
ขอต้อนรับสู่การประชุม

ก ากับติดตามและประเมินผล
กองแบบแผน

ประจ าเดือนเมษายน  2561
รอบ 6 เดือน



*****เกรด็ความรู*้**** 

นโยบายและแผน  เกี่ยวข้องกับการเงิน

การคลังอย่างมาก เพราะการพัฒนาต่างๆ 

จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ และต้องเป็นไปตาม

แผนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้  ขอให้ก าลังใจ

กับบุคลากรทุกคน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

และมีวินัยในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติงานด้วย



โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม ค.1

เป้าหมาย 17 แห่ง 1 คู่มือ งบประมาณ  921,500.- บาท (นายนิสิต  ดิษสาย)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผน  ที่ ๔๓/๒๕๖๐

ประชุมคณะท างาน วันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและประเมินแผนการ
ด าเนินงานของแต่ละโรงพยาบาลเป้าหมาย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง 
TOR ส าหรับจัดจ้างเอกชน

รวบรวม เครื่องมือในการด าเนินการ ได้แก่แบบสอบถามฯ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560

เดินทางไปศึกษาสถานท่ีจริง, ส ารวจพื้นที่เก็บข้อมูล ส ารวจและเก็บข้อมูลครบทั้ง 19 โรงพยาบาล

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการจัดท าแผนแม่บท (ส าหรับการจัดจ้างเอกชน) เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือส าหรับการจัดจ้างเอกชน

สรุปผลข้อมูลในการออกแบบผังหลัก เมษายน – มิถุนายน 2561



โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม ค.1

เป้าหมาย 17 แห่ง 1 คู่มือ งบประมาณ  921,500.- บาท (นายนิสิต  ดิษสาย)
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด,วิเคราะห์ข้อมูล เดินทางไปศึกษาสถานทีจ่ริง โดยการส ารวจและเก็บข้อมูล ครบเรียบร้อยทุกโรงพยาบาลแล้ว

ออกแบบผังหลัก/น าเสนอหน่วยงานพิจารณา เสนอแบบร่างผังแม่บทฯ กับโรงพยาบาลเจ้าของพื้นที่แล้ว 4 แห่ง (เร็วกว่าแผนการด าเนินงาน) 
ได้เแก่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จ.อุดรธานี, โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร, โรงพยาบาลเทพรัตน์
ฯ จ.นครราชสีมา, โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย

จัดท าผังแม่บท ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละอาคาร กรกฎาคม 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปแนวคิดการพัฒนาจัดท าแผนแม่บท สิงหาคม 2561

จัดท าเอกสารสรุปผล  ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ สิงหาคม 2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

507,920.-
ร้อยละ 55.12

406,188.66
ร้อยละ 44.08

515,311.34
ร้อยละ  55.92

101731.34
ร้อยละ  11.04



โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 
ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ค.2

เป้าหมาย 8 แบบ     งบประมาณ 776,000.- บาท (นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล)
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

แต่งต้ังคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนท่ี 49/2560 และค าสั่งที่ 8/2561
แต่งตั้งคณะท างานย่อย(เพิ่ม)อาคารผู้ป่วยใน(ส าหรับผู้สูงอาย)ุ นายบดินทร์ วิบูลยว์ัฒน์
ค าสั่งที่ 31/2561 ลว.17 เมย.61

ประชุมคณะท างาน /ประชุมก ากับติดตามการด าเนินงาน วันที่ 10 เมย. 61 ประชุมคณะท างานย่อยอาคารพักคนไข้ 298 เตียง 
วันที่ 19 เมย. 61 ประชุมคณะท างานคณะใหญ่และประชุมคณะท างานย่อยอาคาร
ผู้ป่วยใน(ส าหรับผู้สูงอาย)ุ

ซื้อหนังสือ ตรวจรับเรียบร้อย

ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล/ศึกษาดูงาน เก็บข้อมูลจ านวน 5 อาคาร
(อาคารพักผู้ป่วย 298 เตียง ,อาคารผู้ป่วยใน(ส าหรับผู้สูงอาย)ุ, (ส าหรับผู้พิการ),อาคาร
สุขภาพองค์รวม,อาคารอุบัติเหตุฯ 5 ชั้น รพ.พะเยา)

เดินทางไปราชการเพื่อเสนอแบบร่าง จ านวน 2 อาคาร รพ.วชิระภูเก็ต,
รพ.พะเยา จ านวน 2 ครั้ง



โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ 
ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ค.2

เป้าหมาย 8 แบบ     งบประมาณ 776,000.- บาท (นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล)
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์อาคารเขียว รพ.กรุงเทพเชียงใหม่

ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ วันที่  28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 กองแบบแผน

ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง เขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบ าบัดรักษา 6 ชั้น โรงพยาบาลศรีสังวาล/อาคาร
บริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ/ อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้นและ 8 ชั้น/อาคารสอบ
เทียบเครื่องมือแพทย์ สบส.เขต 9 นครราชสีมา  /อาคารเอนกประสงค์ 
3 ชั้น วพบ.อุตรดิตถ์ 

ซื้อวัสดุส านักงาน  กล่องขนาด A1 ส าหรับใส่แบบ

สรุปผล กันยายน 2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

680,980.-
ร้อยละ87.76

578,003.75
ร้อยละ  74.49

197,996.25
ร้อยละ 25.51

102976.25
ร้อยละ  13.27



โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค.3

เป้าหมาย 1 เรื่อง   งบประมาณ  40,000.- บาท  (นางสาวสุอัมพร จุติด ารงค์พันธ์)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

รวบรวม ศึกษาและทบทวนข้อมูลเบ้ืองต้น ๑. ปรับแผนการด าเนินงานหลังจากส ารวจอาคารพบว่า แบบก่อสร้างส่วนใหญ่ออกแบบมานานไม่
สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ยุคใหม่ พร้อมทั้งปรับแผนการด าเนินงานดงักล่าวให้กระชับสอดคล้องกบัปฏทิิน
กิจกรรมจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
๒. ด าเนินการวิเคราะห์ - สังเคราะห์ เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสขุภาพด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม ฯ ซึ่งจัดท าโดยกองแบบแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทบทวนเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานข้ันต่ าของสถานพยาบาล ซึ่งจัดท าโดย ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมจัดท าเป็นร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสขุภาพดา้นอาคารและ
สภาพแวดล้อม ฯ

แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนท่ี  80/2560

ประชุมคณะท างาน วันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เชิญวิทยากรคูณศักดิ์ชัย ยวงตระกูล บรรยายเร่ือง "แนวคิดการบริหารจัดการโรงพยาบาลใน
มุมมองใหม่" เมื่อ ๒ มีค.๖๑

03/05/61



โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค.3

เป้าหมาย 1 เรื่อง   งบประมาณ  40,000.- บาท  (นางสาวสุอัมพร จุติด ารงค์พันธ์)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 เตรียมการจัดประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์โดยน าเสนอต่อผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประธานชมรมรพศ./รพท. ประธานชมรมรพช. และผู้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม (คาดว่าจะจัดประชุมประมาณ 
วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑)

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มิถุนายน – กรกฎาคม 2561

จัดพิมพ์พร้อมเข้าเล่มเอกสาร สิงหาคม 2561

เผยแพร่เอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร กันยายน 2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ สูงกว่าแผน

15,850.-
ร้อยละ 39.63

19,175.-
ร้อยละ 47.94

20,825.-
ร้อยละ52.06

3,325.-
ร้อยละ8.31



โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน มาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.4

เป้าหมาย 24  แห่ง    งบประมาณ  886,300.- บาท (นายสรพงษ์  ทัพภวมิล)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที่  54/2560

ประชุมคณะท างาน วันที่ 13 ก.พ.2561  ห้องประชุม 2

จัดอบรมเรื่อง “กระบวนการประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อม” ให้แก่
ผู้เยี่ยมประเมิน 

จัดประชุมอบรมผู้เยี่ยมประเมิน2561 ในวันที่ 21-23 พย 2560 สถานที่ ห้องประชุมชั้น 9 กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ

ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อส่งเสริมมาตรฐานให้แก่ รพ. 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสขุภาพสูก่ารเปน็มาตรฐานระดบัชาติ ณ 
เดอะบลูม บูติก โฮเตล แอนดรี์สอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 จัดโดย
คณะขับเคลื่อน ควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ที่มีกองวิศวกรรมเป็นแกน
น า กองแบบแผน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 5 ท่านได้แก่ 1. นายสรพงษ์ 2. นายฉัตรเชษฐ์ 3. นายธาริ
นทร์ 4. นายบุญยืน 5. นายเวชยันต์ : การประชุมมีวิทยากรจาก สรพ.มาบรรยายเกณฑ์ประเมินฉบับใหม่ ซึ่ง
เมื่อเทียบกับ มฐ ของกรม สบส.แล้ว มีความสอดคล้องใกล้เคยีงกันมากกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก : ในส่วน
ของ มฐ กรม สบส. ได้มีการแบ่งอภิปรายปัญหา และอุปสรรคของการน าไปใช้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ท าให้มี
มติ - เพ่ิมเกณฑ์ในส่วนที่ขาดไป เพ่ือเติมเต็มความสมบูรณ์ - เพ่ิมรายละเอียดค าอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้ง
ข้อความและรูปประกอบ - ปรับน้ าหนักรายด้าน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น



โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน มาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.4

เป้าหมาย 24  แห่ง    งบประมาณ  886,300.- บาท (นายสรพงษ์  ทัพภวมิล)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ลงพื้นที่เย่ียมติดตามคุณภาพโรงพยาบาลเป้าหมาย 24 แห่ง เตรียมความพร้อมเพื่อลงพืน้ที่เยี่ยมติดตามครั้งที่ 7 -แห่งที่ 13 รพ ตราด. 26 เม.ย. 2561 -แห่ง
ที่ 14. รพ แหลมสิงห์ จ.จันทบุร.ี 27. เม.ย. 2561

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กรกฎาคม – สิงหาคม  2561

สรุปผลเยี่ยมติดตามคุณภาพ กันยายน  2561

ส่งเอกสารผลสรุปการด าเนินการแก่โรงพยาบาลเป้าหมาย กันยายน  2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ สูงกว่าแผน

591,900.-
ร้อยละ 66.78

611,021.50
ร้อยละ  68.94

275,278.50
ร้อยละ  31.06

19,121.50
ร้อยละ  2.16



โครงการจัดท าแนวทางการปรับปรุงเปลือกอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์ ค.5
เป้าหมาย 1  เรื่อง   งบประมาณ 140,000.- บาท  (นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผน ที่ 59,78,82/2560

ประชุมคณะท างาน วันที่ 5 เมษายน 2561 /วันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน

เก็บข้อมูลโครงการ จัดเก็บข้อมูลจาก รพ.ศูนย์ จ านวน 4  แห่ง  ดังนี้  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู/รพ.
อุดรธานี/รพ.นครพิงค์/รพ.วชิระภูเก็ต

วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผลเปลือกอาคารกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุง เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ก าหนดแนวทางปรับปรุงเปลือกอาคารกรณีศึกษา 
1 หลัง   ท่ีคัดเลือกตามแนวทางอาคารเขียว LEED

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อย

เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร สิงหาคม 2561
จัดพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม สิงหาคม 2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

106,450.-
ร้อยละ 76.04

92,549.-
ร้อยละ  66.11

47,451.-
ร้อยละ 33.89

13,901.-
ร้อยละ  9.93



โครงการการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ เพื่อออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบที่
ปลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิ ค.6

เป้าหมาย 1  เรื่อง  งบประมาณ  151,000.- บาท (นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผน ที่ 53/2560

จัดซื้อหนังสืออ้างอิงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รอส่งมอบและตรวจรับ

ค่าจ้างเหมาการจ าลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เช่าโปรแกรมจ าลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าโครงร่างภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review Matrix) การทบทวนวรรณกรรม
แล้วเสร็จ ด าเนินการจัดท าเนื้อหา

จัดท ากรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ การออกแบบ จัดท ารายละเอียดรายงาน บทที่ 1 และส่วนที่เกี่ยวข้อง  
จัดท า Energy Model ของอาคารกรณีศึกษาตามแนวทาง Carbon Balancing และ Carbon Offsetting

อบรมการใช้ระบบ BIM มีนาคม – มิถุนายน 2561

ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification) มิถุนายน 2561

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และก าหนด กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ การออกแบบ กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

สรุปผล/เผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล สิงหาคม – กันยายน 2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

116,000.-
ร้อยละ 76.82

27,820.-
ร้อยละ 18.42

123,180.-
ร้อยละ   81.58

88.180-
ร้อยละ 58.40



โครงการพัฒนาต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ในบริบทไทยแลนด์ 4.0 ค.7
เป้าหมาย 1  เรื่อง    งบประมาณ  729,000.- บาท (นายวรวชิญ์ สิงหนาท)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที  48/2560

ประชุมคณะท างาน ไม่มีการประชุม

เช่าคอมพิวเตอร์และโปรแกรม/
ออกแบบร่างด้านสถาปัตยกรรม

จัดท าแบบร่างอาคารต้นแบบ โดยใช้ BIM model พร้อมค านวณศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์

แก้ไข-ปรับปรุงแบบร่างสถาปัตยกรรม เมษายน – กรกฎาคม 2561

แบบร่างต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ในบริบทไทย
แลนด์ 4.0 แล้วเสร็จ

สิงหาคม  2561

จัดท าเอกสารแบบร่างและ Design Programming ต้นแบบ กันยายน 2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

536,250.-
ร้อยละ 73.56

8,935.-
ร้อยละ1.23

720,065.-
ร้อยละ 98.77

527,315.-
ร้อยละ  72.33



โครงการประเมินอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุภายหลังการใช้งาน  ค.8
เป้าหมาย 1  เรื่อง    งบประมาณ  200,000.- บาท (นางสาวประภัสสร  จิราภรณ์)
แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนท่ี 62/2560

ประชุมคณะท างาน วันที่ 2 เมษายน 2561 

รวบรวมข้อมูล  จัดท าแบบประเมิน รวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม เพื่อจัดท าแบบประเมนิเดอืนธนัวาคม 2560

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากสถานบริการสุขภาพจ านวน 4 แห่ง ครบถ้วนตามเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูล ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินที่ตอบกลับมาจากทางเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลและจากการลงพื้นที่ เพื่อจัดท ารูปเล่ม

ประชุมชี้แจงผลการประเมิน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแบบก่อสร้าง

สิงหาคม 2561

เสนอรายงานผลการประเมินแก่ผู้บริหาร กันยายน  2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

176,330.-
ร้อยละ 88.17

162,981.17
ร้อยละ 81.49

37,018.83
ร้อยละ 18.51

13,348.83
ร้อยละ  6.68



โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  ค.9
เป้าหมาย 300 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 60

งบประมาณ  1,478,700.- บาท (นายสราวุธ งามผ่องใส)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที่ 51/2560

ประชุมคณะท างาน วันที่  14 มีนาคม  2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคเีครือข่าย จัดประชุมวันที่  31 – 2 กุมภาพันธ์  2561

ติดตาม  ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบคุลากรภาคเีครือข่าย  4 ภาค (จังหวัด
เชียงราย/จังหวัดอุดรธานี/จังหวัดนครราชสีมา/จังหวัดกระบี่)

ประชุมติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย (ภาคีสัญจร) ครั้งที่ 1
วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 รพ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย

การประเมิน 
วิเคราะห์และรวบรวมผล

ครั้งที่ 1  ติดตาม ประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๑๕-๑๖ มี.ค. 
๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 2 กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เมษายน 2561 /กรกฎาคม 2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

1,047,630.-
ร้อยละ  70.85

953,016.-
ร้อยละ  64.45

525,684.-
ร้อยละ 35.55

94.614-
ร้อยละ 6.40



โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมงานระบบ
ประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  ค.10

เป้าหมาย 2  ระบบ    งบประมาณ  90,000.- บาท (นายชาตรี  ปัญญาพรวิทยา)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที่  50/2560

ประะชุมคณะท างาน ประชุม ครั้งที่ 7 คณะท างานไฟฟ้า, เครื่องกล และสุขาภิบาล แจ้งเลื่อนวันทดสอบ
หลักสูตร ครั้งที่ 2 ผู้รับผิดชอบปรับปรุงเนื้อหาท่ีจะบรรยายของหลักสูตร ตาม
รายชื่อผู้ที่รับผิดชอบ พร้อมแบบประเมิน

การทดสอบหลักสูตรอบรม/ประเมินผล 2 ครั้ง ทดสอบหลักสูตรครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ปรับปรุงแผนการอบรม/เอกสารและสื่อการสอน เมษายน 2561 (ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)

จัดท ารูปเล่มและสื่อการสอน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการด าเนินโครงการ มิถุนายน 2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ สูงกว่าแผน

83,510.-
ร้อยละ 92.79

89,960.-
ร้อยละ 99.96

40.-
ร้อยละ  0.04

6,450-
ร้อยละ 7.17



โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  กองแบบแผน  ค.11
เป้าหมาย ร้อยละ 60    งบประมาณ  349,100.- บาท (นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

การประชุมชี้แจง สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและการถ่ายทอดตัวช้ีวัดทั้งองค์กร ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจกิายน 2560

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 16 พฤศจกิายน 2560
วันที่ 14  ธันวาคม 2560 

การประชุมเพื่อจัดท าค าของบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
วันที่ 25  ธันวาคม 2560 

การประชุมก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  
การประชุมก ากับ ติดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

-ประชุมก ากับ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานและการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน เมื่อวัน
จันทร์ที่ 26 ม.ีค 2561 และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้กับ
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร วันที่ 
10 เม.ย. 2561

-ก าหนดจัดประชุมก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการในวันที่ 
23 เมษายน 2561

การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)



โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  กองแบบแผน  ค.11 (ต่อ)
เป้าหมาย ร้อยละ 60     งบประมาณ  349,100.- บาท (นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ - ประชุมคณะท างานการวัดวิเคราะห์ KM 
(ระบบแฟ้มงาน) วันที่ 20 เมษายน  2561
- ปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อคัดเลอืกแบบอาคาร เดือนเมษายน 2561

การมุ่งเน้นบุคลากร (ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)

การประชุม ทบทวนและพัฒนา กระบวนการท างานและคู่มือการปฏิบัติงาน (ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมีนาคม 

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

187,800.-
ร้อยละ 53.80

154,975.-
ร้อยละ 44.39

194,125.-
ร้อยละ 55.61

32,825.-
ร้อยละ  9.41



โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.12
เป้าหมาย 2  กิจกรรม   งบประมาณ 1,200,000.- บาท (นางสาวล าพูน แก้วยอด)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ส่งเจ้าหน้าที่อบรม/ประชุม/สัมมนา 

แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุม ค าสั่งกองแบบแผนท่ี 61/2560

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ประชาสัมพันธ์ 10 กิจกรรม

ส่งคนเข้าร่วมอบรม ไม่มีการส่งเข้าอบรม

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนท่ี 57/2560

การประชุมวางแผนการด าเนินงาน คณะท างานด้านกิจกรรมและสถานที่ ครั้งที่ 1
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รร.บางแสนเฮอริเทจ

สรุปผลเสนอผอ.กองแบบแผน กรกฎาคม  2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

1,197,960.-
ร้อยละ 99.83

1,164,800.00
ร้อยละ 97.07

35,200.-
ร้อยละ 2.93

33,160.-
ร้อยละ  2.76



โครงการจัดท าฐานข้อมูลเจาะส ารวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข(ระดับอ าเภอ) ค.13
เป้าหมาย 1 เรื่อง  งบประมาณ 71,280.- บาท (นายพงศ์พันธ์  จิวสุวรรณ)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

แต่งต้ังคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที่ 45/2560 

ประชุมคณะท างาน วันที่ 19 มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุม 2

รวบรวมเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอาคาร ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จ้างบันทึกข้อมูลและจัดท าเป็นไฟล์ดิจิตอล ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

จ้างสแกนข้อมูลและบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิตอล ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

น าข้อมูลและไฟล์ดิจิตอลมารวบรวมจัดหมวดหมู่ เพื่อเตรียมท ารูปเล่ม อยู่ระหว่างด าเนินการโดยวิศวกรโยธาของคณะท างาน

จ้างพิมพ์รูปเล่ม  เผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย สิงหาคม   - กันยายน  2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ สูงกว่าแผน

9,120.-
ร้อยละ 12.79

56,765.-
ร้อยละ79.64  

14,515.-
ร้อยละ20.36

47,645.-
ร้อยละ66.85



โครงการพัฒนาเอกสารข้อก าหนดในการเจาะส ารวจดิน พ.ศ. 2561 ค.14
เป้าหมาย 1 เรื่อง    งบประมาณ 47,000.- บาท (นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะท างาน ค าสั่งกองแบบแผนที่ 46/2560 

ประชุมคณะท างาน ประชุมวันที่ 19 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 2

เดินทางไปเก็บข้อมูล - เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- อยู่ระหว่างหารือของคณะท างานในการเดินทางไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าเอกสารข้อก าหนด อยู่ระหว่างด าเนินการโดยวิศวกรโยธาของคณะท างาน

ประชุมร่วมกันระหว่างกองแบบแผนกับบุคคลภายนอก มิถุนายน  2561

จ้างพิมพ์รูปเล่ม สิงหาคม  2561

เผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย กันยายน  2561

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

31,400.-
ร้อยละ 66.81

17,456.-
ร้อยละ  37.14

29,544.-
ร้อยละ 62.86

13,944.-
ร้อยละ29.67



โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองแบบแผน   ค.15
เป้าหมาย ร้อยละ 95  งบประมาณ 5,211,880.- บาท  (นางสาวจารุวัลย์ สมานอารีย์)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ค่าตอบแทน - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทน- ไม่มีการใช้จ่าย

ค่าใช้สอย   - ค่าอาหารจัดประชุม
- ค่าซ่อมแซม
- ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าใช้สอย   - ค่าอาหารจัดประชุม 10880.- บาท
- ค่าซ่อมแซม  29,639.- บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  204,637.- บาท

ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์/น้ ามันเชื้อเพลิง/น้ าด่ืม ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์/น้ ามันเชื้อเพลิง/น้ าดื่ม 
เบิกจ่าย  31,817.09 บาท

ค่าสาธารณูปโภค –โทรศัพท์/ไปรษณีย์โทรเลข ค่าสาธารณูปโภค –โทรศัพท/์ไปรษณีย์โทรเลข
เบิกจ่าย  24,777.- บาท

งบสนับสนุนนโยบายและการด าเนินงานในภาวะวิกฤต งบสนับสนุนนโยบายและการด าเนินงานในภาวะวิกฤต
เบิกจ่าย 53,170.50 บาท

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

3,334,130.-
ร้อยละ 60.11

2,974,607.76
ร้อยละ  53.63

2,572,312.24
ร้อยละ  46.37

359,522.24
ร้อยละ 6.48



งบค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เงินสมทบประกันสังคม ค.16  
เป้าหมาย ร้อยละ 95   งบประมาณ  373,200.- บาท (นางสาวทิพวรรณ  รักแจ้ง)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ค่าเช่าบ้าน - ค่าเช่าบ้านเจ้าหน้าท่ี เดือนมีนาคม 5 จ านวน 6 ราย เป็นเงินจ านวน 
14,800 .-บาท

ค่าปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ -

เงินสมทบประกันสังคม - ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนเมษายน 2561 จ านวน 6 ราย 
เป็นเงิน 4,500.- บาท

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

200,200.-
ร้อยละ 54

192,145.17
ร้อยละ  51.49

181,054.83
ร้อยละ  48.51

80,548.30
ร้อยละ 2.51



โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ค.17   เป้าหมาย 1 โครงการ   
งบประมาณ  60,000.- บาท    (นายชาตรี  ปัญญาพรวิทยาและนางประจบ  สุโพธิ์)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ตรวจราชการประจ าเดือนเมษายน นางประจบ สุโพธิ์ มีก าหนดการเดินทางไปตรวจราชการและนิเทศงานวันที่ 27 เมษายน 2561
ณ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

30,000.-
ร้อยละ 50.00

19,890.-
ร้อยละ  33.15

40,110.-
ร้อยละ 66.85

10.110.-
ร้อยละ 16.85



โครงการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของกองแบบแผน  ค.18
เป้าหมาย 1 กิจกรรม  งบประมาณ  20,000.- บาท (นายชาตรี  ปัญญาพรวิทยา)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน (การป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ITA)

- เผยแพร่ประกาศแสดงเจตจ านงสจุริตของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพใน website กองแบบ
แผน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2560 และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผนรับทราบ
เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน  2560

- มีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตกองแบบแผน  และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสผ่าน  
website กองแบบแผน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กองแบบแผน เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2560

- มีการรายงานแผนและผลการจัดซือ้จัดจ้าง ผ่าน  website กองแบบแผน เมื่อมีการจัดซื้อจัด
จ้างทุกครั้ง

- ประชุมคณะท างานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่  11 ม.ค.  2561/วันที่ 5
มี.ค.  2561/วันที่ 3 เม.ย 2561

- ก าหนดจัดโครงการฯ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เชิญ นอ.นพ.พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา มาเป็น
วิทยากร อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

20,000.-
ร้อยละ 100

0 20,000.-
ร้อยละ 100

20,000.-
ร้อยละ 100



คณะท างานจัดท าแนวทางการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และคู่มือการดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียประจ าอาคาร (ใช้งบประมาณ ค.15)

เป้าหมาย 1 คู่มือ (นายสมนึก  ธรรมรัตนะศริิ)

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

- ประชุมคณะท างานวันที่ 26 ธันวาคม 2560
- รวบรวมข้อมูลเรื่องระบบน้ าเสียของโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ
- รวบรวมหนังสือเพื่อเสนอที่ประชมุครั้งต่อไป
- ร่าง TOR  และร่างคู่มือ เพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
- นัดประชุมครั้งต่อไปประมาณต้นเดอืนมีนาคม
2561
(รอประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อก าหนดวันประชุม)
(ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)

แผนการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ต่ ากว่าแผน

1,240.-



งบประมาณภาพรวม ณ วันที่  20  เมษายน  2561
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ปรับแผนครั้งที่ 1) จ านวน  13,080,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือ                              จ านวน   5,549,710.99 บาท

เบิกจ่าย 
6,134,927.01 บาท

เงินยืม 
1,395,362.- บาท   

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 
7,530,289.01 บาท 

ร้อยละ 57.57

งบประมาณเบิกจ่ายตามแผน 
8,714,860.00 บาท 

ร้อยละ 67.69 เบิกจ่ายต่ ากว่าแผน
1,184,570.99 บาท

ร้อยละ  10.12



งบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ านวน 3 รายการ

1.  ชุดโต๊ะประชุมแบบมีลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ 10 ที่นั่ง   

จ านวน  1  ชุด   ราคา 98,000.00 บาท  

เบิกจ่าย จ านวน  96,300.- บาท คงเหลือ 1,700.- บาท

2.  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 

จ านวน  5 ตู้ ราคา 28,500.00 บาท 

เบิกจ่าย จ านวน 28488.75 บาท  คงเหลือ 11.25 บาท 

3.  ผ้าม่านห้องประชุมกองแบบแผน

จ านวน  2 ห้อง  ราคา 84,600.00 บาท

เบิกจ่าย  จ านวน 84,530.00 บาท คงเหลือ 70.- บาท 
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57.57

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนเมษายน  2561

แผนการใชจ้า่ย ผลการเบิกจา่ย 20 เมษายน  



03/05/61


