


แผนยุทธศาสตร : ...................................................................................................

1. หนวยงาน : …กองแบบแผน………………….

2. รายชื่อผูประสานงาน : ……นางสาวตวงพร ปญญาธรรม…. โทรศัพท : …18322…

3. ผลการเบิกจายงบประมาณ : (ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน.......
PO

แผน ผล บาท  รอยละเทียบ

จัดสรรทั้งป

 รอยละ

เทียบ
จัดสรรจริง

บาท บาท รอยละ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ของหนวยงาน)

1.โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนากองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

100 คน 85 คน กองแบบแผน 617,900.00       617,900.00     617,900        100 100.00    -      -            -      ดําเนินการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การจัดทํา
แผนพัฒนากองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ” 
เมื่อวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564
 ณ โรงแรมรีเจนท ชะอํา หัวหิน 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

บุคลากรกองแบบแผนมีความรูดานการวิเคราะห

ความจําเปนในการพัฒนา วิเคราะหสถานการณ
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร จัดทําแผนที่กลยุทธ 
การแปลงยุทธศาสตรสูกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
 และการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
โครงการ

2.โครงการออกแบบ

อาคารสถานพยาบาล
ภาครัฐเชิงสมรรถนะและ
เชิงประจักษ (ชวงที่ 2) 
กระบวนการมีสวนรวม
และการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

5 โมดูล N/A กองแบบแผน 659,200.00       659,200.00     67,638          10.26061893 10.26      -      591,562      89.74   1. แตงตั้งคณะทํางานตามคําสั่ง

กองแบบแผนที่ 99/2564 ลว. 22
 ธ.ค. 2564 
2. จัดทําแบบจําลองสารสนเทศ
อาคารกลุมตัวอยาง เพื่อ
กระบวนการออกแบบอยางมีสวน
รวม
3. จางเหมาการจําลองสมรรถนะ
อาคารดวยการประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ และจัดซื้อหนังสืออางอิง
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จัดทํา PEHC ครั้งที่ 1 (เรื่อง การ
ใชงาน Digital Signature 
รวมกับระบบแบบจําลอง
สารสนเทศอาคาร)

 (ราง) BIM Model จํานวน 5 

โมดูล ไดแก 
  - โมดูลที่ 1 ชั้น OPD
  - โมดูลที่ 2 ชั้น Cohort Wards
  - โมดูลที่ 3 ชั้น AIIR
  - โมดูลที่ 4ชั้น หลังคา
  - โมดูลที่ 5 เปลือกอาคาร

การรายงานผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธิ/์เปาหมายการ

ใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/นโยบายสําคัญ/

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการ

ตัวชี้วัด พื้นที่ดําเนินการ  งบประมาณที่

ไดรับจัดสรรทั้งป 
(1) บาท

 งบประมาณที่

ไดรับจัดสรรจริง
 (2)
บาท

เบิกจาย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ



PO

แผน ผล บาท  รอยละเทียบ

จัดสรรทั้งป

 รอยละ

เทียบ
จัดสรรจริง

บาท บาท รอยละ

ผลสัมฤทธิ/์เปาหมายการ

ใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/นโยบายสําคัญ/

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการ

ตัวชี้วัด พื้นที่ดําเนินการ  งบประมาณที่

ไดรับจัดสรรทั้งป 
(1) บาท

 งบประมาณที่

ไดรับจัดสรรจริง
 (2)
บาท

เบิกจาย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ

3.โครงการพัฒนาแบบ 

POPULAR BUILDING 
FOR BIM

1 แบบ N/A กองแบบแผน 253,940.00       153,940.00     71,404          28.11845318 46.38      -      82,536       32.50   1. แตงตั้งคณะทํางาน ตามคําสั่ง

กองแบบแผน เลขที่ 96/2564 
ลว.16 ธ.ค. 2564
2. ประชุมคณะทํางาน 2 ครั้ง (9 
ก.พ. 2565 และ 23 ก.พ. 2565)
3. เดินทางไปศึกษาสถานที่
ตนแบบ สํารวจพื้นที่ เก็บขอมูล 
(ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลเชียงคาน
 จังหวัดเลย วันที่ 17-18 ก.พ.65 
รั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหมวันที่ 24-25ก.พ.
65 ครั้งที่ 3 ณ รพ.สมเด็จ
พระสังฆราชองคที่ 19 จ.
กาญจนบุรี 17-18มีค.65
4. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 
วิเคราะหขอมูล

1. คําสั่งแตงคณะทํางาน

2. รายงานการประชุม
3. รวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลของโครงการ ไดจากการ
ดําเนินการ ดังนี้
    1. ศึกษาขอมูลจากตนแบบ
กอสรางเดิมที่ใชบอย
1.1 อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 
แบบเลขที่ 8708
1.2 อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 
แบบเลขที่ 8708/41
1.3 อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ 
แบบเลขที่ 8708/43
1.4 อาคารผูปวยนอก แบบเลขที่ 
8708/พิเศษ/43
   2. สํารวจพื้นที่และเก็บขอมูล
จากสถานที่จริง
2.1 โรงพยาบาลเชียงคาน จ.เลย 

 ั ี่ 17 18 ั  
4.โครงการจัดทําแนวทาง

และรายการพัฒนาพื้นที่ใช
สอยหอผูปวยจิตเวชและยา
เสพติดของโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป

1 แนวทาง N/A กองแบบแผน 97,200.00         80,200.00       315              0.324074074 0.39       -      79,885       82.19    1. แตงตั้งคณะทํางานตามคําสั่ง

กองแบบแผนที่ 11/2565 ลว. 23
 มี.ค. 2565 
 2. ประชุมคณะทํางานจํานวน 2
 ครั้ง(วันที่ 7 และ 19 เมษายน 
2565)

1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

2. รายงานการประชุม

5.โครงการจัดทําแบบหอง

แยกโรคติดเชื้อทางอากาศ
 ขนาดมาตรฐาน

1 แบบ N/A กองแบบแผน 150,600.00       80,600.00       595              0.395086321 0.74       -      80,005       53.12   1 .แตงตั้งคณะทํางานตามคําสั่ง

กองแบบแผนที่ 8/2565 ลว.21 
ก.พ. 2565
2. ประชุมคณะทํางาน ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 17 มี.ค. 2565
3. แตงตั้งคณะทํางานเพิ่มเติม 
ตามคําสั่งกองแบบแผนที่ 
12/2565 ลว. 23 มี.ค.2565
4. เดินทางไปศึกษาดูงานหองแยก
โรค รพ.นพรัตนราชธานี (31 มี.ค.
 2565)
5.กําหนดการประชุมครั้งที่ 2 
วันที่ 27 เม ย  2565

1.คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

6.โครงการบริหารจัดการ

องคกรเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจกองแบบ
แผน

กองแบบแผน 1,535,560.00     536,790.00     402,808        26.23196684 75.04              -   133,982      8.73     คาตอบแทน

คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธาณูปโภค
การพัฒนาองคกร
การสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจและนโยบายเรงดวน



PO

แผน ผล บาท  รอยละเทียบ

จัดสรรทั้งป

 รอยละ

เทียบ
จัดสรรจริง

บาท บาท รอยละ

ผลสัมฤทธิ/์เปาหมายการ

ใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/นโยบายสําคัญ/

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการ

ตัวชี้วัด พื้นที่ดําเนินการ  งบประมาณที่

ไดรับจัดสรรทั้งป 
(1) บาท

 งบประมาณที่

ไดรับจัดสรรจริง
 (2)
บาท

เบิกจาย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ

7.โครงการแนวทางการ

ออกแบบทาง
สถาปตยกรรมเพื่อสถาน
บริการสุขภาพปรกติวิถีใหม

1 เรื่อง N/A กองแบบแผน 105,000.00       90,000.00       6,470           6.161904762 7.19       -      83,530       79.55   1. แตงตั้งคณะทํางานตามคําสั่ง

กองแบบแผนที่ 9/2565 ลว. 7 
มี.ค. 2565 
2. ประชุมคณะทํางานครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565
3. กําหนดการประชุมครั้งที่ 2 
วันที่ 26 เมษายน 2565

1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

2. รายงานการประชุม
3. กําหนดการประชุม

8.โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การจัดทํา
แผนพัฒนากองแบบแผน 
และกองวิศวกรรม
การแพทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ”

รอยละ 80 รอยละ 80 กองแบบแผน 704,550.00       704,550.00     666,730        94.63203463 94.63      -      37,820       5.37     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ

จัดทําแผนพัฒนากองแบบแผน
และกองวิศวกรรมการแพทย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”
ระยะที่ 2 การจัดทํากลยุทธ และ
มาตรการในการปฏิบัติงาน 
ระหวางวันที่ 3 – 5 มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๕ ณ รอยัลฮิลล กอลฟ 
รีสอรท แอนด สปา จังหวัด
นครนายก

(ราง) แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan) ของหนวยงาน

9.โครงการขับเคลื่อนงาน

นโยบายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

60 คน 57 คน กองแบบแผน 181,900.00       181,900.00     181,900        100 100.00    -      -            -      ดําเนินการรวมกับศูนย สนับสนุน

บริการสุขภาพที่ 11 และกลุม
แผนงาน สํานักงานเลขานุการ
กรม ในการดําเนินการจัดประชุม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(สัญจร) ครั้งที่ 2/2565 และตรวจ
เยี่ยมพื้นที่ ระหวางวันที่ 3 – 5 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัด
พังงา

องคกรสามารถดําเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย

 บทบาท ภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4,305,850        3,105,080      

 3. แนวทางแกไข   :  1) .................................................................................................................................

                          2) ..................................................................................................................................

 1. ปญหา/อุปสรรค :  1) .................................................................................................................................

                          2) ..................................................................................................................................

 2. ขอเสนอแนะ     :  1) .................................................................................................................................

                          2) ..................................................................................................................................



แผนงานพื้นฐาน : ...................................................................................................
1. หนวยงาน : …กองแบบแผน……….
2. รายชื่อผูประสานงาน : ……นางสาวตวงพร ปญญาธรรม…. โทรศัพท : …18322…
3. ผลการเบิกจายงบประมาณ : (ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  รอยละเทียบ

จัดสรรทั้งป

 รอยละ

เทียบ

จัดสรรจริง

บาท บาท รอยละ

คาเชาบาน  -  - กองแบบแผน 336,000         252,000        171,000.00   50.89           67.86     -            81,000.00      24.11   เบิกคาเชาบานขาราชการ  6 ราย
คาประกันสังคม  -  - กองแบบแผน 99,000           68,693          45,015 45.47           65.53     -            23,678.00      23.92   คาประกันสังคมพนักงานราชการ 11 ราย
คาตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต

 -  - กองแบบแผน 60,000           45,000          17,500.00     29.17           38.89     -            27,500.00      45.83   คาตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ขาราชการ 2 ราย 2,500 บาท/เดือน

งบบริหารจัดการ  -  - กองแบบแผน 400,000         300,000        191,435.05   47.86           63.81     31,000.00  77,564.95      19.39   เบิกจายคาสาธารณูปโภค
คาจางเหมาบุคลากร  -  - กองแบบแผน 3,082,200       2,311,650      1,788,236.50 58.02           77.36     -            523,413.50    16.98   คาจางเหมาบุคลากร 19 ราย

15,200 บาท/เดือน 2 ราย

15,000 บาท/เดือน 2 ราย

11,000 บาท/เดือน 4 ราย

13,245 บาท/เดือน 11 ราย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ของหนวยงาน)

1.โครงการขับเคลื่อนงานนโยบาย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

60 คน 57 คน กองแบบแผน 190,400         190,400        183,140.00 96.19           96.19     -            7,260.00       3.81    ดําเนินการรวมกับศูนย สนับสนุนบริการ

สุขภาพที่ 11 และกลุมแผนงาน สํานักงาน

เลขานุการกรม ในการดําเนินการจัดประชุม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สัญจร) ครั้งที่ 

2/2565 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ ระหวางวันที่ 3

 – 5 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพังงา

องคกรสามารถ

ดําเนินการขับเคลื่อน

ตามนโยบาย บทบาท

 ภารกิจกรม

สนับสนุนบริการ

สุขภาพ

4,167,600      3,167,743     

8,473,450                                   6,272,823.00     

 3. แนวทางแกไข   :  1) .................................................................................................................................

                          2) ..................................................................................................................................

การรายงานผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธิ/์เปาหมายการ

ใหบริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายสําคัญ/

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ตัวชี้วัด พื้นที่

ดําเนินการ

 งบประมาณที่

ไดรับจัดสรรทั้งป

 (1) บาท

 งบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

จริง (2)

บาท

เบิกจาย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ

 1. ปญหา/อุปสรรค :  1) .................................................................................................................................

                          2) ..................................................................................................................................

 2. ขอเสนอแนะ     :  1) .................................................................................................................................

                          2) ..................................................................................................................................



ลําดับ กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน คําอธิบาย/รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ (บาท) ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

1 สํารวจรวบรวมจัดเก็บขอมูล ขอมูลความตองการของผูรับบริการเปาหมาย ,ขอมูล

รายละเอียดโครงการ(Program)เพื่อการออกแบบ ,ขอมูล

กายภาพของพื้นที่/ภูมิอากาศ/ภูมิประเทศ ,ขอมูล

รูปแบบอัตลักษณเฉพาะพื้นที่/สถานที่ : อีสาน,เหนือ,

กลาง,ใต ขอมูลทั้งหมดนําไปสู(ผล) การกําหนดแนว

ทางการออกแบบ/วางผังโครงการ                            

         
2 แบบรางสถาปตยกรรม กรณีศึกษารูปแบบอัตลักษณพื้นที่อีสาน

3 สรุปและนําเสนอแบบราง สรุปและนําเสนอกับผูรับบริการเปาหมาย ; กรณีศึกษา

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

4 แบบที่สรุปประชุมรวมฯ ประชุม/นําเสนอแบบ รวมกับผูรับบริการเปาหมาย 

นําไปสู(ผล) : แบบรางขั้นตน(Preliminary Drawing),

แบบรางขั้นพัฒนา,แบบรางขั้นสุดทาย (แบบ

สถาปตยกรรม) กอนนําไปจัดทําแบบกอสราง

(Construction  Drawing) ตอไป

5 จัดทําแบบกอสราง (Construction Drawing) จัดทําแบบกอสรางฯ รูปแบบอัตลักษณพื้นที่อีสานทั้งหมด

 6 หมวดงาน ไดแก                               1. งาน

สถาปตยกรรม                                     2. งาน

โครงสราง                                         3. งาน

ตกแตงภายใน                                     4. งาน

ระบบเครื่องกล                                    5. งาน

ระบบไฟฟาและสื่อสาร                           6. งาน

ระบบประปาและสุขาภิบาล

งบประมาณ ....................................................................

ขอมูล ณ วันที่ 29  เดือน เมษายน  ป 2565

ประจําเดือน เมษายน 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

หนวยงาน กองแบบแผนญ     p    g                                            

                              การวางระบบออกแบบโรงพยาบาลใหมีความทันสมัย (Innovative Healthcare)

ตัวชี้วัด : การออกแบบกอสรางที่ทันสมัยมีอัตลักษณเฉพาะพื้นที่

โครงการ การออกแบบอาคารปฏิบัติการและสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

กิจกรรม ....................................................................



ลําดับ กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน คําอธิบาย/รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ (บาท) ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

1 แตงตั้งคณะทํางาน แตงตั้งคณะทํางานโครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะ

และเชิงประจักษ (ชวงที่ 2) ตามคําสั่งกองแบบแผนที่ 99/2564 ลงวันที่ 22 

ธันวาคม 2564

2 จัดทําแบบจําลองสารสนเทศอาคารกลุมตัวอยาง เพื่อ

กระบวนการออกแบบอยางมีสวนรวม

– ธันวาคม 2564 : ศึกษาขอมูล เพื่อจัดทํารางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร

– มกราคม 2565 : ศึกษาขอมูล เพื่อจัดทํารางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร

– กุมภาพันธ 2565 ดําเนินการจัดทํา (ราง) BIM Model จํานวน 5 โมดูล ไดแก

- โมดูลที่ 1 ชั้น OPD

- โมดูลที่ 2 ชั้น Cohort Wards

- โมดูลที่ 3 ชั้น AIIR

- โมดูลที่ 4ชั้น หลังคา

- โมดูลที่ 5 เปลือกอาคาร

3 จางเหมาการจําลองสมรรถนะอาคารดวยการประมวลผล

แบบกลุมเมฆ และจัดซื้อหนังสืออางอิง

– ธันวาคม 2564 : เตรียมขอมูล และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

ดําเนินการจางเหมาจําลองสมรรถนะอาคารดวยการประมวลผลแบบกลุมเมฆ

– มกราคม 2565 : ดําเนินการจางเหมาจําลองสมรรถนะอาคารดวยการ

ประมวลผลแบบกลุมเมฆ

4 เชาระบบ Cloud-based Design Collaboration and 

Data Management และระบบ CFD Simulation

– มกราคม 2565 : ยังไมไดดําเนินการ

– กุมภาพันธ 2565 : กําหนดการเชาระบบในเดือน พฤษภาคม 2565

67,638

กิจกรรม ....................................................................

งบประมาณ ....................................................................

ขอมูล ณ วันที่ 29  เดือน เมษายน  ป 2565

แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ประจําเดือน เมษายน 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงาน กองแบบแผน

ประเด็นนโยบายสําคัญ : ระบบบริการกาวหนา การวางระบบออกแบบโรงพยาบาล ใหมีความทันสมัยภายใต Concept Innovation Healthcare Management (Environment                                           Modernization and Smart 

Service) :  การวางระบบออกแบบโรงพยาบาลใหมีความทันสมัย (Innovative Healthcare)

ตัวชี้วัด : Intelligent hospital ตนแบบ

โครงการ ....................................................................



ลําดับ กิจกรรม/ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน คําอธิบาย/รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการเบิกจายงบประมาณ (บาท) ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ

กิจกรรม ....................................................................

งบประมาณ ....................................................................

ขอมูล ณ วันที่ 29  เดือน เมษายน  ป 2565

แบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565

ประจําเดือน เมษายน 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยงาน กองแบบแผน

ประเด็นนโยบายสําคัญ : ระบบบริการกาวหนา การวางระบบออกแบบโรงพยาบาล ใหมีความทันสมัยภายใต Concept Innovation Healthcare Management (Environment                                           Modernization and Smart 

Service) :  การวางระบบออกแบบโรงพยาบาลใหมีความทันสมัย (Innovative Healthcare)

ตัวชี้วัด : Intelligent hospital ตนแบบ

โครงการ ....................................................................

5 กระบวนการออกแบบอยางมีสวนรวม ครั้งที่ 1 (PD1) – กุมภาพันธ 2565 : อยูระหวางการจัดเตรียมขอมูล    - เมษายน 2565 : จัดทํา

แบบจําลองสารสนเทศอาคารเพื่อกระบวนการออกแบบอยางมีสวนรวม ครั้งที่ 1 

แลวเสร็จ

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา PEHC ครั้งที่ 1-4 – มกราคม 2565 : เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา PEHC ครั้ง

ที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2565

– กุมภาพันธ 2565 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทํา PEHC ครงที่ 1 เมื่อ

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 ณ หองประชุม 1 กองแบบแผน โดยเชิญนายเสรี สิริ

สายัณห วิทยากรจาก Autodesk Asia Pte., Ltd. มาใหความรู โดยมีผูเขารวม

ประชุม จํานวน 17 คน
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