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 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูลผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ข้อมูลผลการด าเนินงานรายโครงการ และข้อมูลผลการด าเนินงานอื่น ๆ อาทิ ผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มออกแบบและก ากับการก่อสร้าง และผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกองแบบแผน ที่ได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 กลุ่มแผนงานและประเมินผล กองแบบแผน ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการและจัดท าข้อมูล 
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ที่ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานต้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขต่อไป 

 
 
 
 

กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
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สารบัญ 
 

   หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
หน้าที ่
 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563
ข้อ 8 ได้ก าหนดให้กองแบบแผน มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑)  ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลให้อาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดคุณภาพมาตรฐานด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรมด้านการออกแบบ อ านวยการและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ
สอดคลองกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืน ที่เก่ียวขอ้ง 

(๒)  ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมด้านอาคารประเภทสถานพยาบาลและอาคารเก่ียวเนื่องใหได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

(๓)  วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรูด้านอาคาร
สถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ  
สอดคลองกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

(๕)  
วิสัยทัศน์ 

“มาตรฐานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุขระดับสากล 
สร้างเสริมคุณค่าทางสุขภาพแก่ประชาชน 

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ” 
 
พันธกิจ 
 1.  ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน  ควบคุม  ดู แล  และพัฒนาอาคาร เป็ น ไปตามมาตรฐาน 
ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมสาธารณสุข 
 2. ให้บริการทางวิชาการ และให้ค าปรึกษาแบบครบวงจร ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
สาธารณสุข 
 3. สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมสาธารณสุข
ให้ทันการเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นทางสุขภาพของประเทศ 
 4. ยกระดับมาตรฐานด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมสาธารณสุขรองรับการขับเคลื่อน
ประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับสากล 
 5. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุขของประเทศ 
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ค่านิยม 
 ๑. มุ่งผลประโยชน์สูงสุดสู่ผู้รับบริการและประชาชน (Customer and Citizen Centric)  
 ๒. เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Open Mind) 
 ๓. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Ready to Change) 
 ๔. ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Vocational Ethics) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 1. การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบ อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 2. การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 3. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข 
 ๔. การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 ๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าประสงค์หลัก 
 1. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพ ตามมาตรฐานด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 2. องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ถูกน าไปใช้ประโยชน์
 3. บุคลากรภาคีเครือข่าย มีขีดความสามารถในการด าเนินงาน ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 ๒. ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 3. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประเมิน องค์ความรู้ มาตรฐาน  เทคโนโลยีด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 4. สร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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ภารกิจกลุ่มงานในสังกัดกองแบบแผน 
(ตามค าสั่งกองแบบแผน ที ่43 / 2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565) 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. บริหารธุรการ งานเอกสาร และงานสารบรรณของหน่วยงาน 
 2. บริหารจัดการ การจัดประชุมราชการของหน่วยงาน 
 3. วางแผนและบริหารงานบุคลากร และงานสวัสดิการของหน่วยงาน 
 4. งานพัสดุ งานดูแล อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 
 5. บริหารจัดการ การรับ – จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 6. ตรวจสอบใบส าคัญการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของหน่วยงาน 
 7. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
 8. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษ ตามนโยบาย 
 9. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 10. งานสนับสนุนการออกแบบและก ากับการก่อสร้าง  
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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2. กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะยาว ระยะสั้น และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 2. จัดท าแผนค าของบประมาณประจ าปี 
 3. ก ากับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 4. ติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจของกองแบบแผน 
 5. งานพัฒนาองค์การ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมงาน อ านวยการก่อสร้าง การด าเนินงานใน
พ้ืนที่ และเอกสารประกอบสัญญา 
 2. ด าเนินการควบคุมการปฏิบัติราชการภายในกองแบบแผน 
 3. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและสถานบริการ
สุขภาพอ่ืนๆ 
 4. ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคารประเภท
สถานพยาบาลในรูปแบบ one stop service 
 5. พัฒนาระบบบริการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบเงินบ ารุง ของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
 6. ก าหนดมาตรฐานการรับรองผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ ด้านการออกแบบ ควบคุมงาน 
อ านวยการก่อสร้าง การบ ารุงรักษาอาคาร ส าหรับอาคาร สถานพยาบาล สถานประกอบการ เพ่ือสุขภาพ  
และสถานบริการสุขภาพอ่ืนๆ 
 7. จัดท าหลักสูตร และพัฒนาหน่วยรับรอง ในการออกแบบ การควบคุมงาน อ านวยการ
ก่อสร้าง และการบ ารุงรักษาอาคาร รวมทั้งออกใบรับรองการด าเนินงาน 
 8. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
 9. บูรณาการ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน สถาปัตยกรรม วิศวกรรมก่อสร้าง และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระบบ
บริการสุขภาพ 
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕ 

 

4. กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. จัดท าข้อก าหนด แนวทาง หลักเกณฑ์ คู่มือ และมาตรฐานในการออกแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบอาคาร สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและสถานบริการสุขภาพอ่ืนๆ 
ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าข้อก าหนด แนวทาง หลักเกณฑ์ คู่มือคุณลักษณะวัสดุก่อสร้าง (Specs) ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดท าฐานข้อมูลของสินค้า นวัตกรรม และบริการที่เก่ียวกับทรัพยากรประกอบอาคาร 
 4. พัฒนาและประยุกต์ใช้งานระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information 
Modeling: BIM) ที่เป็นองค์รวมและครบวงจร (Holistic) เพ่ือการออกแบบ-ก่อสร้าง-บริหาร อาคารสถาน
บริการสุขภาพ ในประเด็นด้านการใช้งานด้านความปลอดภัย ด้านความยั่งยืน ด้านการส่งเสริมสุขภาวะ  
ด้านประสิทธิภาพ และด้านประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่าย และประยุกต์ใช้งานระบบ BIM 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
5. กลุ่มระบบบ้าบัดน้้าเสียและสิ่งแวดล้อม 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก าหนดในการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และสิ่งแวดล้อม 
 2. สนับสนุนออกแบบ ระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งแวดล้อมของอาคารและสภาพแวดล้อมใน
ระบบบริการสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การด าเนินงานด้านระบบบ าบัดน้ าเสียและ
สิ่งแวดล้อมของอาคารและสภาพแวดล้อมในระบบบริการสุขภาพ 
 4. ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งแวดล้อมของอาคาร
และสภาพแวดล้อมในระบบบริการสุขภาพ 
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
6. กลุ่มระบบประกอบอาคาร 
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทาง ข้อก าหนดในการออกแบบระบบประกอบอาคาร
และสภาพแวดล้อมในระบบบริการสุขภาพ 
 2. สนับสนุน ออกแบบ ระบบประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมในระบบบริการสุขภาพ 
ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานด้านระบบประกอบอาคารและ
สภาพแวดล้อมในระบบบริการสุขภาพ 
 4. ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านระบบประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมใน
ระบบบริการสุขภาพ 
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖ 

 

7. กลุ่มออกแบบและก้ากับการก่อสร้างเขตที่ 1 – 13  
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. ออกแบบอาคารและจัดท าเอกสารประกอบการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมในระบบ
บริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ 
 2. อ านวยการและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมในระบบบริการ
สุขภาพให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ 
 3. จัดท าแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในระบบบริการสุขภาพในระดับพ้ืนที่ 
 4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลด้านออกแบบและก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม
ในระบบบริการสุขภาพในระดับพื้นท่ี 
 5. ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านออกแบบและก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม
ในระบบบริการสุขภาพในระดับพื้นท่ี 
 6. สนับสนุน การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียในระดับพ้ืนที่ 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนการบ ารุงรักษาอาคารในระดับพื้นท่ี 
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.256



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๘ 

 

 
ผลการด้าเนินงาน (งบด้าเนินงาน) ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

โครงการ / กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  โครงการออกแบบอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและ
เชิงประจักษ์ (ช่วงที่ 2) กระบวนการมี
ส่วนร่วมและการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

3 
แบบจ าลอง
สารสนเทศ 

 
 

5 แบบจ าลองสารสนเทศ 
ได้แก่ 
1) แบบโมดูล ชั้น OPD 
2) แบบโมดูล ชั้น Cohort 
Wards 
3) แบบโมดูล ชั้น AIIR 
4) แบบโมดูล ชั้น หลังคา 
5) แบบโมดูล เปลือก
อาคาร 

624,188.00 623,528.00 นายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์วิทย์ 

2. โครงการพัฒนาแบบ POPULAR 
BUILDING FOR BIM 

1 แบบ 
 

แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วย
นอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

บ าบัดรักษาและส านักงาน 
ส าหรับโรงพยาบาลระดับ 
M2 ,F1 (ขนาด 90-120 

เตียง) จ านวน 1 แบบ 

233,374.00 233,374.00 นายกฤษฏ์  อยู่คง 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๙ 

 

โครงการ / กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

3. โครงการจัดท าแนวทางและรายการ
พัฒนาพื้นที่ใช้สอยหอผู้ป่วยจิตเวชและยา
เสพติดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป 

1 เรื่อง 
 
 
 

เอกสารรายการพัฒนา
พ้ืนที่ใช้สอยหอผู้ป่วยจิต
เวชและยาเสพติดของ

โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป  
จ านวน 1 เรื่อง 

96,895.60 96,725.60 นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์ 

4. โครงการจัดท าแบบห้องแยกโรคติด
เชื้อทางอากาศ ขนาดมาตรฐาน 

1 แบบ 
 

ต้นแบบห้องแยกโรคติด
เชื้อทางอากาศขนาด
มาตรฐาน 1 แบบ 

128,925.00 128,924.90 นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทน์ 

5. โครงการแนวทางการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมเพ่ือสถานบริการสุขภาพ
ปรกติวิถีใหม่ 

1 เรื่อง 
 
 

คู่มือแนวทางการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรมเพ่ือ

สถานบริการสุขภาพปรกติ
วิถีใหม่  จ านวน 1 เล่ม 

105,000.00 104,095.00 นายสุทธิพร  ปรีชา 

6. โครงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบ
แผน 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 99.04 1,324,779.40 1,312,029.40 นางสาวล าพูน แก้วยอด 

7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

 ได้แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) และประเด็นส าคัญ

ในการพัฒนา 
กองแบบแผน 

601,008.00 601,008.00 นางสาวล าพูน แก้วยอด 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๑๐ 

 

โครงการ / กิจกรรม/รายการ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน และกอง
วิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ”  

ร้อยละ 80 
 
 

ได้แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) และประเด็นส าคัญ

ในการพัฒนา 
กองแบบแผน 

666,730.00 666,730.00 นางสาวล าพูน แก้วยอด 

9. โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรม
สนั บสนุ นบริ ก า รสุ ขภ าพ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  372,300.00 372,200.00 นายปฏิภาณ  อินทร์ทอง 

10. ค่าประกันสังคม   85,386.00 64,417.00 นางสาวล าพูน  แก้วยอด 

11. ค่าเช่าบ้าน   311,000.00 311,000.00 นางสาวล าพูน  แก้วยอด 

12. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้   87,500.00 87,500.00 นางสาวล าพูน  แก้วยอด 

13. งบบริหารจัดการ   400,000.00 399,891.54 นางสาวล าพูน  แก้วยอด 

14. ค่าจ้างเหมาบุคลากร   3,082,200.00 3,082,199.86 นางสาวล าพูน  แก้วยอด 

รวมงบด้าเนินงาน   8,119,286.00 8,083,623.30  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๑๑ 

 

 
ผลการด้าเนินงาน (งบลงทุน) ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

รายการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด้าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือคืนกรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. รถเข็นพ้ืนเหล็กชั้นเดียว 1 1 9,600.00 9,600.00 0 นางจินตนา  คงคารัตน์ 

รวมงบลงทุน   9,600.00 9,600.00 0  
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๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5   กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

                รอบ  6   เดือน 

              รอบ  11 เดือน  

ตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติราชการ 

หน่วยวัด น้ าหนัก(ร้อยละ) ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

การประเมินประสิทธิผลการด้าเนินงาน (Performance Base)   

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของ
กรม ฯ และหน่วยงาน 

 60    2.4600 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการ
พั ฒ น า ส ถ า น พ ย า บ า ล ภ า ค รั ฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 
80 

ได้ร้อยละ 46.89  
 

1.4000 0.2100 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/ของหน่วยงาน 
1.2.1 จ านวนแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารระบบโมดูลาท่ีได้รับการพัฒนา
ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วน
ร่วมแล้วเสร็จ 

จ านวนแบบ 10 5 
แบบจ าลอง
สารสนเทศ

อาคาร  

5 
แบบจ าลอง

สารสนเทศอาคาร 
 

5.0000 0.5000 

1.2.2 จ านวนแบบก่อสร้างอาคารท่ี
ด าเนินการพัฒนาด้วยระบบ BIM 

แบบ 10 จ านวน 1 แบบ จ านวน 1 แบบ 5.0000 0.5000 

1.2.3 จ านวนแบบก่อสร้างท่ีได้รับ
การพัฒนาแล้วเสร็จ 

จ านวนแบบ 10 ร้อยละ 80  ร้อยละ 79.41  
(27/34) 

5.0000 0.5000 

1.2.4 ระดับความส า เร็จของการ
ก าหนดแนวทางการพิจาณาคุณสมบัติ
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

1.2.5 ระดับความส าเร็จของการ
ก าหนดแนวทางพัฒนาหน่วยบริการ
กองแบบแผน 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 5.0000 0.5000 

1.2.6 ร้อยละความส า เร็จของการ
ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 1- 12 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5.0000 0.5000 

การประเมินศักยภาพในการด้าเนนิงาน (Potential 
Base)   

40    2.0000 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร้อยละความพึ่งพอใจและ
ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องาน
บริการของหน่วยงาน 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 82.01 ร้อยละ 84.36 5.0000 0.7500 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 ระดับความส าเร็จของ  
การด าเนินงาน ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.0000 0.7500 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละความส าเร็จของ
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.0000 0.5000 

รวม 4.5000 
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ผลการด้าเนินงานรายโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะ 
และเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ 2) กระบวนการมีส่วนร่วม 

และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
           หน่วยงาน...........กองแบบแผน.......................... 
       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการ โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ 2) กระบวนการมีส่วนร่วม
และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

ชื่อตัวชี้วัด จ านวนแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) LOD ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD300 อาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐ ที่เป็นระบบโมดูลาร์ และมีสมรรถนะอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ TREES (TREE-NC Certified) ที่
ผ่านกระบวนการเชิงประจักษ์ (Empirical Process) ด้วยการใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Design: PD) โดยการทดสอบการรับรู้เชิงพื้นที่ (Spatial Perception) ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
อาคารหรือผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลและบริการสาธารณสุข  

ค่าเป้าหมาย จ านวน 3 แบบ 
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดภายใตโ้ครงการที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

     ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน 304,650.00 319,538.00 - - 624,188.00 
ผล  67,638 543,650.00 12,240.00 623,528.00  

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัด 

จัดท าแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) LOD ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD300 อาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐ ที่เป็นระบบโมดูลาร์ และมีสมรรถนะอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ TREES (TREE-NC 
Certified) ที่ผ่านกระบวนการเชิงประจักษ์ (Empirical Process) ด้วยการใช้กระบวนการออกแบบอย่างมี
ส่วนร่วม (Participatory Design: PD)  จ านวน 5 แบบ  แล้วเสร็จ ได้แก ่

1) แบบโมดลู ช้ัน OPD 
2) แบบโมดลู ช้ัน Cohort Wards 
3) แบบโมดลู ช้ัน AIIR 
4) แบบโมดลู ช้ัน หลังคา 
5) แบบโมดลู เปลือกอาคาร 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

1.แต่งตั้งคณะท างานโครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ 2) ตาม
ค าสั่งกองแบบแผนท่ี 99/2564 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 
2. จัดท าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารกลุม่ตัวอย่าง เพื่อกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Design)  โดยด าเนินการจัดท ารา่งแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร BIM Model จ านวน 5 โมดลู ได้แก ่

1) แบบโมดลู ช้ัน OPD 
2) แบบโมดลู ช้ัน Cohort Wards 
3) แบบโมดลู ช้ัน AIIR 
4) แบบโมดลู ช้ัน หลังคา 
5) แบบโมดลู เปลือกอาคาร 

3. ด าเนินการจ้างเหมาจ าลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  โดยใช้งบประมาณจ านวน 
41,088.00  บาท 

4. จัดซื้อหนังสืออ้างอิง จ านวน 3 เลม่ โดยใช้งบประมาณจ านวน 20,315.00  บาท   ได้แก่ 
1) เล่มที่ 1 Building information modeling Standard Requirements 
2) เล่มที่ 2 Managing and Visualizing Your BIM Data: Understand the fundamentals of 
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computer science for data visualization using Autodesk Dynamo Revit and Microsoft 
Power BI 

3) เล่มที่ 3 Sustainability in Energy and Buildings 2021 (Smart Innovation Systems and 
Technologies 263) 1st ed. 2022 Edition 

5. ด าเนินการเช่าระบบ Cloud-based Design Collaboration and Data Management  ระยะเวลาตั้งแต่
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566  โดยใช้งบประมาณจ านวน 80,250  บาท 

6. ด าเนนิการเช่าระบบ CFD Simulation (ระบบจ าลองแบบพลศาสตร์) ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 
2565 ถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2566 โดยใช้งบประมาณจ านวน  200,090.00 บาท 

7. ประชุมกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม  โดยประชุมร่วมกับ นายโกเมธ นาควรรณกิจ จากสถาบนั
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  จ านวน 2 ครั้ง 

8. ด าเนินการเช่าระบบ BIM และ Real-time Rendering  รวมถึง Enscape Fixed Seat License ระยะเวลา
ตั้งแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2566  โดยใช้งบประมาณจ านวน 250,380.00  
บาท 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดท า PEHC ครั้งที่ 1-3 
ครั้งท่ี 1  : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจดัท า PEHC ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอ้ง
ประชุม 1     กองแบบแผน โดยเชิญนายเสรี สริิสายณัห์ วิทยากรจาก Autodesk มาให้ความรู้  เรื่อง 
Digitize Your Organizationโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 17 คน 
ครั้งท่ี 2 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจดัท า PEHC ครั้งท่ี 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุม Conference ช้ัน 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเชิญ รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดุมปิติทรัพย์ 
วิทยากรจากบริษัท VR Consults and Sevices Co.Ltd. มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง  
- Why BIM? 
- Old and New (Changing from 2D to 3D - 3D to 2D ) จะท าให้กระบวนการออกแบบ-ก่อสร้าง-
บริหาร อาคารสถานพยาบาล ดีขึน้ได้อย่างไร? 
- การปรับกระบวนการและความพร้อมขององค์กรเข้าสู่ระบบ BIM 
- Information และ Standard Code ในระบบ BIM เพื่อการบูรณาการท างานอย่างครบวงจร ของกองแบบ
แผน กองวิศวกรรมการแพทย์ และสถานพยาบาล  
โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม 34 คน และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ WebEx 12 คน 
ครั้งท่ี 3 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจดัท า PEHC ครั้งท่ี 3  เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม  2565 ณ ห้อง
ประชุม 4 ช้ัน 9 กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ โดยเชิญ พันต ารวจโท ดร.บัณฑติ ประดับสุข  มาบรรยายให้
ความรู้ เรื่อง “การออกแบบการแบ่งส่วนอาคารเพื่อควบคมุขนาดอคัคีภัย (Fire Compartmentation)”    
โดยมผีู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม  จ านวน 28 คน และเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ WebEx  จ านวน 17 
คน ซึ่งท้ังเป็นบุคลากรจากกองแบบแผน และศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพเขต  

10. ด าเนินการจัดท าแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) LOD ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD300 
อาคารสถานพยาบาลภาครัฐ ที่เปน็ระบบโมดลูาร์ และมสีมรรถนะอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ TREES (TREE-NC 
Certified) ที่ผ่านกระบวนการเชิงประจักษ ์(Empirical Process) ดว้ยการใช้กระบวนการออกแบบอย่างมี
ส่วนร่วม (Participatory Design: PD)  จ านวน 5 แบบ  ได้แก ่
1) แบบโมดลู ช้ัน OPD 
2) แบบโมดลู ช้ัน Cohort Wards 
3) แบบโมดลู ช้ัน AIIR 
4) แบบโมดลู ช้ัน หลังคา 
5) แบบโมดลู เปลือกอาคาร 

ผลผลิต (Output) แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) LOD ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD300 อาคารสถานพยาบาล
ภาครัฐ ที่เป็นระบบโมดลูาร์ และมีสมรรถนะอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ TREES (TREE-NC Certified) ที่ผ่าน
กระบวนการเชิงประจักษ ์(Empirical Process) ด้วยการใช้กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Design: PD)  จ านวน 5 แบบ ได้แก่ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๒๖ 

 

1) แบบโมดลู ช้ัน OPD 
2) แบบโมดลู ช้ัน Cohort Wards 
3) แบบโมดลู ช้ัน AIIR 
4) แบบโมดลู ช้ัน หลังคา 
5) แบบโมดลู เปลือกอาคาร 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

- 

ผลกระทบ 
(Impact) 

-  

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

จัดเก็บข้อมลูในรูปแบบ File Digital 

ปัจจัยความส าเร็จ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค  - 

แนวทางการแก้ไข - 
ภาพประกอบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้รายงาน ช่ือ-นามสกลุ :  นายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์วิทย ์
ต าแหน่ง :  สถาปนิกปฏิบัติการ      หน่วยงาน/ฝ่ายหรือกลุ่มงาน :     กองแบบแผน                            
โทรศัพท ์: - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๒๗ 

 

ภาพประกอบ 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            โมดูลท่ี 5 เปลือกอาคาร 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาแบบ POPULAR  BUILDING  FOR  BIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๒๙ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๐ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๑ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๒ 

 

 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๓ 

 

         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
           หน่วยงาน...........กองแบบแผน.......................... 
       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการ โครงการพัฒนาแบบ POPULAR  BUILDING  FOR  BIM 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่

มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

ชื่อตัวชี้วัด กองแบบแผนพัฒนารูปแบบการออกแบบและจัดท าแบบก่อสร้าง M2 ,F1 ขนาด 90-120 เตียง 
ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 แบบ 
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดภายใตโ้ครงการที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

          
ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน - 70,000.00 163,37400 - 233,374.0 
ผล - - - 233,374.00 233,374.00  

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัด 

ได้ด าเนินการจดัท าแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บ าบัดรักษาและส านักงาน ส าหรับโรงพยาบาล
ระดับ M2 ,F1 (ขนาด 90-120 เตยีง) จ านวน 1 แบบ  

ข้อมูลการด้าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

1.ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาแบบ POPULAR BUILDING FOR BIM ตามค าสั่งกองแบบแผนท่ี 
96/2564 
2.ได้ด าเนินการประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน มอบหมาย และตดิตามการด าเนินงานโครงการ 
3.เดินทางไปส ารวจและเก็บข้อมลูจากสถานบริการสุขภาพ จ านวน 3 แห่ง 
   ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงคาน, โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 
4.น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อมูลรายละเอียดพื้นท่ีการใช้งานส าหรับใช้ในการออกแบบอาคาร 
5.จัดท าแบบร่างในทางสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร 
6.จัดท า BIM Model (Building Information Model) 
        6.1 งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานมัณฑนศิลป์ จัดท าโดยคณะท างาน 
        6.2 งานระบบประกอบอาคาร ด าเนินการโดยจัดจ้างภาคเอกชน 
7.ด าเนินการจดัท าแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บ าบัดรักษาและส านักงาน ส าหรับโรงพยาบาล
ระดับ M2 ,F1 (ขนาด 90-120 เตยีง) แล้วเสรจ็จ านวน 1 แบบ ตามแบบเลขท่ี 11160 
8.เผยแพร่แบบก่อสร้างผ่านทางเวบ็ไซต์ของกองแบบแผนท่ี  

ผลผลิต (Output) ได้ด าเนินการจดัท าแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน บ าบัดรักษาและส านักงาน ส าหรับโรงพยาบาล
ระดับ M2 ,F1 (ขนาด 90-120 เตยีง) จ านวน 1 แบบ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

สถานบริการสุขภาพ สามารถน าแบบก่อสร้างไปใช้ในการของบประมาณการก่อสรา้ง 

ผลกระทบ 
(Impact) 

-  

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

เก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลไฟล์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองแบบแผน 

ปัจจัยความส้าเร็จ  1.ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ 
2.คณะท างานและผู้ที่เกีย่วข้องมีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการด าเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ 

ปัญหา/อุปสรรค  1.บุคลากรขาดความเช่ียวชาญด้านการท า BIM Model เช่น งานระบบประกอบอาคาร 
2.ฮาร์ดแวร์ขาดประสิทธิภาพส าหรับการท างาน BIM Model  
3.ระบบเน็ตเวิร์คไม่เสถียรท าให้เปน็อุปสรรคในการท างาน 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๔ 

 

แนวทางการแก้ไข 1.จัดจ้างภาคเอกชนในการด าเนินงาน 
2.แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับภาคเอกชนท่ีร่วมด าเนินการ 

ภาพประกอบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้รายงาน นายกฤษฏ์  อยู่คง  สถาปนิกช านาญการพิเศษ   กองแบบแผน    โทรศัพท์ : 0818444671 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดท้าแนวทางและรายการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยหอผู้ป่วยจิตเวช
และยาเสพติดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๖ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๗ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๘ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓๙ 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๐ 

 

         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
      หน่วยงาน…..กองแบบแผน…. 

       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ โครงการจดัท าแนวทางและรายการพัฒนาพ้ืนท่ีใช้สอยหอผู้ป่วยจติเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั่วไป 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่

มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ชื่อตัวชี้วัด เอกสารรายการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยหอผู้ป่วยจติเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป แล้วเสร็จ  
ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง 
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดภายใตโ้ครงการที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

          
ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน - 50,000 46,895.60 - 96,895.60 
ผล - - 40,175.60 56,550 96,725.60  

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัด 

เอกสารรายการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยหอผู้ป่วยจติเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
จ านวน 1 เรื่อง 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

1.แต่งตั้งคณะท างาน 
2.มอบหมายการด าเนินงานให้คณะท างาน 
3.การลงพื้นที่เพ่ือศึกษาข้อมูลจากสถานท่ีจริง/การศึกษาจากแนวทางของหน่วยงานอ่ืน 
4.การประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน สรุปการด าเนินงาน 

ผลผลิต (Output) เอกสารรายการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยหอผู้ป่วยจติเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

เอกสารรายการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยหอผู้ป่วยจติเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 
เรื่อง 

ผลกระทบ 
(Impact) 

แนวทางการปรับปรุงฯมีผลท าให้เกิดการบริหารจัดการผู้ป่วยทางจิตให้อยู่ในพื้นเฉพาะภายใน รพ ได้อย่าง
เหมาะสม 

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาข้อมูลหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลกลุม่เป้าหมายที่มีแนวทางการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการ  และรายงานผ่านระบบ smart 65 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ปัจจัยความส าเร็จ  1.การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
2.ความร่วมมือในการด าเนินงานของคณะท างาน  

ปัญหา/อุปสรรค  ข้อมูลและองค์ความรู้ทางจิตเวชในการออกแบบเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาผ่านผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานั้นท าให้การ
รวบรวมข้อมลูเพื่อออกแบบยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

แนวทางการแก้ไข ศึกษาองค์ความรู้เกียวกับอาคารผูป้่วยทางจิตเวชเพื่อรวบรวมข้อมูลและน ามาพัฒนาก าหนดพ้ืนท่ีใช้สอยให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม 

ภาพประกอบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้รายงาน ช่ือ-นามสกลุ : นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์ 
ต าแหน่ง :  สถาปนิกช านาญการพเิศษ    กองแบบแผน/กลุ่มออกแบบและก ากับการก่อสรา้ง เขตที่ 10                           
โทรศัพท ์:  081-8071573 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๑ 

 

ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดท าแบบห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ ขนาดมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๓ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๔ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๕ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๖ 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๗ 

 

         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
      หน่วยงาน..............................กองแบบแผน.......................................... 

       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ โครงการจดัท าแบบห้องแยกโรคตดิเช้ือทางอากาศ ขนาดมาตรฐาน 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่

มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ชื่อตัวชี้วัด จ านวนแบบมาตรฐานห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแล้วเสรจ็  
ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 แบบ 
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดภายใตโ้ครงการที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

          ชว่งเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน - 50,000.00 78,925.00 - 128,925.00 
ผล - - 28,925.00 99,999.99 128,924.90  

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัด 

ด าเนินการจัดท าตน้แบบห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศขนาดมาตรฐาน ได้แก ่
 - แบบสถาปัตยกรรม  
 - แบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
 - แบบวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

1.ประชุมก าหนด สถานท่ีดูงาน มาตรฐานท่ีจะใช้ 
2.เข้าศึกษาดูงานสถานที่เป้าหมาย 4 แห่ง ได้แก่ 

1) โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 
2) โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์
3) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
4) โรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น 

3.น าข้อมูลมาประชุมอีกครั้ง เพื่อสังเคราะห์กับมาตรฐานต่างๆ 
4.ได้ผลสรุปและด าเนินการจดัท าต้นแบบ 

ผลผลิต (Output) ต้นแบบห้องแยกโรคติดเชื้อทางอากาศขนาดมาตรฐาน 1 แบบ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

สถานบริการสุขภาพ ทั้งในสังกัด และนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ทั้งรัฐบาล และเอกชน ไดร้ับตน้แบบเพื่อจะ
น าไปตรวจสอบห้องแยกโรคเดิมทีต่นเองมี และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบห้องแยกโรคในอนาคต 

ผลกระทบ 
(Impact) 

สถานบริการสุขภาพมีความพร้อมรับมือ โรคติดเชื้อทางอากาศ และโรคอุบัตใหม่ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต ท าให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี เศรษกิจและสังคมสามารถเดินหน้าได้ แม้มโีรคระบาด  

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

เก็บข้อมูลห้องแยกโรคตดิเช้ือทางอากาศ ห้องทันตกรรมแยกโรค และ ห้องผ่าตดัความดันลบ จากภูมภิาคต่างๆ ใน
ประเทศ เพ่ือ น าบริบทการท าห้องแยกโรคของประเทศไทย ในแง่ของการออกแบบ การใช้งาน และการบ ารุงรักษา 
มาสังเคราะห์ ร่วมกับมาตรฐานระประเทศและระดับโลกเช่น ASHRAE ,CDC ,วสท เพื่อให้ได้ต้นแบบห้องแยกโรค
ที่สองคล้องกับเมืองไทยและได้มาตรฐานมากท่ีสุด  

ปัจจัยความส าเร็จ  ความตื่นตัวเรื่อง COVID 19 และโรคอุบัติใหม่ในอนาตค 
ปัญหา/อุปสรรค  การด าเนินโครงการอยู่ถายใตส้ภาวะโรคระบาด การจะดูงานเป็นไปด้วยความยากล าบากเพราะสถานที่ ที่ใช้แยก

หรือกักกันโรค มีการใช้งานอยู่เต็ม 
แนวทางการแก้ไข ประสานไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อหาห้องดังกล่าว ท่ีก่อสร้างใกลจ้ะแล้วเสร็จ หรือก าลังส่งมอบงาน ขณะนั้นยัง

ไม่มผีู้ตดิเช้ือ รีบเข้าศึกษาดูงานก่อน 
ภาพประกอบ ตามเอกสารแนบ 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๘ 

 

ผู้รายงาน ช่ือ-นามสกลุ : นายสรรค์ หอมกลิน่จันทน์ 
ต าแหน่ง :  วิศวกรเครื่องกลช านาญการ      หน่วยงาน/ฝ่ายหรือกลุม่งาน :   กลุ่มระบบประกอบอาคาร           
โทรศัพท ์: 0945919547 

 
 

ภาพประกอบ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๔๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติ
วิถีใหม่ Architectural design guidelines for new normal 

health care facilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๐ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๑ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๒ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๓ 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๔ 

 

         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
      หน่วยงาน.....กองแบบแผน...... 

       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ แนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม ่Architectural design 

guidelines for new normal health care facilities. 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่

มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ชื่อตัวชี้วัด คู่มือแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม ่ 2 แผนกแล้วเสร็จ 
ค่าเป้าหมาย จ านวน 1 เรื่อง 
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

ช่วงเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน - 23,490 55,230 26,280 105,000 
ผล - - - 52,325 104,095  

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัด 

ได้ด าเนนิการจัดท าเล่มคู่มือแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 2 แผนก ได้แก่ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
และแผนกผูป้่วยนอกแล้วเสร็จ จ านวน 1 เรื่อง  

ข้อมูลการด าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

ด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลการให้บริการเชิงพื้นที่แล้วเสร็จ ดังนี้                                                     
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
2. โรงพยาบาลหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
3. โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                      
4. เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่                                                                                   
และได้ด าเนินการจดัท าเล่มคู่มือแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 2 แผนก คือ แผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉินและ
แผนกผู้ป่วยนอก จ านวน 1 เรื่อง แล้วเสร็จ 

ผลผลิต (Output) คู่มือแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม่  จ านวน 1 เล่ม 
ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

สถานพยาบาลภาครัฐมีคณุภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานท่ีและสิง่อ านวย
ความสะดวก มีความทันสมัย สอดคล้อง เหมาะสมกับระบบบริการสขุภาพปรกติวิถีใหม ่(New Normal) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จากผลการศึกษาจะกลายเป็นมาตรฐานของการท างาน ใหม่ต่อไปในอนาคตการ
ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New normal medical service) 

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 ระดับตามขนาดของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลศูนย์ การด าเนินงานและเก็บข้อมลูใช้คณะท างานกลุ่มยอ่ยไปด าเนินการลงพื้นที่ เพื่อน าข้อมูลน าเสนอ
ให้กับคณะท างานหลัก ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล 

ปัจจัยความส าเร็จ  1.การจัดล าดับแผนการด าเนินงาน         2.การประสานงานกับโรคพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 
3.ความร่วมมือของคณะท างาน 

ปัญหา/อุปสรรค  การจัดท ารปูเลม่ ต้องใช้องค์ความรู้งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร เนื่องจากมีการท างาน
ร่วมกันของหลายวิชาชีพ จึงเกิดความล่าช้าในการรวบรวมงาน 

แนวทางการแก้ไข ควรเร่งรดัการและเสรมิสร้างความรับผดิชอบในการส่งข้อมูลใหผู้้รวบรวมข้อมูลใหเ้ร็วขึ้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด 
ภาพประกอบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้รายงาน ช่ือ-นามสกลุ : นายสุทธิพร  ปรีชา 
ต าแหน่ง :  สถาปนิกช านาญการ    กองแบบแผน/กลุ่มออกแบบและก ากับการก่อสร้าง เขตที ่5                            
โทรศัพท ์: 0897321581 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๕ 

 

ภาพประกอบ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนบัสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ 
กองแบบแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๗ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๘ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๕๙ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๐ 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๑ 

 

 
         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 

      หน่วยงาน...........กองแบบแผน.......................... 
       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการ โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกจิกองแบบแผน 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่

มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95  
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดโครงการ 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

          ชว่งเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน - 218,350.00 974,160.00 132,269.40 1,324,779.40 
ผล - 205,279.09 328,364.65 778,385.66 1,312,029.40  

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัด 

ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนินตามภารกิจหลักและแผนงานโครงการต่าง ๆ ของกองแบบแผน รวมถึง
สร้างความพร้อมในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบตัิงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้ด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ส าเรจ็ผลตามวัตถุประสงคไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพและคณุภาพ โดยมผีลการเบิกจ่ายในสิ้นปีงบประมาณอยู่ท่ี  
ร้อยละ 99.04  

ข้อมูลการด าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

 
กิจกรรม/รายการ ผลการเบิกจ่าย 

  1. ค่าตอบแทน  
      1.1 ค่าวิทยากร 7,800.00 
  2. ค่าใช้สอย  
      2.1 ไปราชการ 204,680.00 
      2.2 ทางด่วน 1,860.00 
      2.3 ค่าลงทะเบียน 800.00 
      2.4 ค่าจัดประชุม  153,160.00 
      2.5 ค่าซ่อมยานพาหนะ 112,833.96 
      2.6 ค่าซ่อมครุภณัฑ ์ 86,618.00 
      2.7 ค่าจ้างเหมาทั่วไป 167,769.45 
  3. ค่าวัสดุ  
      3.1 ส านักงาน 108,767.64 
      3.2 คอมพิวเตอร์ 282,113.35 
      3.3 น้ ามัน 8,500.00 
  4. ค่าสาธารณูปโภค  
      4.1 ไปรษณีย ์ 153,719.00 
      4.2 โทรศัพท์ 23,408.00 

รวมท้ังสิ้น 1,312,029.40 
 

ผลผลิต (Output) - 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผน   



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๒ 

 

ผลกระทบ 
(Impact) 

- 

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

รายงานข้อมูลผ่านระบบ SMART 

ปัจจัยความส าเร็จ  ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการ 
ปัญหา/อุปสรรค  งบประมาณมีจ ากดั กอปรกับปัจจยัค่าใช้จ่ายบางอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุม 

แนวทางการแก้ไข มองปัญหาที่มีและอาจมเีพื่อวางแผนควบคุมการใช้จ่ายให้ได้มากท่ีสดุ 
ภาพประกอบ - 

ผู้รายงาน ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวล าพนู แก้วยอด 
ต าแหน่ง : นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ   กองแบบแผน    โทรศัพท ์: 18301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๔ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๕ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๖ 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๗ 

 

         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
      หน่วยงาน...........กองแบบแผน.......................... 

       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการจัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่

มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ชื่อตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการวิเคราะห์และจดัท าแผนงานโครงการ 
ค่าเป้าหมาย 100 คน 
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดภายใตโ้ครงการที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

          ชว่งเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน 601,008.00 - - - 601,008.00 
ผล 601,008.00 - - - 601,008.00 

 

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัด 

กองแบบแผนด าเนินการจัดโครงการประชุมเชงิปฏบิัติการการจดัท าแผนพัฒนากองแบบแผน กรม
สนับสนนุบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอ า หัวหิน อ.ชะอ า จ.
เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม 100 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 100 คน มีความรู้
ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการ  

ข้อมูลการด าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”ครั้งที่ 1 “การทบทวน
บทบาท โครงสร้าง จุดยืนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์”ระหว่างวันท่ี 29-31 ตุลาคม 2564"  

 การวิเคราะห์ความจ าเปน็ในการพัฒนากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้รองรับความ
ต้องการ ความคาดหวังของภารกิจ (Strategic Needs) 

- การวิเคราะห์ความส าเร็จจากการขับเคลื่อนงานตามแผนที่ผา่นมาและประเมิน
ความส าเร็จ บทเรียน 

- วิเคราะหส์ถานการณ์เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในอนาคตเพื่อค้นหาความทา้ทายของ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ (Scenario Planing) 

- การวิเคราะห์ความจ าเปน็ในการพัฒนารองรับความต้องการความคาดหวังของลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจบุันและในอนาคต 

- การวิเคราะห์สถานการณ์ของวทิยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการวิศวกรรมใน
บริบทการก่อสร้างในหน่วยงานสาธารณสุข ในอนาคต 10 ป ี

 การวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ โครงสร้างการบริหาร 

 การก าหนดทิศทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์และโครงการส าคัญ 
ผลผลิต (Output) ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ด้านการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนา วิเคราะห์สถานการณ์เชิง

นโยบายและยุทธศาสตร์  
ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

บุคลากรกองแบบแผนมีความรู้ด้านการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนา วิเคราะห์สถานการณ์เชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ จัดท าแผนที่กลยุทธ์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ผลกระทบ 
(Impact) 

-  

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

รายงานข้อมูลผ่านระบบ SMART 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๘ 

 

ปัจจัยความส าเร็จ  ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการ 

ปัญหา/อุปสรรค  - 

แนวทางการแก้ไข - 
ภาพประกอบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้รายงาน ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวตวงพร ปัญญาธรรม 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กองแบบแผน    โทรศัพท ์: 18322 

 
 

ภาพประกอบ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๖๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ “การจัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน 
และกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๐ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๑ 

 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๒ 

 

         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
      หน่วยงาน...........กองแบบแผน.......................... 

       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ “การจัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน และกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ” 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่

มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ของหน่วยงาน  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประเภทของตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดภายใตโ้ครงการที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

          ชว่งเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน - 666,730.00 - - 666,730.00 
ผล - 666,730.00 - - 666,730.00  

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วัด 

โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ “การจัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน และกองวิศวกรรมการแพทย์ กรม
สนับสนนุบริการสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จงัหวัดนครนายก  กลุ่มเปา้หมาย จ านวน 130 คน  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
1.เพื่อก าหนดเป้าหมาย และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ รวมถึงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ของหน่วยงาน รวมถึงการจัดท าระบบการติดตาม และ
ประเมินผลของแผนยุทธศาสตร ์

ข้อมูลการด าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนพัฒนากองแบบแผน และกองวิศวกรรมการแพทย ์กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ” ระหว่างวันท่ี 3 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติ อภิปราย และให้
ความรู้ ถาม-ตอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 130 คน ได้แก่ บุคลากรกองแบบแผน และกองวิศวกรรมการแพทย์ 
ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการด าเนินกจิกรรม ดังน้ี 
- การก าหนดเป้าหมายและขับเคลือ่นวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตรส์ู่การปฏบิัติ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
- การก าหนดแผนงาน โครงการเพือ่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ 
- การก าหนดหน่วยงานผูร้ับผิดชอบในขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
- มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัต ิ
- การจัดท าโครงร่างโครงการ 
- การเช่ือมโยงโครงการกองแบบแผนและกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามแผน
ยุทธศาสตร์ กับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

ผลผลิต (Output) มีการก าหนดเป้าหมาย และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ รวมถึงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ได้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหน่วยงาน 

ผลกระทบ 
(Impact) 

- 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๓ 

 

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

รายงานข้อมูลผ่านระบบ SMART 

ปัจจัยความส าเร็จ  ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการ 
ปัญหา/อุปสรรค  - 

แนวทางการแก้ไข - 
ภาพประกอบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้รายงาน ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวตวงพร ปัญญาธรรม 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กองแบบแผน    โทรศัพท ์: 18322 

 
ภาพประกอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขับเคลือ่นงานนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๕ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๖ 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๗ 

 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๘ 

 

         สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
      หน่วยงาน...........กองแบบแผน.......................... 

       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสขุภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล

และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
แผนงานพื้นฐาน : ส่งเสริม พัฒนา และก ากับดูแลการคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด - 
ค่าเป้าหมาย - 
ประเภทของตัวชี้วัด - 
งบประมาณ งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร  / ผลการเบิกจ่าย 

          ชว่งเวลา 
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

แผน - 372,300.00 - - 372,300.00 
ผล - 372,300.00 - - 372,300.00  

ข้อมูลผลงานตาม
ตัวชี้วดั 

- 

ข้อมูลการด าเนินงาน 
(โดยสรุป) 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานท่ีไดร้ับมอบหมายจากกรมสนับสนุนบริการสขุภาพให้เป็น
เจ้าภาพในการจดัประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับศูนย์ สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 11 และกลุม่แผนงาน ส านักงานเลขานุการกรม และด าเนนิการจัดท าโครงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  
ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมถึงการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานการคุม้ครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานวางแผนการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
2. เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
3. เพื่อตรวจเยี่ยมการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นระบบบรกิารสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมาย 
วิธีการด าเนินการ 
1. ประชุมก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานและงบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2. ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่ ระหว่าง
วันท่ี 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1) พื้นที่การด าเนินโครงการ Phuket wellness ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
2) พื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพรุใน อ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
3) ประชุมกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (สัญจร) ครั้งที่ 2/2565 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพฒัน์ 

ผลผลิต (Output) - 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

องค์กรสามารถด าเนนิการขับเคลื่อนตามนโยบาย บทบาท ภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผลกระทบ 
(Impact) 

- 



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๗๙ 

 

การเก็บและการ
รายงานข้อมูล 

รายงานข้อมูลผ่านระบบ SMART 

ปัจจัยความส าเร็จ  ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการ 
ปัญหา/อุปสรรค  - 

แนวทางการแก้ไข - 
ภาพประกอบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้รายงาน ช่ือ-นามสกลุ : นางสาวตวงพร ปัญญาธรรม 
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    กองแบบแผน    โทรศัพท ์: 18322 

 
ภาพประกอบ 

 
 




