


ค ำน ำ 
 
 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต  4  จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงำนในสังกัดกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ  กระทรวงสำธำรณสุข  ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่  21  ตุลำคม  พ.ศ. 2556  ตำมค ำสั่งกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ  ที่  1580/2556  เรื่อง จัดตั้ งหน่วยงำนภำยใน  ซึ่ งท ำหน้ำที่รับผิดชอบในพ้ืนที่                   
เขตสุขภำพที่  4  รวม 8  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดอ่ำงทอง            
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  จังหวัดปทุมธำนี  จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดนครนำยก  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่
ภำยใต้พันธกิจในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพและระบบสุขภำพ
ภำคประชำชน  ควบคุม ก ำกับ ติดตำมระบบบริกำรสุขภำพและระบบสุขภำพภำคประชำชนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  พัฒนำ  และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบบริกำร
สุขภำพและระบบสุขภำพภำคประชำชน  รวมถึงเสริมสร้ำงกำรบูรณำกำรกับภำคีเครือข่ำยและพัฒนำองค์กร  
สู่กำรบริกำรจัดกำรที่เป็นเลิศ 

 ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558  ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้รับกำร
จัดสรรเงินงบประมำณจำกกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ต่ำงๆ  โดยได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำ  ควบคุม  ก ำกับ  คุณภำพมำตรฐำน  วิเครำะห์  วิจัย  และส่งเสริมพิทักษ์สิทธิ
คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพและสุขภำพภำคประชำชน   

 นอกจำกนี้  เพ่ือให้กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 
จังหวัดนนทบุรี  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส  ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำร
รำชกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  หมวด  3  กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  
มำตรำ  9 (3)  ตลอดจนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ทำงส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  
จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  ขึ้น  เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่มีส่วนได้          
ส่วนเสียและผู้ที่สนใจได้รับทรำบข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2558  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่สนใจ  
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ จะเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ  ไม่มำกก็น้อย  รวมถึงกำรพัฒนำในกำรปฏิบัติงำน            
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ต่อไป 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
         

หน้ำ 

 ค ำน ำ          

 สำรบัญ 

 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน 
  วิสัยทัศน์        2 
  พันธกิจ         2 

ภำรกิจหน้ำที่        2 
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ   3 
แผนที่ยุทธศำสตร์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ    4 
แผนที่ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 (จ.นนทบุรี) 5 
โครงสร้ำงส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 (จ.นนทบุรี)  5 
หน้ำที่ตำมโครงสร้ำง       6 
โครงสร้ำงอัตรำก ำลังบุคลำกรของหน่วยงำน     7 

ส่วนที่  2  พื้นที่รับผิดชอบ 
 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ       10 
 ข้อมูลเขตกำรปกครองจ ำแนกรำยจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  10 
 สัดส่วน อสม. ต่อหลังคำเรือน ปี 2558 จ ำแนกรำยจังหวัด   11 
 จ ำนวนประชำกร จ ำแนกรำยจังหวัด     11 
 จ ำนวนและประเภทสถำนบริกำรภำครัฐในเขตสุขภำพท่ี 4   12 

ส่วนที่  3  ผลกำรปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี 2558 
  สรุปค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2558 ของหน่วยงำน    14 
  งบประมำณรำยจ่ำยและผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมโครงกำร   15 
  ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ   17 

  ผลกำรปฏิบัติงำนภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2558 
1. งำนกลุ่มสุขภำพภำคประชำชน     20 
2.  งำนกลุ่มวิศวกรรมกำรแพทย์     28 
3.  งำนกลุ่มอำคำรและสภำพแวดล้อม    35 
4.  งำนกลุ่มคุณภำพมำตรฐำนกำรบริกำร    38 
5.  งำนกลุ่มบริกำรทั่วไป      48 
6.  งำนกลุ่มยุทธศำสตร์      51 

ภำคผนวก         56 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี             
ประกอบด้วยตัวชี้วัดตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  รวม 16 ตัวชี้วัด  
และสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  ดังตำรำงที่ 1 และ 2  และสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
  
ตำรำงท่ี 1  สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

ล ำดับ ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ข้อมูลพ้ืนฐำน/เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 

1 ร้อยละ ของ อสม. ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำมำรถขยำยเครือข่ำยได้ 10 – 15 รำยต่อ
คน (KB1) 

60% 8,633 คน 9,354 คน 
(ร้อยละ 108.35) 

2 ร้อยละของสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ (KB2) * ค ำรับรองฯกรม/สบส.
เขต* 

60% 24 แห่ง 24 แห่ง 
(ร้อยละ 100) 

3 ร้อยละของสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพมี
คุณภำพมำตรฐำนและด ำเนินกำรตำมที่
กฎหมำยก ำหนด (KB5) 

100% 77 แห่ง 77 แห่ง 
(ร้อยละ 100) 

4 ร้อยละของประชำชนกลุ่ ม เป้ ำหมำยมี           
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด
เพิ่มขึ้น (KB8) * ค ำรับรองฯ สบส.เขต* 

5% 5 ร้อยละ วัยเด็ก  8.7 
วัยผู้ใหญ่  10.6 

5 ร้อยละของประชำชนกลุ่ ม เป้ ำหมำยมี
พฤติกรรมสุขภำพท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น (KB9) 

5% 5 ร้อยละ วัยเด็ก   30.3 
วัยผู้ใหญ่  21.8 

6 ร้อยละของหมู่บ้ำนเป้ำหมำยมีกำรจัดกำร 
ด้ำนสุขภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน (KB10) 

70% 5,825 หมู่บ้ำน 4,299 หมู่บ้ำน 
(ร้อยละ 73.80) 

7 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสมำชิกเครือข่ำยเมืองคน
ดี ระดับชุมชน (KB12) 

60% 8,633 คน 8,351 คน 
(ร้อยละ 96.73) 

8 จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ได้รับกำร
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ (KB14) 

42 แห่ง 42 แห่ง 42 แห่ง 
(ร้อยละ 100) 

9 จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐที่ได้รับ
กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนงำนสุข
ศึกษำ (KB15) 

779 
แห่ง 

68 แห่ง 68 แห่ง 
(ร้อยละ 100) 

10 จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐได้รับกำร
ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพตำมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ (KB16) 

วศ.36 
ส.36 

บูรณำกำร 
42 

วศ. 36 
ส. 36 

บูรณำกำร 42 

แห่ง วศ. 36 
ส. 36 

บูรณำกำร 42 
(ร้อยละ 100) 



ตำรำงท่ี 1 สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ล ำดับ ตัวชี้วัด เกณฑ ์ ข้อมูลพ้ืนฐำน/เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 

11 จ ำนวนของ  อสม .  ที่ ไ ด้ รั บกำรพัฒนำ
ศักยภำพ (KB24) 

250,000 
คน 

15,576 คน 16,039 คน 
(ร้อยละ 102.97) 

12 จ ำนวนภำคีเครือข่ำยต ำบลจัดกำรสุขภำพที่
ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ และสนับสนุน 
(KB25) 

357 
ต ำบล 

357 ต ำบล 357 ต ำบล 
(ร้อยละ 100) 

13 ร้อยละของภำคีเครือข่ำยมีกำรด ำเนินงำน
เสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและ 
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย (KB26) 

70% 255 ต ำบล 255 ต ำบล 
(ร้อยละ 100) 

14 ร้อยละของ อสม.กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณภำพ
ตำมเกณฑ์ (KB27) 

60% 6,603 คน 6,468 คน 
(ร้อยละ 97.95) 

15 ร้อยละของต ำบลเป้ำหมำยที่มีกำรจัดกำร
ด้ำนสุขภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน (KB28)         
*ค ำรับรองฯกรม/สบส.เขต* 

70% 250 ต ำบล 158 ต ำบล 
(ร้อยละ 63.20) 

16 จ ำนวนผลงำนวิจัยด้ำนสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ (KB29) 

20 เรื่อง - - - 

 

ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
ของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำคะแนน

ที่ได้ 
คะแนน        

ถ่วงน้ ำหนัก 
มิติท่ี ๑ มิติภำยนอก (55) 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำร
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร/ภำรกิจ
หลักหน่วยงำน และค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร 
กรมฯ 

 55  3.0000  

๑.๑ ตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร และภำรกิจ
หลักหน่วยงำน  

 55  3.0000  

๑.๑.๑ ร้อยละของสถำนบริกำรสขุภำพ
ภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำยไดร้ับกำร
ตรวจผำ่นเกณฑ์มำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ 

ร้อยละ 17.5 88.89 
(32/36) 

5.0000 0.8750 

๑.๑.๒ ร้อยละของชุมชนเป้ำหมำยมีกำร
จัดกำรดำ้นสุขภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนด (ระดับดี ขึ้นไป) 

ร้อยละ 17.5 57.95 1.0000 0.1750 

 

 



ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำคะแนน

ที่ได้ 
คะแนน        

ถ่วงน้ ำหนัก 
มิติท่ี ๑ มิติภำยนอก (ต่อ) 

๑.๑.๓ ร้อยละของประชำชนกลุ่มวัยเรียน 
และวัยท ำงำนในชุมชนจัดกำร
สุขภำพมีควำมรูด้้ำนสุขภำพถูกต้อง
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 10    

1.1.3.1 ประชำชนกลุม่วัยเรียน ร้อยละ (5) N/A 1.0000 0.0500 
1.1.3.2 ประชำชนกลุ่มวัยท ำงำน ร้อยละ (5) N/A 1.0000 0.0500 

๑.๑.๔ ร้อยละของ อสม. เป้ำหมำยมี
คุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

ร้อยละ 10 116.00 5.0000 0.5000 

๑.๒  ตัวช้ีวัดตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร    
กรมฯ ที่หน่วยงำนรับผิดชอบ 

สบส.เขตไม่มีตัวช้ีวัดนี้ จึงน ำน้ ำหนักไปวำงไว้ท่ี ตัวช้ีวัดที่ 1.1 

มิติท่ี ๒ มิตภิำยใน (45) 
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

 15  5.0000  

๒.๑ เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ร้อยละ (7.5) 97 5.0000 0.3750 
๒.๒ เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ (7.5) 100 5.0000 0.3750 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับควำมส ำเร็จของ               
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน
(น้ ำมัน) 

ระดับ 5 4 5.0000 0.2500 

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนตำมเกณฑ์ HA 

ระดับ 10 3.00 3.0000 0.3000 

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
งำนวิจัย/นวัตกรรม/องค์ควำมรู ้

ระดับ 10 4.00 4.0000 0.4000 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ระดับ 5   4.0000 

6.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรท ำคู่มือก ำหนด
มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนตำมภำรกิจหลัก
ของหน่วยงำน 

ระดับ (1.25) 4.00 4.0000 0.0500 

6.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรแสดงข้ันตอนกำร
ให้บริกำรตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

ระดับ (1.25) 4.00 4.0000 0.0500 

6.3  ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ร้อยละ (1.25) 80.00 4.0000 0.0500 

6.4  ระดับควำมส ำเร็จของกำรรวมกลุ่มเจ้ำหน้ำที่
ในหน่วยงำน เพื่อกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส 

ระดับ (1.25) 4.00 4.0000 0.0500 

รวมน้ ำหนัก  ๑๐๐ ค่ำคะแนนที่ได้ 3.5500 
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ส่วนที่ ๑ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
ของส ำนกังำนสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ เขต ๔ 

จงัหวัดนนทบรุี 
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ข้อมูลทั่วไปของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสขุภำพ เขต 4 จังหวัดนนทบุร ี

 

เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชน ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

 

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพภาค
ประชาชน 

2. ควบคุม ก ากับ ติดตามระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

4. เสริมสร้างการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาองค์กรสู่การบริการจัดการที่เป็นเลิศ 
 

1. ด าเนินการตามนโยบาย   ยุทธศาสตร์   การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในพ้ืนที่และติดตาม
ประเมินผลในพื้นที ่

2. ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

3. ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ
สุขภาพภาคประชาชนในกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 

4. ส่งเสริม  สนับสนุน  ถ่ายทอดองค์ความรู้  มาตรฐาน  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนในพื้นท่ี 

5. สร้าง  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

6. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้  มาตรฐาน  
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ  และระบบสุขภาพภาค
ประชาชนในระดับพ้ืนที ่

7. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน  ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  
หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม  หรือ
ตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

วิสัยทัศน ์
 

 

 
 

พันธกิจ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภำรกิจ
หน้ำที่ 
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นโยบำยของรัฐมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 

 
1. ให้ ความส าคัญสู งสุดต่อการพัฒนางาน

ส า ธ า ร ณ สุ ข ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ           
และโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรม          
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

2. พัฒนา ร ะบ บ บริ ก า ร สุ ขภ า พ ให้ ทุ ก ค น          
บนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการ        
ที่มีคุณภาพอย่างทั่ วถึงโดยใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและระบบท่ียั่งยืน 

3. สร้างเสริมบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
ของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 

4. สร้างเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพท่ีท างานข้ามภาคส่วน 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บุคลากรสุขภาพ 

6. พัฒนาความมั่นคงของระบบวัคซีน เวชภัณฑ์ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

7. จัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ 
8. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพโลก 

(Global  Health) 
9. สนับสนุนการวิจัยสุขภาพอย่างครบวงจร 
10. พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล          

ในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้าน
สุขภาพของรัฐ 

 

ทิศทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภาพ 

นโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 5 : กำรยกระดับคุณภำพบรกิำรด้ำนสำธำรณสุขและสขุภำพของประชำชน 
5.1  วางรากฐานใหร้ะบบหลักประกันสุขภาพครอบคลมุประชาการทุกภาคส่วน 
5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
5.3  เสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
5.4  ป้องกันและแกไ้ขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 
5.5  ส่งเสรมิกีฬาเพื่อสุขภาพ 
5.6  ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
5.7  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

นโยบำยกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
 
 

1. โครงการตามพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติฯ 
2. บริการปฐมภูมิ/พัฒนาขีดความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง 
3. เสริมสร้างสุขภาวะผู้ สู งอายุ /ผู้ ต้องพึ่ งพิง /          

ระยะท้ายของชีวิตดูแลโดยชุมชนและครอบครัว 
4. ระบบบริ การที่มี คุณภาพปลอดภั ยมั่ น ใจ /

มาตรฐาน 
5. บูรณาการเสริมสร้างสุขภาพตลอดช่วงชีวิต 
6. กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทุกภาค

ส่วน 
7. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและโรคจากการ

ประกอบอาชีพ 
8. ศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพและศูนย์การพัฒนา

บุคลากรสุขภาพของอาเซียนความร่วมมือรัฐ 
และเอกชน (PPP) ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

9. การวิจัยสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
10. พัฒนาและส่ ง เ ส ริ มระบบธรรมาภิ บาล            

ขององค์กร 
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แผนท่ียุทธศำสตร์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ด้านพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
2. ด้านพัฒนาระบบบริการทตุิยภมูิ

และตติยภมู ิ
3. ด้านพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็ก

ปฐมวัย 
4. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน 
5. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 
6. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 
7. ด้านพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

และผู้พิการ 
8. ดา้นพัฒนาระบบการควบคุมโรค 
 

9. ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการอาหารและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

10. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
11. ด้านการป้องกันและบ าบัดรักษา

ยาเสพตดิ 
12. ด้านการป้องกันและพัฒนาสาธาร

สุขชายแดนใต ้
13. ด้านการตา่งประเทศและอาเซียน 
14. ด้านพัฒนาบุคลากร 
15. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
 

งำนบูรณำกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 15 ด้ำน 
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แผนท่ียุทธศำสตร์ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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หน้ำที่รับผิดชอบตำมโครงสร้ำงในหน่วยงำน 

ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ประกอบด้วยกลุ่มงาน  6 กลุ่มงาน 
ได้แก่ 

1. กลุ่มบริหำร (บร.)  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้.-  

1) วิเคราะห์ วางแผน และด าเนินการบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ร่วมมือและให้การสนับสนุนการท างานของกลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์

2) บริหารจัดการงานทั่วไป  ได้แก่ งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานพัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคาร
สถานที่และงานควบคุมภายใน 

3) ด าเนินงานด้านการเงิน  งบประมาณและการบัญชร 
4) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
6) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7) ด าเนินการด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ  และบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

2. กลุ่มยุทธศำสตร์ (ยศ.)  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้.- 

1) ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและประสาน
การด าเนินงานกับเขตบริการสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
3) ควบคุม ก ากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
4) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 
5) นิเทศงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
6) ศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
7) สนับสนุนนโยบายพิเศษ  เช่น  โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. กลุ่มสุขภำพภำคประชำชน (สช.)  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้.- 

1) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ตามหลักการ 
สาธารณสุขมูลฐาน 

2) ก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
3) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามระเบียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
4) ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายให้มีส่วน

ร่วมในการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน 
5) พัฒนารูปแบบและขยายผลการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสขุภำพ เขต 4  จังหวัดนนทบุรี ๗ 

 

 
 

6) สนับสนุนและติดตามก ากับการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs) 
ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 

7) เสริมสร้างแรงจูงใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. กลุ่มวิศวกรรมกำรแพทย์ (วศ.)  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้.-  

1) ตรวจสอบและควบคุมก ากับการให้บริการเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

2) ส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์  
3) ตรวจสอบการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
4) ส่งเสริมการตรวจระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
5) ตรวจสอบและควบคุม การมี การใช้วิทยุสื่อสารในสถานบริการสุขภาพ 
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. กลุ่มอำคำรและสภำพแวดล้อม (อค.)  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้.-   

1) วางแผนและพัฒนาแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อมด้านสาธารณสุข 
3) ควบคุม ก ากับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5) ส่งเสริมมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. กลุ่มคุณภำพมำตรฐำนกำรบริกำร (คบ.)  หน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้.-  

1) ควบคุม  ก ากับและพัฒนาศักยภาพการรับรองคุณภาพมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ  
สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2) ด าเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายสถานพยาบาล และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดสถานที่ฯ 

3) ส่งเสริม ควบคุม ก ากับ มาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบ มาตรการด้านสุขศึกษา 
4) สนับสนุนและติดตามนิเทศงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
5) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
โครงสร้ำงอัตรำก ำลัง 

บุคลากรของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  รวม  37  คน  
จ าแนกเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  26  คน คือ  ข้าราชการ  จ านวน  21  คน  
ลูกจ้างประจ า  จ านวน  2  คน  พนักงานราชการ  จ านวน  3  คน และปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่ง             
ตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ที่  สธ 1633/2556 จ านวน  11  คน 
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โครงสร้ำงบุคลำกรในหน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิแสดงอัตรำก ำลังบุคลำกรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 
จังหวัดนนทบุร ี
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ส่วนที่ ๒ 
 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ของส ำนกังำนสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ เขต ๔ 

จงัหวัดนนทบรุี 
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    เขตพื้นที่ในควำมรบัผิดชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลเขตกำรปกครองจ ำแนกรำยจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

จังหวัด 
จ ำนวนประชำกร 

(คน) 
 

จ ำนวนหลังคำเรือน 
(หลัง) 

อ ำเภอ 
(แห่ง) 

ต ำบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้ำน 
(แห่ง) 

นครนำยก 258,607 92,413 4 41 408 
นนทบุรี 1,189,800 626,374 6 52 440 
ปทุมธำนี 1,091,229 546,985 7 60 419 
พระนครศรีอยุธยำ 807,472 304,320 16 209 1,452 
ลพบุรี 759,205 280,490 11 124 1,129 
สระบุรี 637,686 254,495 13 111 973 
สิงห์บุรี 211,537 74,262 6 43 364 
อ่ำงทอง 283,140 95,037 7 73 513 

รวม 5,238,676 2,274,376 70 713 5,698 
ที่มาของข้อมูล :   ระบบสถิติทางการทะเบียน  กระทรวงมหาดไทย  ณ  เดือนตุลาคม  2558 
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 สัดส่วน อสม. ต่อหลงัคำเรือน ปี 2558 จ ำแนกรำยจังหวดัในพื้นที่รับผิดชอบ 

จังหวัด 

กำรปกครอง 
ประชำกร หลังคำเรือน อสม.รวม 

จ ำนวน
หลังคำเรือน/
อสม. 1 คน 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บำ้น 

นครนำยก 4 41 408 258,607 92,413 3,990 23 
นนทบุรี 6 52 440 1,189,800 626,374 8,150 76 
ปทุมธำนี 7 60 419 1,091,229 546,985 9,368 58 
พระนครศรีอยุธยำ 16 209 1,452 807,472 304,320 11,615 26 
ลพบุรี 11 124 1,129 759,205 280,490 12,115 23 
สระบุรี 13 111 973 637,686 254,495 10,090 25 
สิงห์บุรี 6 43 364 211,537 74,262 4,627 16 
อ่ำงทอง 7 73 513 283,140 95,037 5,289 17 

รวม 70 713 5,698 5,238,676 2,274,376 65,244 264 
 
 
 จ ำนวนประชำกร  จ ำแนกรำยจังหวัด 

จังหวัด 
จ ำนวนประชำกร (คน) หลังคำเรือน 

ชำย หญิง รวม 
นครนำยก 128,182 130,425 258,607 92,413 
นนทบุรี 557,115 632,685 1,189,800 626,374 
ปทุมธำนี 518,439 572,790 1,091,229 546,985 
พระนครศรีอยุธยำ 389,050 418,422 807,472 304,320 
ลพบุรี 381,091 378,114 759,205 280,490 
สระบุรี 315,364 322,322 637,686 254,495 
สิงห์บุรี 100,640 110,640 211,537 74,262 
อ่ำงทอง 135,885 147,255 283,140 95,037 

รวม 2,525,766 2,712,653 5,238,676 2,274,376 
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 จ ำนวนและประเภทสถำนบริกำรภำครัฐในเขตสุขภำพที่ 4 จ ำแนกรำยจังหวัด 

 

จังหวัด 
สถำนบริกำรภำครัฐ (แห่ง) 

ตติยภูมิ/ทุติยภูมิ รพ.ต่ำงสังกัด 
รวม รพศ. รพท. รพช. ใน กสธ. นอก กสธ. 

นครนำยก - 1 3 - - 4 
นนทบุรี - 1 6 - - 7 
ปทุมธำนี - 1 7 - - 8 
พระนครศรีอยุธยำ 1 1 14 - - 16 
ลพบุรี - 2 9 - - 11 
สระบุรี 1 1 10 - - 12 
สิงห์บุรี - 2 4 - - 6 
อ่ำงทอง - 1 6 - - 7 

รวม 2 10 59 - - 71 
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ส่วนที่ ๓ 
 

ผลกำรปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๕๘ 
ของส ำนกังำนสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ เขต ๔ 

จงัหวัดนนทบรุี 
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 สรุปค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ  ปี 2558  ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 4   
จังหวัดนนทบุรี (ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2557 – 30  กันยำยน  2558) 
 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร (บำท) 

เบิกจ่ำยแล้ว คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

คงเหลือ 

งบด ำเนินงำน 12,017,180 11,761,904.77 97.87 255,275.23 
งบอุดหนุน - - - - 
งบลงทุน 20,000 19,998.30 99.99 1.70 
รวม 12,037,180 11,781,903.07 97.88 255,276.93 

 
 

 แผนภูมิแสดงสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ปี 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับ              
กำรจัดสรร (บำท) 

เบิกจ่ำยแล้ว คงเหลือ 

งบด ำเนินงำน 12,017,180 11,761,904.77 255,275.23 
งบอุดหนุน - - - 
งบลงทุน 20,000 19,998.30 1.70 
รวม 12,037,180 11,781,903.07 255,276.93 
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 งบประมำณรำยจ่ำยและผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมโครงกำร 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม แผนโครงกำร ผลลัพธ์โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
เป้ำหมำย ค่ำใช้จ่ำย 

(บำท) 
ผลลัพธ์ 

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2,503,570.00 8,633 คน 2,501,817.00 9,354 คน 

2 โครงการพัฒนาและควบคุมก ากับ 
คุณภาพงานสุขศึกษา 

25,920.00 36 แห่ง 23,170.00 33 แห่ง 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา
มหาวิชาลงกรณ์ : หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง  
โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

36,000.00 32 แห่ง 35,280.00 32 แห่ง 

4 โครงการพัฒนารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ
เตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ (กลุ่มวัยเรียน) 

143,810.00 32 แห่ง 140,556.00 32 แห่ง 

5 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาค
ประชาชนสู่การปฏิบัติ   

124,200.00 138 คน 124,199.40 167 คน 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ใน
การจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชน
ตามกลุ่มวัย  ปีงบประมาณ 2558 

3,670,410.00 15,567 
คน 

3,660,010.00 16,039 
คน 

7 โครงการส่งเสริมบทบาทเครือข่าย 
อสม. ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
ระดับอ าเภอ  ปีงบประมาณ 2558 

80,000.00 8 จังหวัด 80,000.00 8 จังหวัด 

8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ต าบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการ
ระบบสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558 

182,250.00 81 คน 182,031.84 80 คน 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม แผนโครงกำร ผลลัพธ์โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
เป้ำหมำย ค่ำใช้จ่ำย 

(บำท) 
ผลลัพธ์ 

9 โครงการบูรณาการ ควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานสถานบริการด้านวิศวกรรม
การแพทย์ 

930,220.00 - สอบเทียบ 
70 แห่ง 
- จัดระบบ 
42 แห่ง 
- บ ารุงรักษา 
42 แห่ง 
- ความ
ปลอดภัย 42  

798,739.99 - สอบเทียบ 
70 แห่ง 
- จัดระบบ 
42 แห่ง 
- บ ารุงรักษา 
42 แห่ง 
- ความ
ปลอดภัย 42  

10 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่
ภูมิภาค 

370,000.00 77 แห่ง 360,856.37 77 แห่ง 

11 จังหวัดด าเนินการด้านสถานพยาบาล
ปลอดภัย 

107,500.00 8 จังหวัด 74,052.20 2 จังหวัด 

12 กิจกรรมก ากับติดตามและประเมินผล
มาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

90,000.00 36 แห่ง 90,000.00 36 แห่ง 
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 ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2558 

ตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร หน่วยวัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 
มิติภำยนอก  55  3.7769  
1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย

ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรหรือแผนยุทธศำสตร์
หน่วยงำน และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกรม 

 55  3.7769  

1.1 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร และภำรกิจ
หลักหน่วยงำน 

 55  3.7769  

1.1.1  ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ร้อยละ 17.5 86.11 5.0000 0.8750 

1.1.2  ร้อยละของชุมชนเป้าหมายมีการ
จัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด (ระดับดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 17.5 60.39 1.1560 0.2023 

1.1.3  ร้อยละของชุมชนกลุ่มวัยเรียน และวัย
ท างานในชุมชนจัดการสุขภาพมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพถูกต้องตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ระดับ 10  5.0000  

1. ประชาชนกลุ่มวัยเรียน  5 8.70 5.0000 0.2500 
2. ประชาชนกลุ่มวัยท างาน  5 10.60 5.0000 0.2500 

1.1.4  ร้อยละของ อสม. เป้าหมายมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 10 97.96 5.0000 0.5000 

มิติภำยใน  45  4.2839  
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  15  5.0000  

2.1  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 7.5 98.62 5.0000 0.3750 
2.2  เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 7.5 100.00 5.0000 0.3750 

3. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำน (น้ ำมัน) 

ระดับ 5 ระดับ 1 1.0000 0.0500 

4. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพ
มำตรฐำนตำมเกณฑ์ HA 

ระดับ 10 ระดับ 4 4.0000 0.4000 

5. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำงำนวิจัย/
นวัตกรรม/องค์ควำมรู้ 

ระดับ 10 ระดับ 5 5.0000 0.5000 
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ตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร หน่วยวัด 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ค่ำคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ ำหนัก 
มิติภายใน (ต่อ)      
6. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 5  4.5550  

6.1  ระดับความส าเร็จของการท าคู่มือก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน 

ระดับ 1.25 ระดับ 4 4.0000 0.0500 

6.2  ระดับความส าเร็จของการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ระดับ 1.25 ระดับ 4.7 4.7000 0.0588 

6.3  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 1.25 82.60 4.5200 0.0565 

6.4  ระดับส าเร็จของการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 

ระดับ 1.25 ระดับ 5 5.0000 0.0625 

น้ ำหนักรวม 100 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.0051 
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1. งำนกลุ่มสุขภำพภำคประชำชน 
2. งำนกลุ่มวิศวกรรมกำรแพทย์ 
3. งำนกลุ่มอำคำรและสภำพแวดล้อม 
4. งำนกลุ่มคุณภำพมำตรฐำนกำรบริกำร 
5. งำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
6. งำนกลุ่มยุทธศำสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรปฏิบัติงำนภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  2558 
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1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)             
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน 

2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต าบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพ  
ปีงบประมาณ  2558 

3. โครงการ  อสม. พลังชุมชน  รู้ตน  ลดเสี่ยง  ลดโรค  ปรับพฤติกรรรม  ต้านภัย
เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

งำนกลุ่มสุขภำพภำคประชำชน 
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1) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา อสม.ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนและพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชน
โดยปลอดเป้าหมายทางการเมือง 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

เป้ำประสงค์ที่ 1  :  ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบสามารถขยายเครือข่ายได ้  10 - 15 รายต่อคน (ร้อยละ 60) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ :  อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         
ในระดับชุมชน 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้าน             
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.)                       
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ในระดับชุมชน 
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4) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
สามารถขยายเครือข่ายได้ 

จังหวัด 
จ ำนวน อสม.           

ทั้งหมด 
อสม. เป้ำหมำย 

(คน) 
ผลกำรอบรม ร้อยละ 

นนทบุรี 8,150 633 702 110.90 
ปทุมธานี 9,368 730 785 107.53 
พระนครศรีอยุธยา 11,615 2,518 2,819 11.95 
อ่างทอง 5,289 866 929 104.85 
ลพบุรี 12,115 1,498 1,498 100 
สิงห์บุรี 4,627 525 574 109.33 
สระบุรี 10,090 1,342 1,464 109.09 
นครนายก 3,990 501 506 101 

รวม 65,244 8,633 9,277 107.46 
ที่มา www.thaiphc.net 

ในภาพรวมส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 พบว่า  อสม. ผ่านการอบรม อสม.ป.ป.ช.           
ได้ร้อยละ 107.46  ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ก าหนด  โดยไม่เพ่ิมงบประมาณ  และยังได้ท าการอบรม อสม . 
กรุงเพทมหานคร  ให้มีความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน  จ านวน  77 คน       
ซึ่ งประกอบด้ วย   ประธาน อสม .กรุ ง เทพมหานคร ประจ าศูนย์บริ การสาธารณสุข  64 แห่ ง                            
ทั่วกรุงเทพมหานคร  (ไม่มีการรายงานใน www.thaiphc.net) เพ่ือให้มีความรู้เหมือนกับ อสม.ในระดับ
ภูมิภาคด้วย 

จ านวน อสม.ป.ป.ช.  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
สามารถขยายเครือข่ายได้  10 – 15 รายต่อคน 

จังหวัด 
จ ำนวน อสม.           

ที่ผ่ำนกำรอบรม 
จ ำนวน อสม. ที่สำมำรถขยำย

เครือข่ำยได้ 10 – 15 รำยต่อคน 
ร้อยละ 

นนทบุรี 702 633 90.17 
ปทุมธานี 785 730 92.99 
พระนครศรีอยุธยา 2,819 2,518 89.32 
อ่างทอง 929 866 95.37 
ลพบุรี 1,498 1,498 100 
สิงห์บุรี 574 525 91.46 
สระบุรี 1,464 1,464 100 
นครนายก 506 219 43.28 

รวม 9,277 8,633 91.33 
ที่มา www.thaiphc.net 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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5) ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

6.1  เนื้อหาหลักสูตร อสม.ป.ป.ช. มีเนื้อหาทางด้านข้อกฎหมายมากเกินไป  ท าให้ อสม. ที่เข้ารับการ
อบรมเข้าใจยาก  ควรมีการปรับโดยการน ากระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการฝึกอบรม 

6.2  การบริหารจัดการงบประมาณของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  มี
ข้อจ ากัดบางประการ  ซึ่งได้น าเสนอผู้บริหาร  เพ่ือแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป  และจ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานมีน้อยเกินไป 
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1) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชนที ่

2) ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

2.1  จ านวนภาคีเครือข่ายต าบลจัดการสุขภาพที่ได้รับการเสริมสร้าง  พัฒนา  และสนับสนุน 
2.2  ร้อยละของต าบลเป้าหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1  เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพภาคประชาชนสู่การปฏิบัติ 
3.2  เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่  ได้รับการขยายนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน               

เพ่ือการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพดี 
3.3  เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพดี 
3.4  เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้สิ่งดีๆ ในการพัฒนาและต่อยอดความส าเร็จ การ

พัฒนา ระบบสุขภาพชุมชนและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
4) เป้ำหมำย 

357  ต าบล 
5) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  ปี 2558               
แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด  อ าเภอ  และ อสม.ในเขต
พ้ืนที่  8 จังหวัด  จ านวน  82  คน  ในวันที่ 5 มกราคม  2558  ณ  โรงแรมอโยธยาวรบุรี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6.2  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูพ่ีเลี้ยง  งานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
(Coaching) จ านวน 82 คน  ในวันที่ 2 – 3 เมษายน  2558  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี 

6.3  จัดท าแผนการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.  นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย  รวมถึง
แนวทางการด าเนินงานและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่จังหวัด 

6.4  รวบรวมรายชื่อพ้ืนที่ต าบลจัดการสุขภาพเป้าหมายปีงบประมาณ  2558  ของแต่ละจังหวัด 
6.5  นิเทศ  ติดตาม  และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย   

จ านวน  15,567  คน  ในพ้ืนที่  8  จังหวัด 
6.6  ประสานเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด  ระดับอ าเภอ  และระดับต าบล             

ในการประเมินต าบลจัดการสุขภาพผ่านเว็บไซต์ www.thaiphc.net 
 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. ในกำรจัดบริกำรปฐมภูมิระดับชุมชน ตำมกลุม่วัย 
ปีงบประมำณ  2558 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งต ำบลจัดกำรสุขภำพดีในกำรจัดกำรระบบสุขภำพ  
ปีงบประมำณ  2558 

http://www.thaiphc.net/
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6.7  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 และ เขต 6 ในการ
ประชุมวิชาการภาคกลาง “สร้างคน  สร้างปัญญา  สร้างสุขภาพชุมชนภาคกลาง”  ในวันที่ 
20 – 21  กรกฎาคม  2558  ณ  โรงแรมอโยธยาวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีพ้ืนที่
ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพดีเยี่ยมระดับจังหวัดเข้าร่วมจัดบูธ  นิทรรศการ  เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  คือ  ต าบลกุดตาเพชร  อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี 

จังหวัด 
จ ำนวน
ต ำบล
ทั้งหมด 

เป้ำหมำย
ต ำบล
จัดกำร

สุขภำพดี 

ระดับกำรพัฒนำ 

ต ำบลเป้ำหมำยที่มีกำร
จัดกำรด้ำนสุขภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำน ระดับ

ดีขึ้นไป 
พ้ืนฐาน พัฒนา ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ต าบล ร้อยละ 

นนทบุรี 52 20 0 0 12 5 3 20 100 
นครนายก 41 21 0 1 5 0 2 7 33.33 
ปทุมธานี 60 33 0 1 1 25 5 31 93.94 
พระนครศรีอยุธยา 209 106 29 11 18 7 13 38 35.85 
ลพบุรี 124 73 0 2 28 20 22 70 95.89 
สระบุรี 111 56 0 0 0 0 13 13 23.21 
สิงห์บุรี 43 21 0 0 0 11 10 21 100 
อ่างทอง 73 41 0 0 17 15 9 41 100 

รวม 713 371 29 15 81 83 77 241 64.96 
ที่มา  www.thaiphc.net 
จากตาราง  พบว่า  ผลการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพที่มีต่อการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับดีขึ้นไป  ยังต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 70) ได้แก่ จังหวัดนครนายก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ
จังหวัดสระบุรี 

6) ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

7.1  การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์  www.thaiphc.net  บางจังหวัด  ไม่ได้ด าเนินการท าให้ข้อมูล           
ไม่เป็นปัจจุบัน 

7.2  จากงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดี  ควรสนับสนุนงบประมาณ 
ให้แก่ต าบลจัดการในพ้ืนที่ระดับพัฒนา  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 

 

 

 

 

http://www.thaiphc.net/
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1) ตอบสนองยุทธศำสตร์ 

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี                    
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5  รอบ  2 เมษายน  2558 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

1.1   อสม. ได้รับการตรวจประเมินสุขภาพและจ าแนกกลุ่มโดยใช้ปิงปองจราจร  7 สี                
ร้อยละ 100 

1.2  อสม.ที่ผลการประเมินสถานะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน) หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
ปรับพฤติกรรมฯ แล้วเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ (สีขาว ) ร้อยละ 10 และอสม.ที่ผลการประเมิน
สถานะสุขภาพในกลุ่มป่วย (สีแดง) หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมฯ แล้วเปลี่ยนเป็น
กลุ่มป่วย (สีส้ม) ร้อยละ 5 

1.3  มีองค์กรสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ของชมรม อสม. ดีเด่น 3 องค์กร 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

1.1 เพ่ือให้ อสม. เกิดความตระหนักด้านสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ คัดกรอง เฝ้าระวังโรคและ
ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองและชุมชน 

1.2 เพ่ือให้เกิดการด าเนินการในการลดปัจจัยเสี่ยง ลดการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ของ  อสม.และชุมชน  

1.3 เพ่ือให้ อสม.และองค์กร อสม. พัฒนาเป็นองค์กรสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคอย่างยั่งยืน 

4) งบประมำณ 

งบประมาณ  จากนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

5) เป้ำหมำย 

5.1   อสม. ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 จ านวน  65,244 คน  
5.2  ชมรม อสม.ระดับต าบล 713 ต าบล, ระดับอ าเภอ 70 อ าเภอ, ระดับจังหวัด 8 จังหวัด,          

ระดับเขต 1 เขต  รวม  792  ชมรม 
 
 
 
 
 

 
 

โครงกำร อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรรม ต้ำนภัยเบำหวำน           
ควำมดันโลหิตสูง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558 
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6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
6.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล “องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง     

ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่นระดับเขต” ในวันที่ 7 เมษายน  2558  ณ  ห้องประชุมส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  มีผู้เข้าร่วมประชุม  70 คน 

6.3 จัดท าเรื่องเสนอขอโล่รางวัลพระราชทาน “องค์กร  อสม. สร้างสุขภาพ  ลดเสี่ยง  ลดโรค              
ปรับพฤติกรรมดีเด่นระดับเขต” 

6.4 ท าหนังสือถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสุขภาพ อสม . 
ทุกคน  การเป็นพ่ีเลี้ยง การสนับสนุน และติดตามก ากับการจัดท าข้อมูลการจ าแนกกลุ่มปกติ 
(ขาว) กลุ่มเสี่ยง (เขียวอ่อน) กลุ่มป่วย (เขียวเข้ม, เหลือง, ส้ม และแดง) และกลุ่มป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อน (ด า) โดยใช้เครื่องมือปิงปอง 7 สี และการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของ    
อสม.และ องค์กร อสม.ตามโครงการฯ 

6.5 การสนับสนุนวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ สื่อ /อุปกรณ์เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้กับพ้ืนที่เป้าหมาย 

6.6 จัดการประกวดชมรม อสม. สร้างสุขภาพลดเสี่ยง ลดโรค  ระดับจังหวัด  อ าเภอ  และการ
ประกวดชมรมฯ 

- รางวัลที่ 1 ชมรม อสม.อ าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 
- รางวัลที่ 2 ชมรม อสม.อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
- รางวัลที่ 3 ชมรม อสม.อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี 

6.7 ติดตามสนับสนุน ประเมินผลความก้าวหน้า และความส าเร็จของการด าเนินงาน  
6.8 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
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1. โครงการบูรณาการ ควบคุม  ก ากับ มาตรฐาน  สถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ  ด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

1.1  กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

1.2  กิจกรรมส่งเสริมการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

1.3  กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐานระบบสื่อสารในสถานบริการสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

งำนกลุ่มวิศวกรรมกำรแพทย์ 
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1) ตอบสนองยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และควบคุม

ก ากับระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1  KB 2 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

2.2  KB 14  จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

2.3  KB 16  จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรม
การแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4) งบประมำณ 

งบประมาณ  798,739 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) 

5) เป้ำหมำย 

โรงพยาบาลในเขตจังหวัด นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  
นครนายก  สระบุรี  ลพบุรี  รวมจ านวน  42  แห่ง 

6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  ให้การส่งเสริม  แนะน าการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์ตามมาตรฐานของกองวิศวกรรม
การแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6.2  ใช้แบบสอบถามติดตามการลงฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ในปีที่ผ่านมา  โดยใช้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการพร้อมกับหน่วยตรวจสอบการสอบเทียบบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ประจ าปีหรือ
หน่วยงานส่งเสริมการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

6.3  ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่มีโปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือ  ให้ด าเนินการสนับสนุนการ
ติดตั้งโปรแกรม  RMD 

6.4 ประเมินมาตรฐานการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
6.5 จัดล าดับการเข้าด าเนินการให้โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการส่งเสริมมาตรฐาน         

และตรวจผ่านเกณฑ์ด้านบริการสุขภาพ (42 แห่ง)  ให้แล้วเสร็จไม่เกินไตรมาสที่  3             
ของปีงบประมาณ 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมมำตรฐำนกำรจัดระบบด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสขุภำพ เขต 4  จังหวัดนนทบุรี ๓๐ 

 

 
 

7) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

8.1  เจ้าหน้าที่บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
8.2  งบประมาณไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน 

9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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1) ตอบสนองยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และควบคุม
ก ากับระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1  KB 2 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

2.2  KB 14  จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

2.3  KB 16  จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1  เพ่ือลดความเสี่ยงและอันตรายจากเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จะเกิดข้ึนในโรงพยาบาล 
3.2  เพ่ือให้สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล  มีความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ 
3.3  เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี 
3.4  เพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีความต่อเนื่อง 

4) งบประมำณ 

งบประมาณ  64,052.20 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าสิบสองบาทถ้วน) 

5) เป้ำหมำย 

โรงพยาบาลในเขตจังหวัด นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  
นครนายก  สระบุรี  ลพบุรี  รวมจ านวน  42  แห่ง 

6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  ให้การส่งเสริมการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล  7  ระบบ ตามกระบวนการ
ของกองวิศวกรรมการแพทย์ 

6.2  ให้การสนับสนุนการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล  ในระบบที่จ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือในการตรวจ 

6.3  จัดท ารายงานผลการตรวจ 
6.4 ประเมินมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
6.5  จัดล าดับการเข้าด าเนินการให้โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการส่งเสริมมาตรฐานและ

ตรวจผ่านเกณฑ์ด้านบริการสุขภาพ (42 แห่ง) ให้แล้วเสร็จไม่เกินไตรมาสที่  3 ของ
ปีงบประมาณ 

 

กิจกรรมส่งเสริมกำรตรวจวิศวกรรมควำมปลอดภยัในโรงพยำบำล 
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7) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

8.1  เจ้าหน้าที่บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
8.2  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสขุภำพ เขต 4  จังหวัดนนทบุรี ๓๓ 

 

 

1) ตอบสนองยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และควบคุม

ก ากับระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1  KB 2 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

2.2  KB 14  จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

2.3  KB 16  จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

     3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

   เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรม
การแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4) งบประมำณ 

  ใช้งบประมาณ  จ านวน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

5) เป้ำหมำย 

โรงพยาบาลในเขตจังหวัด นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  
นครนายก  สระบุรี  ลพบุรี  รวมจ านวน  42  แห่ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมมำตรฐำนระบบสื่อสำรในสถำนบริกำรสุขภำพ 
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6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  ติดตั้ง  Software  ระบบวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e - Radio) เชื่อมโยงระบบวิทยุโดยผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

6.2  ติดตั้ง  Software  ระบบวิทยุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e - Radio) กับเครือข่ายสถานบริการ
สุขภาพ 

6.3  ตรวจสอบระบบเสาอากาศเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ  และให้ค าแนะน าการใช้ข่ายสื่อสาร
ของกระทรวงสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่  พ.ศ. 2555  และปัญหาอุปสรรคการใช้งาน 

6.4  ตรวจสอบระบบเสาอากาศเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ  ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานและแนะน า
การบ ารุงรักษาตามอายุของเสาโดยเฉพาะเสาสามเหลี่ยมที่อายุเกิน  10  ปี  (เน้นที่เป็น
ครุภัณฑ์กองวิศวกรรมการแพทย์ติดตั้ง) 

6.5  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารอง (ไม่เก่ียวกับระบบส ารองหลัก) ของระบบสื่อสารว่าพร้อมใช้งานทั้ง
สภาพปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

6.6  ทดสอบและจัดท าข้อมูลมาตรฐานระบบสื่อสาร 

7) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

8.1  เจ้าหน้าที่บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
8.2  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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กิจกรรมก ากับติดตามและประเมินผลมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนกลุ่มอำคำรและสภำพแวดล้อม 
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1) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ผลผลิตที่  2  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
และผู้ประกอบโรคศิลปะ  ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  ควบคุม  ก ากับ  มีมาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนดและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล 

กิจกรรมหลักที่  2  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  ควบคุม  ก ากับสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ผู้ประกอบการโรคศิลปะและเครือข่ายระบบ
บริการสุขภาพ 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1  จ านวนสถานบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริม  พัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  
จ านวน  36  แห่ง 

2.2  ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ร้อยละ  60 

     3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

  เพ่ือยกระดับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพภาครัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

4) งบประมำณ 

  งบประมาณ  90,000.00  บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
5) เป้าหมาย 
  สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  8 จังหวัด  รวมทั้งสิ้น  36 แห่ง 
6) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 6.1  ประชุมคณะท างาน 
 6.2  ร่วมประชุมทบทวนวิธีการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินกับกองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 6.3  ประชุมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมด้านสาธารณสุข 
 6.4  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

กิจกรรมก ำกับติดตำมและประเมินผลมำตรฐำนด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม                   
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7) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  ถึง 30 กันยายน  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

8.1  เจ้าหน้าที่บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
8.2  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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1. โครงการพัฒนาและควบคุมก ากับคุณภาพงานสุขศึกษา 

2. โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรม
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (กลุ่มวัยเรียน) 

3. โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ 
(กลุ่มวัยท างาน) 

4. โครงการเฉลิมพระเกียรติ  57 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด 

5. โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพส่วนภูมิภาค  และสถานพยาบาลปลอดภัย  ประจ าปี
งบประมาณ  2558 

6. ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าปีงบประมาณ  2558  กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 

 

 

 

 

งำนกลุ่มคุณภำพมำตรฐำนกำรบริกำร 
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1) ตอบสนองยุทธศำสตร์ 

1.1  ตัวชี้วัดตามส านักงบประมาณ  ระดับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานข้อ 2  สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ  ผู้ประกอบโรคศิลปะ               
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

1.2  นโยบายกรมข้อ  4  คุณภาพบริการ 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1 จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานงานสุขศึกษา (68  แห่ง  และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  32 แห่ง) 

2.2 จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (36 แห่ง) 

2.3 ร้อยละ  66  ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1   เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมก ากับคุณภาพงานสุขศึกษา 
3.2   เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพมีการด าเนินงานสุขศึกษาที่มีคุณภาพ 

4) งบประมำณ 

งบประมาณ  จากกองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ปีงบประมาณ  2558              
เป็นเงิน  25,920 บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

5) เป้ำหมำย 

5.1  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ได้แก่  โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน/ยุพราช จ านวน 36 แห่ง  
ที่เป็นเป้าหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5.2  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพที่ 4 ได้รับการตรวจมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านสุขศึกษา จ านวน 32 แห่ง   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรพัฒนำและควบคุมก ำกบัคุณภำพงำนสุขศึกษำ 
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6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  ประเมินคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
6.1.1 วิเคราะห์  สังเคราะห์ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพงานสุขศึกษาใน              

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ จ านวน 36 แห่ง 
6.1.2  ประชุมพัฒนาการประเมินคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
6.1.3  การประเมินและรับรองสถานบริการที่ด าเนินงานได้ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 

 6.2  นิเทศติดตามและประเมินผลในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 4 รวม 8 จังหวัด  จ านวนทั้งสิ้น  36 แห่ง 

7) ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2557  ถึง เดือนกันยายน  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่             
มีปัญหาขาดแคลนบุคลากร  งบประมาณ  และรถยนต์ ใช้ในราชการ  ท าให้การท างานในพ้ืนที่
ค่อนข้างยากล าบาก 

9) ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมงบประมาณจัดสรรให้ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี                 
เพ่ิมบุคลากร  และรถยนต์  เพ่ือใช้ในราชการในการลงพื้นที ่
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1) ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ 

1.1   ตัวชี้วัดตามส านักงบประมาณ  ระดับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน  ข้อ 3  ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องและชุมชนมีการจัดการสุขภาพท่ีเข้มแข็ง 

1.2   แผนบูรณาการกลุ่มวัยเรียน 
1.3   นโยบายกรม  ข้อ  5  การส่งเสริมนโยบายสุขภาพตามกลุ่มวัย (วัยเด็ก) 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1   ร้อยละของภาคีด้านสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการด าเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้            
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ (255  แห่ง) 

2.2   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีการด าเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ  จ านวน  32  แห่ง 

2.3   ได้โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบจากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีการด าเนินงาน               
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ  
จ านวน  76  จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1   เพ่ือให้เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามแนวทางสุข
บัญญัติแห่งชาติ 

3.2   เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 

3.3   เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการสุขศึกษาเพ่ือการด าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 

3.4   เพ่ือประเมินสภาวะความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติ 

4) งบประมำณ 

งบประมาณจากกองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2558              
4.1  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทยตามแนวทางสุข

บัญญัติแห่งชาติ 
4.2 ด าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 

5) เป้ำหมำย 

5.1  หมู่บ้านเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  ปี  2558  ในจังหวัดลพบุรี  และจังหวัดสระบุรี  จ านวน 
16 หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  480 คน 

5.2  โรงเรียนเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  ปี 2558  ในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี จ านวน 8 
โรงเรียน  รวม  480 คน 

โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภำพ
ตำมสุขบัญญัติแหง่ชำติ (กลุ่มวัยเรียน) 
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6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  พัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 พัฒนาชุดสื่อต้นแบบการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทยตามแนวทาง          

สุขบัญญัติแห่งชาติ 
6.2  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทยตามแนวทางสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 
 6.2.1  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนน าของสถานศึกษาตามหลักสูตรก าหนด 
 6.2.2  ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติ

แห่งชาติในสถานศึกษา 
 6.2.3  สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย 
 6.2.4  นิเทศ  ติดตามการด าเนินงาน 
 6.2.5  ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทย 
6.3  ด าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ (12 เขต/2 ครั้ง) 
 ด าเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ 

7) ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2557  ถึง เดือนกันยายน  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพ่ือเข้าถึงแกนน า
ครูในเขตสุขภาพที่ 4 ค่อนข้างยาก  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาโรงพยาบาลสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
เพ่ือให้ขับเคลื่อนส่งเสริมการด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติ  
รวมทั้งต าบลจัดการสุขภาพต่อไป 

9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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1) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

1.1  เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน  ข้อ 3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องและชุมชนมีการจัดการสุขภาพท่ีเข้มแข็ง 

1.2  แผนบูรณาการกลุ่มวัยท างาน 
1.3  นโยบายกรม  ข้อ  5  การส่งเสริมนโยบายสุขภาพตามกลุ่มวัย (วัยท างาน) 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1  จ านวนภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ระดับ
จังหวัด 77  จังหวัด  ระดับต าบล  3,630 แห่ง) 

2.2  จ านวนต าบลจัดการสุขภาพที่มีการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (76 จังหวัดๆ
ละ 4 ต าบลๆ 1 หมู่บ้าน (รวม  304  ต าบล/หมู่บ้าน) 

2.3  ร้อยละของภาคีเครือข่ายในต าบลจัดการสุขภาพเป้าหมายที่มีการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน           
มีการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ร้อยละ  70) 

2.4  จ านวนองค์ความรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับกลุ่มวัยท างาน (2 เรื่อง) 
2.5  จ านวนข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงและข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน

กลุ่มวัยท างาน (2 ข้อมูล) 
2.6  ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยท างานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  5% 
2.7  ร้อยละของประชาชนกลุ่มวัยท างานมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเพ่ิมข้ึน 5% 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

วัตถุประสงค์หลัก 
1.  เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มวัยท างานมีทักษะสุขภาพที่ถูกต้อง  เหมาะสม 

วัตถุประสงค์รอง 
1.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการสุขศึกษาเพ่ือการด าเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ในกลุ่มวัยท างาน 
2.  เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มวัยท างาน 
3.  เพ่ือพัฒนาระบบและจัดการข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายในการ

เตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มวัยท างาน 
4.  เพ่ือพัฒนาระบบและประเมินสภาวะความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขส าหรับ

ประชาชนกลุ่มวัยท างาน 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเตือนภัยพฤติกรรมสขุภำพ           
(กลุ่มวยัท ำงำน) 
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4) งบประมำณ 

ไม่มีงบประมาณ (ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (กลุ่มวัยเรียน)) 

5) กลุ่มเป้ำหมำย 

5.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  32  แหง่ 
5.2  หมู่บ้านเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ  ปี  2558  ในจังหวัดลพบุรี  และจังหวัดสระบุรี  จ านวน 

16 หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น  480 คน 

6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน 
 6.1.1  การพัฒนาเกณฑ์พฤติกรรมสุขภาพวัยท างานและแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานสุข

ศึกษาในต าบลจัดการสุขภาพ 
6.2  สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและสื่อสารเตือนภัย 
6.3  ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน 
 6.3.1  ด าเนินการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน 
6.4  จัดประชุมอบรมพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพ 

7) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน   

9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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1) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

1.1  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข  ข้อ 1  ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ  และโครงการเฉลิมพระเกียรติเ พ่ือเทิดพระเกียรติ                
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์

1.2  นโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อ 1 โครงการตามแนวพระราชด าริและ                
เฉลิมพระเกียรติ 

1.3  เป้าหมายให้บริการกรม  ข้อ 3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและ 
ชุมชนมีการจัดการสุขภาพท่ีเข้มแข็ง 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1  ได้ต้นแบบ  76 จังหวัดๆ ละ 1 หมู่บ้าน  และพ้ืนที่ขยายผล  จังหวัดละ 4 หมู่บ้าน 
2.2  ได้เครือข่ายงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด 76 จังหวัด 
2.3  ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  ร้อยละ  5 
2.4  ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1  เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร 
3.2  เพ่ือให้ภาคเครือข่ายสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ 

4) งบประมำณ 

งบประมาณ  จากกองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ปีงบประมาณ  2558           
เป็นเงิน  36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

5) เป้ำหมำย 

จังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  8  จังหวัดๆ ละ 1 แห่ง 

6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบในจังหวัดเพ่ือ         
การขยายผล (ในระดับพื้นที่เขต)   

7) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนสิงหาคม  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

(ไม่ม)ี 

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ  57 พรรษำ  มหำวชิรำลงกรณ : หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง  โรคควำมดนัโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด 
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1) ตอบสนองยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ : คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ 
แผนงาน   : พัฒนาด้านสาธารณสุข 
ผลผลิตที่ 3  : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ 
กิจกรรมที่ 1  : บูรณาการการพัฒนาด้านสุขภาพ 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

2.1  จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  คุณภาพมาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด (86  แห่ง) 

2.2  จ านวนสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  
คุณภาพมาตรฐานตามท่ีก าหนด (1,500 แห่ง) 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1  เพ่ือส่งเสริม  สนับสุนน  พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  สถานพยาบาล  สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3.2  เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลงานมาตรฐาน  สถานพยาบาล  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 

4) งบประมำณ 

งบประมาณ  477,500 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

5) เป้ำหมำย 

สถานพยาบาล  ถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 8  จังหวัด 

6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

6.1  วิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการ 
6.2  ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน  สถานพยาบาล  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
6.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล และสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนที่เขต 4 
6.4  ลงพื้นที่เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน และติดตามข้อมูลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
6.5  รายงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
6.6  จังหวัดด าเนินการด้านสถานพยาบาลปลอดภัย 
 6.6.1  เฝ้าระวังการโฆษณาของวิทยุกระจายเสียงจากภายในจังหวัด 
 6.1.2  การบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของสถานพยาบาลเอกชนในระบบธุรกรรมสถานพยาบาล 
 6.1.3  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ และเผยแพร่ 
 6.1.4  สนับสนุนการด าเนินงานการเฝ้าระวังของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพ้ืนที่ 

โครงกำรส่งเสริมสนับสนนุ พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน สถำนพยำบำล สถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพส่วนภูมิภำค  และสถำนพยำบำลปลอดภัย  ประจ ำปีงบประมำณ  2558 
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7) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม  2557  ถึง  เดือนกันยายน  2558 

8) ปัญหำอุปสรรค 

(ไม่ม)ี 

9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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โครงการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
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1) ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  (ผ.บ.ต.) 
ภาษาอังกฤษ  :  First – Line  Public  Health  Administrators  Training  Program 

2) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  สถาบันพระบรมราชชนก  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

3) ปรัชญำของหลักสูตร 

ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาจะเป็นผู้บริหารที่ดี  เก่ง  แข็งแรง  อดทน  และมีความสุข 

4) วัตถุประสงค์ 

4.1  ความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะทางการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ  
มีความสามารถในการบริหารงานที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับสถานการณ์ 

4.2  ความสามารถในการวางแผนงานโครงการ  แผนปฏิบัติการ  และการประเมินผลการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบทบาท 

4.3  พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม  จริยธรรม  พร้อมมีสุขภาพกายและจิตใจที่
จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) โครงสร้ำงหลักสูตร 

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้  ทักษะ  และ
ศักยภาพผู้บริหารระดับต้น  ในประเด็นที่ส าคัญที่ผู้บริหารต้องมีและน าไปใช้ในสถานการณ์   ปัจจุบัน  
โดยผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  บริบท  และสถานการณ์  
ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  ประกอบด้วย  4  หน่วยการเรียน  คือ 

5.1  หน่วยการเรียนที่  1  ระยะเวลา  1  สัปดาห์  การเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการ
อบรม  ทางร่างกาย  และจิตใจ  การปฏิบัติตนขณะอบรมด้านกฎระเบียบ  และการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารก่อนการอบรม 

5.2  หน่วยการเรียนที่  2  ระยะเวลา  2  สัปดาห์  การเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี  และการฝึก
ปฏิบัติ  เป็นการพัฒนาความรู้  ทักษะ  และศักยภาพผู้บริหาร  ประกอบด้วย 

 5.2.1  หมวดความรู้พื้นฐานทางการบริหาร 
  1)  การบริหารทั่วไป 
  2)  การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
 
 
 

โครงกำรหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น  รุ่นที่  25/2558 
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 5.2.2  หมวดความรู้ที่ส าคัญและเป็นส าหรับผู้บริหาร 
  1)  การบริหารจัดการแผนงานโครงการ 
  2)  การมอบหมายและควบคุมก ากับงาน 
  3)  การพัฒนาทีมงาน  และสร้างภาคีเครือข่าย 
 5.2.3  หมวดความรู้สนับสนุนทางการบริหาร  เป็นความรู้และทักษะที่สนับสนุน

การท างานของผู้บริหาร  ได้แก่  ประชาคมอาเซียนกับงานสาธารณสุข  การจัดการสารสนเทศและ
ข้อมูลข่าวสารทางการบริหาร 

 5.2.4  หมวดอ่ืนๆ  ที่เป็นความรู้และทักษะสนับสนุนสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร  
ซ่ึงแต่ละวทิยาลยัสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพความพร้อมของวทิยาลยั 

5.3  หน่วยการเรียนที่   3  ระยะเวลา  1  สัปดาห์  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม          
เป็นการบูรณาการความรู้  ทักษะที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
ในสถานการณ์จริง 

5.4  หน่วยการเรียนที่  4  ระยะเวลา  1  สัปดาห์  การบูรณาการความรู้และรับ
ประกาศนียบัตร  เป็นการบูรณาการความรู้  ทักษะที่ได้รับจากการอบรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างาน
ของผู้อบรม  พร้อมการรับประกาศนียบัตร 

6) งบประมำณ 

ใช้งบประมาณส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี                          
จ านวน  34,000 บาท (ค่าลงทะเบียน) 
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1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
องค์กร  ประจ าปีงบประมาณ 2558 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ส าหรับบุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนกลุ่มยุทธศำสตร์ 
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1) ตอบสนองยุทธศำสตร์ 

มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบบริหาร 

2) ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

2.1  จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ  80 
2.2  จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด           

อย่างน้อยร้อยละ  80 
2.3  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรและหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้ น  อย่างน้อย         

ร้อยละ 60 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1  เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 

3.2  เพ่ือให้บุคลากรมีความเป็นผู้น าในหัวใจคน  มีศิลปะการเป็นผู้น า  ผู้บริหารที่ดี  โดยใช้หลัก
ธรรมาธิปไตยและให้อภัยซึ่งกันและกัน 

3.3  เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน  มีการสื่อสารที่ดี  มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ  เข้าใจ
ถึงวัฒนธรรมองค์กร 

3.4  เพ่ือให้บุคลากรมีพลังการท างานอย่างมีความสุข  มีทัศนคติที่ดีต่องาน  ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  
หน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 

4) งบประมำณ 

จ านวน  180,002.- บาท 

5) เป้ำหมำย 

บุคลากรของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จ านวน  19 คน 
วิทยากรภาครัฐ  จ านวน  4  คน 
รวมทั้งสิ้น  23  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน                   
เพ่ือพัฒนำองค์กร  ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
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6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. งบประมำณ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
1. เขียนโครงการ

และขออนุมัติ
โครงการ 

           - 30 

2. จัดประชุม/
อบรม/            
พัฒนาบุคลกร 

           180,002 40 

3. สรุปผล
โครงการ 
 

           - 30 

รวม 180,002 100 
 

7) ผลกำรด ำเนินงำน 

ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                   
เพ่ือพัฒนาองค์กร  ประจ าปีงบประมาณ 2558   ระหว่างวันที่  17 – 20 กุมภาพันธ์  2558         
รวม  4  วัน  ณ  โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท  จังหวัดราชการบุรี  โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ได้แก่บุคลากร
ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จ านวน  17  คน  วิทยากรภาครัฐ  
จ านวน  3  คน  รวมทั้งสิ้น  20  คน 

8) ปัญหำอุปสรรค 

(ไม่ม)ี 

9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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1) ตอบสนองยุทธศำสตร์ 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพ
และปรับปรุงระบบบริหาร  มิติการพัฒนาองค์กร  หน่วยงานมีการพัฒนาตามแนวทางที่กรมฯ  
ก าหนด 

2) ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

(ไม่ม)ี 

3) วัตถุประสงค์โครงกำร 

3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม  จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรม  ของ
พระพุทธศาสนาและน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิด
ความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตน  เป็นพลเมือง
ดี  สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการกระท า
ความดี  รู้จักให้  การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  
ในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 

4) งบประมำณ 

จ านวน  17,800.-  บาท 

5) เป้ำหมำย 

บุคลากรของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จ านวน  16  คน 
วิทยากรภาครัฐ  จ านวน  2  คน 
รวมทั้งสิ้น 18  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม  ส ำหรับบุคลำกรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประโยชนส์ุข                  

ของประชำชน  ประจ ำปีงบประมำณ  2558 
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6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. งบประมำณ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
1. เขียนโครงการ

และขออนุมัติ
โครงการ 

           - 20 

2. จัดประชุม/
อบรม/            
พัฒนาบุคลกร 

           17,800 40 

3. สรุปผล
โครงการ 
 

           - 40 

รวม 17,800 100 

7) ผลกำรด ำเนินงำน 

ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ส าหรับบุคลากรส านักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข                  
ของประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  2558  ในวันที่  8  กันยายน  2558  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ 
เข้าร่วมโครงการฯ  ได้แก่  บุคลากรของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   
จ านวน  16  คน  และวิทยากรภาครัฐ  จ านวน  2  คน  รวมทั้งสิ้น  18 คน   โดยกิจกรรมในภาค
เช้าเป็นการฟังการบรรยายเรื่อง  มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาข้าราชการ  และนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  จังหวัดกาญจนบุรี  และการ
อภิปรายเป็นคณะ  เรื่อง  แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในองค์กร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน : ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 

ภาคบ่าย  เข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรมเทศนา  เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กร         
ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และการฝึกปฏิบัติกิจกรรม  เรื่อง  การปฏิบัติธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและซักถามปัญหา  นอกจากนี้แล้วยังได้มีการฝึกปฏิบัติธรรม            
การนั่งสมาธิและการบริหารจิต  ณ  วัดสุนันทวนาราม  จังหวัดกาญจนบุรี 

8) ปัญหำอุปสรรค 

(ไม่ม)ี 
9) ข้อเสนอแนะ 

(ไม่ม)ี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสขุภำพ เขต 4  จังหวัดนนทบุรี ๕๗ 

 

 
 

 

 

ท ำเนียบบุคลำกร (ปฏิบัติรำชกำรประจ ำ) 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 
1. นายศิริชัย          ชละเอม ผู้อ านวยการส านักงานฯ 086 - 9013516 
2. นางศิรินภา         แพทย์ดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 093 - 3259254 
3. นายกิตติวิสุทธิ์     นาคอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 092 - 1715298 
4. นางประภาพร      จันทร์เพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081 - 5520234 
5. นางสาวมัณฑินี     มาลา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ๐๘๑ - ๙๐๐๔๙๘๓ 
6. นายศุภชัย           สิงโห วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ ๐๘๙ - ๗๖๕๒๓๑๐ 
7. นางเอ้ือนชุมา       เสนวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ๐๘๙ - ๔๕๘๗๗๗๙ 
8. นายวิจิตร            การสมมิตร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ๐๘๑ - ๗๗๕๕๗๓๖ 
9.. นายสมบุญ           บุญโพธิ์ นายช่างเทคนิคช านาญงาน ๐๘๑ - ๗๑๒๘๔๕๓ 
10. นายสุภรณ์            ทั่งทองค า นายช่างเทคนิคช านาญงาน ๐๘๔ - ๘๗๔๙๒๐๓ 
11. นายฉงน              โตอินทร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ๐๘๙ - ๔๑๒๗๕๔๒ 
12. นายวัชรินทร์         เนาว์ใน นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ๐๘๑ - ๘๐๙๙๑๔๑ 
13. นายบุญเลิศ           เธียรพานิช นายช่างเทคนิคช านาญงาน ๐๘๒ - ๔๙๘๐๖๖๖ 
14. นายวิรุฬ              แทนประสาน นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ๐๘๙ - ๗๐๐๘๗๒๖ 
15. นายบรรเจิด          ปิ่นงาม นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ๐๘๙ - ๘๙๑๗๓๘๑ 
16. นายสุรชาติ           ศิริสลุง นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน ๐๘๙ - ๒๒๖๘๑๖๒ 
17. นายกติิศักดิ์          หนูแทน นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 083 - 2741183 
18. นายวิโรจน์            สิงห์จันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 094 - 7493322 
19. นางสาวภาวนา       คุณความเชื่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน 081 - 0035754 
20. นางสาวนภัสกร       สุริยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๐๘๙ - ๙๒๓๔๒๘๓ 
21. นางวลัยพร            สีเหลือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 062 - 7907670 
22. นางสาวปุณณัฐฐา     หงส์โชติธนวดี นักวิชาการพัสดุ ๐๘๗ - ๖๗๓๒๔๕๒ 
53. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนี  สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๐๘๔ - ๑๗๓๐๘๑๐ 
24. นางสาววรรณภา      สอนจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 087 - 0894192 
25. นายประเสริฐ          เทพานวล พนักงานธุรการ  ระดับ ส.3 098 - 5634324 
26. นายชูเกียรติ           ช่างศรี ช่างฝีมือโรงงาน  ระดับ ช.4 ๐๘๙ - ๗๘๐๕๒๒๘ 

 
 

ภำคผนวก 
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ท ำเนียบบุคลำกร (ปฏิบัติรำชกำรอกีหน้ำท่ีหน่ึง) 

 

 
 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 
1. นายบงกช            อุบลเลิศ นายช่างโยธาอาวุโส 081 - 8074053 
2. นายวิสนันท์          ทองตะนุนาม นายช่างโยธาช านาญงาน - 
3. นายธรรมรัตน์       สุขจิระ นายช่างโยธาช านาญงาน - 
4. นายประเสริฐ        รัตนเรืองรักษ์ นายช่างโยธาช านาญงาน - 
5. นายดิลก              พลเสน นายช่างโยธาช านาญงาน - 
6. นายสุพร              ขุมทอง นายช่างโยธาช านาญงาน - 
7. นายส าเริง            เกตุกัน นายช่างโยธาช านาญงาน - 
8. นายพงศ์ศักดิ์        สุขสุมิตร นายช่างโยธาช านาญงาน - 
9.. นายกิติสัก            บุญแสน นายช่างโยธาช านาญงาน - 
10. นายอ าพร            ทิมเจริญ นายช่างโยธาช านาญงาน - 
11. นายธวัชชัย           แกมวณิชกุล นายช่างโยธาช านาญงาน - 
12. นางสาวมนฑกานติ  ตระกูลดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ - 
13. นางพรพิศ            กาลนาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ - 
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