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งบประมาณ 2564 2565

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

งบ
ด า

เน
ินง

าน

งบประมาณภาพรวม 3,731,831.00 2,524,699.00 
(3,042,641.00)

2,194,161.7 86.91
(72.11)

โครงการบริหารจัดการองค์กร**
(งบประมาณท่ียังขาด 517,942.00) 

1,886,915.00 1,562,878.00 
(2,080,820.00)

1,356,865.70 86.82
(65.21)

โครงการตามผลผลิตฯ 1,844,916.00 961,821.00 
(961,821.00)

837,296.00 87.05
(87.05)

ระบบสุขภาพภาคประชาชน 729,150.00(736,650) 619,071.00 84.90
ระบบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 176,771.00(223,760) 170,530.00 96.47
มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย - - -
มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ - - -
งานคุ้มครองผู้บริโภค 45,900.00(67,500) 44,975.00 98.00
จริยธรรม 10,000.00 2,720.00 27.20



รายการ ค่าคะแนน หมายเหตุ
ถ่วงน  าหนัก

คะแนน
หมายเหตุ

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) 60
1.1 ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศกัยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 4.50 7.5 0.3375 ไม่มีหลักฐานแกนน าสุขภาพ

1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75) 5.00 7.5 0.3750
1.3.1 ร้อยละของสถานพยาบาลประเภททีร่ับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ

มาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.77 3.75 0.1798 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 7.7 จาก

เป้าหมายร้อยละ 10

1.3.2 ร้อยละของสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงผ่านเกณฑมาตรฐานตามที่ก าหนด 5.00 3.75 0.1875
1.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 5.00 7.5 0.3750
1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา Smart อสม. 3.50 7.5 0.2625
1.6 จ านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 4.00 7.5 0.3000
1.7 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับกองแบบแผน 3.00 7.5 0.2250
1.8 จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงหรือกัญชาที่ได้มาตรฐาน 3.34 7.5 0.2505
การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 40
2. ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน 4.00 15 0.7500
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส. 2.40 15 0.3600 ไม่มีเอกสารแจ้งผู้รับ

หน่วยงาน

4. ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 5.00 10 0.5000
4.1019





• ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 75 : ร้อยละ 96.73

• ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 75) : ร้อยละ 86.19

• ระดับความส าเร็จของการพัฒนา Smart อสม. มีการลงทะเบียนใช้แอปลิเคชั่น
(ร้อยละ 50) : ร้อยละ 31.22

• อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) : ร้อยละ 11.32

• ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลตนเอง จ านวน 1,567 ครอบครัว 
(หมู่บ้านละ 7 ครอบครัว) (ร้อยละ 75) : อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 



01
ประกวด อสม. ดีเด่น และงานวัน อสม.แห่งชาติ ระดับจังหวัด 5 จังหวัด 
และได้จัดการประกวด อสม. ดีเด่น ระดับชาติ

03
ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. สู่การเป็น “สมาร์ท
อสม.” และ “อสม. หมอประจ าบ้าน”ตามหลักสูตรฯ ครบ ร้อยละ 100

02
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด การประชุมส่วนใหญ่ใช้รูปแบบออนไลน์ จึงมีการ
ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นประชุมสรุป
การติดตามและถอดบทเรียน ในช่วงเดือนมิถุนายน

04
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3 ตามแผน 
ภายในเดือน มิถุนายน ในหัวข้อ การพัฒนาจัดการคุณภาพชีวิต “ต าบลวิถี
ชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด – 19”

05 ในช่วงเดือนมิถุนายน : จัดประกวดพื้นที่ต้นแบบ 
องค์กร อสม.รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับ พฤติกรรมสุขภาพ 
รูปแบบออนไลน์ ตามแผน, จัดประกวดพื้นที่ต้นแบบด้าน
การจัดการชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพฯและหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพฯ และโรงเรียนสขุบัญญัติแหง่ชาติ



• ตัวชี้กรม รอบ 9 เดือน - สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 80) 
ร้อยละ 53.8 (เป้า9 เดือนร้อยละ 60)

• สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ80) ร้อยละ 80 (เป้า9เดือน 
ร้อยละ80)

• ตัวชี้วัดตามค ารับรอง ร้อยละของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน)กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80 ) ผล- ร้อยละ 53.8

• ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ(กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง)ผ่านการรับรองคูณภาพตาม
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ80) ผล - ร้อยละ 80

• จ านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (1เครือข่าย) ผล -26 เครือข่าย 
• จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงหรือกัญชาที่ได้มาตรฐาน (3แห่ง/เขต) ผล- 3 แห่ง



02 มีการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลภาคเอกชน
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พื้นที่เขตสุขภาพ 
จ านวน 7 แห่ง  จากจ านวนทั้งหมด 13 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 53.8

01 ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานคุ้มครองฯ ผ่านระบบ WebEx 
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน 
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 3

04มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จ านวน 10 แห่ง 
พิจารณาออกใบอนุญาตแล้วจ านวน 
8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.00
(ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง)

03 มีการส่งเสริมพัฒนา ควบคุม ก ากับ  
มาตรฐาน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพึ่งพิง จ านวน 5 แห่ง 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
และวันที่ 16 มีนาคม 2565



• ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
(ร้อยละ100) : จ านวน 36 คิดเป็น ร้อยละ 92.30

• ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบระบบ วศป. ตามมาตรฐานก าหนด 
(ร้อยละ100) : จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

• ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสารความพร้อมใช้งาน 
(ร้อยละ 100) : จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100



01
ด าเนินการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย ์ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร 
เป้าหมายจ านวน 39 แห่ง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอ ซึ่งได้ใช้งบเงินบ ารุงในกิจกรรมทดสอบสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
และงบโรงพยาบาลในงานวิศวกรรมความปลอดภัย : สอบเทียบฯ 36 แห่ง, วิศวกรรมความปลอดภัย 40 แห่ง, เฝ้าระวังระบบสื่อสารฯ 40 แห่ง

03
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศบส.3 ได้วางแผนการด าเนินการประชุม ทบทวน
เอกสารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการฯ ในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ณ ศบส.6

กิจกรรม Internal Audit จากสถาบันมาตรฯ 
ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 256502

เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดความดันโลหิตฯ 
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันมาตรวิทยา

04



• การปฏิบัติงานร่วมกับกองแบบแผน (มีการประชุมร่วมกับกองแบบแผน 1 ครั้ง, 
จัดให้มีห้องท างานของคณะท างานร่วมฯ ที่ ส านักงานฯ 

• งานร้องขอ
• งานอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

- ส ารวจแบบและประเมนิราคา : 2 งาน
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 
ราคาฯ ควบคุมงานและตรวจรับ : 10 งาน
- งานตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการ
สถานพยาบาล : 2 งาน

• งานตรวจสอบ วศป. ในโรงพยาบาล 
- กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง : 5 งาน
- งานส่งเสริมให้ค าแนะน าแนวทางการจัดท า 
Cohort ward : 1 งาน
- งานให้ค าแนะน าและตรวจประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลสนาม : 2 งาน
- งานให้ค าแนะน าแนวทางการจัดการระบบปรับ
อากาศ ระบายอากาศ หน่วยบริการต่างๆ : 4 งาน


