค าสั่งกองแบบแผน ที่ 19/2561  ลงวันที่  16  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  2561    

2. ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีคาดว่าจะสามารถน ามาประหยัดได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด  พร้อมหนังสือน าส่ง  ที่ สธ  0703.01/259   ลงวนัท่ี   22  กุมภาพันธ์  2561 

3. รายงานผลการประหยัดงบประมาณรอบ  6  เดือน  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  พร้อมหนังสือน าส่ง  ที่ สธ  
0703.01/429   ลงวันที่   3  เมษายน  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๐ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                รอบ 6 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัดที ่ตัวชี้วัดที่ 3.3 :  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน           
                      
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายชาตรี   ปัญญาพรวิทยา 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจอมขวัญ  แซ่มุก 
                     นางศรุตา    เสียงล ้า 
 

โทรศัพท์ :  ๐๒-193-7000 ต่อ  18321 
              

โทรศัพท์ : ๐๒-193-7000 ต่อ 18302,18304 
               

ค าอธิบาย : 
- การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงาน หมายถึง การดาเนินการเพ่ือให้หน่วยงานมีการ 

จัดท้ากลไก/ระบบ/กระบวนงาน ที่ประกอบด้วย กิจกรรม / แผนงาน/ โครงการ/ โครงงาน หรืออ่ืนๆ ที่เป็นลักษณะให้มี
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ทั งต่อส่วนตนของบุคลากรและการปฏิบัติ 
ราชการแผ่นดินที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 

- ความโปร่งใส หมายถึง การดาเนินงานของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงาน ป.ป.ช. 
อย่างน้อย ในประเด็นการจัดซื อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูล การเสริมสร้างค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากร และมีการ 
รายงานผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์ เป็นต้น 
            -   คา่นิยม สบส. ประกอบด้วย 
                 ส. คือ สมรรถนะเป็นฐาน,สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
                 บ. คือ บริการด้วยใจ 
                 ส. คือ ใฝ่สามัคคี 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  

๑. แต่งตั งคณะท้างาน 
2. เผยแพร่ประกาศเจตจ้านงสุจริต   
3. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบ   
4. เผยแพร่นโยบายการบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองแบบแผน  
5. จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองแบบแผน ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559   
6. จัดประชุมโครงการส่งเสริม ปลูกฝัง และปรับฐานความคิดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กองแบบแผน 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
7. เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   และเจตจ้านงสุจริต 
8.  เผยแพร่แผนและผลการจัดซื อจัดจ้าง 
9. ประชุมคณะท้างาน 
10. รายงานผลการด้าเนินงาน     



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๑ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 - หน่วยงานมีการเผยแพร่ประกาศแสดงเจตจ้านงสุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในเว็บ
ไชต์ของหน่วยงาน 
- มีการประชาสัมพันธ์เจตจ้านงสุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชาสัมพันธ์ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบอย่างน้อยร้อยละ 90 ของบุคลากรทั งหมด 

 2 - มีการเผยแพร่ข ้อมูลทีเ่กี่ยวข้องก ับการเสริมสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงานต่อสาธารณะ 
ที่เปิดเผย ผ่านทางเว็บไซต์หน ่วยงานและช่องทางอ ื่น ๆ ที่เหมาะสม 

3 - มีการเผยแพร่แผนและผลการจัดซื อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน หรือปิดประกาศ ณ สถานที ่
ของหนว่ยงานให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื อจัดจ้างปี 2560 

4 - มีการเสริมสร้างค ่านิยม สบส. ให้กบับุคลากรทุกระดับ และมีหลักฐานเชิงประจักษ ์ที่แสดงถึง 
การเสริมสร้างค่านิยม สบส. เช่น การให้บุคลากรของหน่วยงานบันทึกจริยธรรม ในสมุดพก 
เป็นต้น 

5 - มีรายงานผลการด้าเนินงานเสริมสร้างความโปร่งใสเป็นรายเดือน ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดอืน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

ระดับความส้าเร็จของการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงาน           

25 ระดับ 3 3.0000 0.7500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. แต่งตั งคณะท้างาน 
2. เผยแพร่ประกาศเจตจ้านงสุจริต  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2560   
3. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบ  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2560  ส่งหลักฐานให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 

ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/1397  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  2560 
4. เผยแพร่นโยบายการบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองแบบแผน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
5. จัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองแบบแผน ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  ให้เจ้าหน้าที่ภายในกองแบบแผน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุม 4 
ชั น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6. จัดประชุมโครงการส่งเสริม ปลูกฝัง และปรับฐานความคิดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กองแบบแผน 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๒ 
 

 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผนและหน่วยงานอื่นภายในกรมฯ  เมื่อวันที่   9 
สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

7. เผยแพร่นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   และเจตจ้านงสุจริตผ่านทางเว็บไซต์และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  กองแบบแผน เมื่อวันที่  5  เมษายน  2560 

8. เผยแพร่แผนและผลการจัดซื อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงานทุกครั งตามแบบ สขร.1 
9. มีการประชุมคณะท้างานจ้านวน 2 ครั ง   วันที่  11  มกราคม  2561 /วันที่  12  มีนาคม  2561 

ที่ประชุมได้หารือและเห็นชอบให้เชิญ   พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั งคณา  มาเสริมสร้างความรู้   ความเข้าใจค่านิยม 
สบส.   ในวันที่  7   พฤษภาคม    2561  ณ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

10. รายงานผลการด้าเนินงาน จ้านวน 2 ครั ง เดือนมกราคม  2561/เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. ผู้บริหารกองแบบแผน  คณะท้างาน และบุคลากรกองแบบแผนทุกท่าน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

หลักฐานอ้างอิง : 
๑. ค้าสั่งกองแบบแผนที่ 77/2560  ลงวันที ่  22  พฤศจิกายน  2560 
๒. Print screen ประกาศเจตจ้านงสุจริต  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  จากเว็บไซต์ 
๓. ส้าเนาแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบ /ส้าเนาหนังสือท่ี สธ 0703.01/1397  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน  

2560 
๔. ภายถ่ายจากบอร์ดประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบายการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน             

ของกองแบบแผน  
5. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองแบบแผน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559   
6. โครงการส่งเสริม ปลูกฝัง และปรับฐานความคิดเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กองแบบแผน .  
7. Print screen และภาพถ่ายจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน   และประกาศเจตจ้านงสุจริต 
8. Print screen แผนและผลการจัดซื อจัดจ้าง 
9. รายงานการประชุมคณะท้างานจ้านวน 2 ครั ง   วันที่  11  มกราคม  2561 /วันที่  12  มีนาคม  2561 
10. ส้าเนาหนังสือรายงานผลการด้าเนินงาน จ้านวน 2 ครั ง เดือนมกราคม  2561/เดือนกุมภาพันธ์ 2561 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๓ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                รอบ 6 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัดที3่.4  จ านวนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางประจบ  สุโพธิ์ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวรวิชญ์ สิงหนาท 
                     นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์  
                     

โทรศัพท์ : 0 2193 7064 
              

โทรศัพท์ : 0 2193 7000 ต่อ 18311 
              ๐81-421-8730 
               

ค าอธิบาย : 
  นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธ ีและรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการให้บริการ 

อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพการปฏิบัติงาน  

(ท่ีมา: ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบราชการไทยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สืบค้นจาก http:/www.opdc.go.th/psic/main.php?url=content&gp=1&mn=3) 

ลักษณะของนวัตกรรม เป็นข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น   การพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากร  ต่อองค์กร เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูล กฎหมาย การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล         
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. จัดซื้อหนังสืออ้างอิงในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และค่าจ้างเหมาการจ าลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ 
๓. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๔. จัดท ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ การออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบที่ปลอดจาก

การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิ 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๔ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

            วัดความส าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ไม่ส าเร็จ 
 

- - - ส าเร็จ 

≥ 1 ชิ้นงาน 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : จ านวนนวัตกรรมของหน่วยงานที่แล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        

ถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

25 ร่างผล
การศึกษา 

1.0000 0.2500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที่ 53/2560  ลงวันที่   24  ตลุาคม 2560 
2. จัดหาเครื่องมือท าจ าเป็นต่อการด าเนินงานโครงการ 
3. รวบรวมข้อมูล และเอกสารอ้างอิง เพ่ือจัดท าการทบทวนวรรณกรรม และออกแบบการทดลองที่เกี่ยวข้อง 

 
    
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

1. โครงการนี้เป็นการสร้างนวัตกรรมตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย 
2. ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารกองแบบแผน และกลุ่มมาตรฐานสถาปัตยกรรม กองแบบแผน 

 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
            - 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๕ 
 

 

หลักฐานอ้างอิง : 
๑. ค าสั่งกองแบบแผนที ่53/2560  ลงวันที่   24  ตุลาคม 2560 
๒. ร่างผลการศึกษาที่ได้น าเสนอตอ่ที่ประชุมคณะท างานก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนนิงาน กองแบบแผน  

ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 3/2561 วนัที่ 26 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๖ 
 

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                รอบ 6 เดือน 
                                                                                                           รอบ 12 เดือน 
 

ตัวช้ีวัดที่  4.1 ศักยภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเทียบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
                      
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายธารินทร์  บุญยิ่งเหลือ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจอมขวัญ   แซ่มุก 
                     นางสาวทิพวรรณ   รักแจ้ง 

โทรศัพท์ :  ๐๒-193-7000 ต่อ  18302 
              

โทรศัพท์ : ๐๒-193-7000 ต่อ 18302,18304 
               

ค าอธิบาย : 
-  ศักยภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเทียบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน เป็น 
การวัดผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่หน่วยงานได้รับงบประมาณ (ทุกโครงการ) โดยจะเป็นการวัด 
ความกา้วหน้าผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้เทียบกับผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมคณะท างาน 
    เดือนพฤศจิกายน 2560 
    เดือนธันวาคม     2560 
    เดือนมกราคม     2561 
    เดือนกุมภาพันธ์   2561  
    เดือนมีนาคม       2561  
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงเกณฑ ์การให้คะแนนเทียบจากตาราง ดังนี้ 

ผลการด าเน ินงาน/ 
โครงการ 

ผลการเบกิจ่ายจากระบบ GFMIS 
ดีมาก 

(90-100%) 
ดี 

(85-89.99%) 
ปานกลาง 

(80-84.99%) 
พอใช้ 

(75-79.99%) 
ปรับปรุง 

(70-74.99%) 
ดีมาก 

(90-100%) 

 
5 คะแนน 

    

ดี(85-89.99%)   
4 คะแนน 

   

ปานกลาง(80-
84.99%) 

   
3 คะแนน 

  

พอใช้(75-79.99%)     
2 คะแนน 

 

ปรับปรุง(70-74.99%)      
1 คะแนน 

       



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๗ 
 

ตารางและสูตรการคำนวณ : 
 

 
 
 

โครงการ 

 
 
 

น้ าาหนัก 
(W) 

เกณฑ ์การให้คะแนนเทียบก ับระดับ 
ความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้ว ัด 

 
 
คะ 
แนนที่ ได้ 
(SM) 

 
 

คะแนนถว่ง 
น้ าาหนัก 

(W x SM) 

1   (ปรับปรุง) 2   (พอใช้) 3    

(ปานกลางกลาง) 

4   ( ดี ) 5    (ดีมาก) 

งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน งาน เงิน 

โครงการที1่ 2.7778  65.71 
 

  85.71 
 

     1 0.0556 

โครงการที่2 2.7778 66.67 
 

70.71 
 

        1 0.0556 

โครงการที3่ 2.7778  68.32 
 

      100 
 

 1 0.0556 

โครงการที4่ 2.7778     83.33 
 

    100 
 

3.6673 0.2037 

โครงการที5่ 2.7778  
 

68.41 
 

       100 
 

1 0.0556 

โครงการที่6 2.7778 40 
 

11.99 
 

        1 0.0556 

โครงการที7่ 2.7778 27.03 
 

1.68 
 

        1 0.0556 

โครงการที8่ 2.7778  68.06 
 

      100 
 

 1 0.0556 

โครงการที9่ 2.7778      83.74 
 

  100 
 

 3.7495 0.2083 

โครงการที่10 2.7778  64.99 
 

      100 
 

 1 0..0556 

โครงการที่11 2.7778  74.74 
 

      100 
 

 1.9499 0..1083 

โครงการที่12 2.7778  41.09 
 

      100 
 

 1 0.0556 

โครงการที่13 2.7778         100 
 

100 
 

5 0.2778 

โครงการที่14  2.7778  16.48 
 

      100 
 

 1 0.0556 

โครงการที่15 2.7778      84.62 
 

  100 
 

 3.9259     0.2181 

โครงการที่16 2.7778         100 
 

92.35 
 

5 0.2778 

โครงการที่17 2.7778  63.90 
 

      100 
 

 1    0.0556 

โครงการที่18 2.7778 10 
 

0 
 

        1    0.0556 

ผลรวมน้ าหนัก    50   1.9612 

 
 



รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (รอบ 6  เดือน) 

๓๘ 
 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ศักยภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการเทียบกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 
 

50 ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ  84.04 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 59.82 

1.9612 0.9806 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
1. แต่งตั้งคณะท างานก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตามค าสั่งกองแบบแผนที่  44/2560  ลงวันท่ี  10 ตลุาคม  2560 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อติดตามผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ  18 โครงการ จ านวน 6 ครั้ง ดังนี้     
    ครั้งท่ี 1  วันท่ี  30  ตุลาคม  2560 
    ครั้งท่ี 2  วันท่ี  27  พฤศจิกายน 2560 
    ครั้งท่ี 3  วันท่ี  25  ธันวาคม     2560 
    ครั้งท่ี 4  วันท่ี  29  มกราคม     2561 
    ครั้งท่ี 5  วันท่ี  26  กุมภาพันธ์   2561  
    ครั้งท่ี 6  วันท่ี  26  มีนาคม       2561 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
1. ผู้บริหารกองแบบแผน  คณะท างานก ากับติดตามและประเมินผล และผูร้ับผดิชอบโครงการ 

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

1. การรายงานผลการด าเนินงานในระบบ smart  ไม่ตรงตามก าหนดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 









 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
1.  นายธารินทร์   บุญย่ิงเหลือ   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2.  นายอนิวัฒน์   อารีย์กิจ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
3.  นางสาวกมลจันทร์   ประภากรรัตนา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4.  นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5.  นางสาวน  าฝน   พัฒนจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รวบรวม  เรียบเรียง 
 


