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ค าน า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2560 - 2579) และภารกิจเร่งด่วนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์) ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับการจัดสรรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  นั้น 

ในการนี้  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการไปในทิศทางเดียวกัน  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก  โดยกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปและแผนงาน  จึงเห็นควรที่จะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลการจัดท าแผนงาน/โครงการจาก              
กลุ่มงานต่าง ๆ ของหน่วยงานขึ้น  รวมถึงได้น าทิศทางนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ผลผลิตตัวชี้วัดที่ส าคัญ มาประกอบ
เชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

  

 

 

 

รวบรวมข้อมูลโดย  กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน   

กุมภาพันธ์ 2562 
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สรุปแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 

สร้างความเป็นธรรม
และลดความเหล่ือม

ล า้ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
สร้างความเข้มแข็ง                  

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การเติบโตที่เป็นมิตร           

กับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันา

ที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
เสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อการพฒันา

ประเทศสู่           ความมั่นคง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
การบริหารจัดการในภาครัฐการ
ป้องการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที ่7 

พฒันาโครงการพืน้ฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที ่8 
พฒันาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่9 

พฒันาภาคเมืองและ
พืน้ที่เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตร์ที ่10 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการพฒันา 
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 
 
 

เป้าหมาย 

ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 

ระบบสุขภาพยั่งยืน 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ 

ที่รวมพลังสังคม 

เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

 

 

พันธกิจ 

พัฒนาและอภิบาล 

ระบบสุขภาพอย่างมี 

ส่วนร่วมและย่ังยืน 

 

 

 

ค่านิยม 

M : Mastery เป็นนายตัวเอง 

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ 

P : People centered ใส่ใจประชาชน 

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

Plan รหัส P01 โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต) รายการบุคลากรภาครัฐ 

Program รหัส P011 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ รายการบุคลากรภาครัฐ 

Sub  Program ระดับ  A  Sub  Program ระดับ  B 
รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 

(KPI) 
หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 

(รหัส 3 หลัก) 
กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP01101 เงินเดอืน  ค่าจ้างประจ า  ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ และ ค่าตอบแทนบุคลากรตามสทิธิ์ฯ 

 คน BP0110101 000 เงินเดอืน  ค่าจ้างประจ า  ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

ราย กค. 

BP0110102 000 ค่าเช่าบ้าน ราย ทุกหน่วยงาน 

BP0110103 000 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม ราย ทุกหน่วยงาน 

BP0110104 000 ค่าตอบแทนพิเศษของราชการและ
ลูกจ้างที่ได้รับเงนิเดอืนเต็มขัน้ 

ราย กค. 

BP0110105 000 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ
ประจ าต าแหน่ง 

ราย กอ. 

BP0110106 000 ค่าตอบแทนส าหรับก าลังคนด้าน
สาธารณสขุ 

ราย สพรศ./สบ./กผ. 

BP0110107 000 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต ้ ราย พนส.ชายแดนใต ้
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Plan รหัส P02 ผลผลิต สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภพาและผู้ประกอบโรคศิลปะ  ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด และยกระดับคุณภาพการบริการสู่สากล 

Program รหัส P021 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ ส่งเสริม สนับสนัน พัฒนา ควบคุม ก ากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่อสุขภาพ ผู้
ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP02101 ส่งเสริมการยกระดับสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

KB1 , KB2 , KB5 , 
KB6 , KB9 , KB10 , 

KB23 , KB24 

แห่ง/เรือ่ง/
คน 

BP0210101 400 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 
มาตรฐานบรกิารสุขภาพภาคเอกชน 

แห่ง สพรศ./ 
ศูนย์คุ้มครองฯ/ 

สบส.1-12 
BP0210102 401 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 

มาตรฐานผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาวิชาชีพ สพรศ./ 

สบส.1-12 
BP0210103 500 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคี

เครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดลอ้ม
สาธารณสขุ 

คน บ. 

BP0210104 503 ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ รับรอง
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 

แห่ง บ./สบส.1-12 

BP0210105 505 พัฒนามาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ 

เรื่อง บ. 

BP0210106 551 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
และสถานบรกิารสขุภาพตันแบบด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ 

แห่ง วศ. 
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รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

    BP0210107 552 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนารูปแบบเพื่อ
พัฒนาองค์ความรูเ้ทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ 

เรื่อง วศ. 

AP02101 ส่งเสริมการยกระดับสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 แห่ง/เรือ่ง/
คน 

BP0210108 553 สร้างเครอืข่ายและพันธมิตรด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ 

  

AP02102 ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง
สมประโยชนเ์ท่าเทียมและเป็นธรรม 

KB4 , KB7 , KB8 เรื่อง/
กิจกรรม 

BP0210201 300 พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย จ านวน กม. 

BP0210202 301 การจดัการเรื่องร้องเรียนและการ
เยียวยาผู้บริโภคด้านบรกิารสขุภาพ 

เรื่อง กม./สบส.1-12 

BP0210203 302 การบังคับใช้กฎหมาย  การตรวจสอบ  
การด าเนนิคด ี

เรื่อง กม./สบส.1-12 

BP0210204 403 การคุ้มครองเดก็ทีเ่กิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธท์าง
การแพทย์ 

กิจกรรม สพรศ./ 
สบส.1-12 

AP02103 แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว (งบรายจ่ายอืน่) 

- กิจกรรม BP0210301 801 แผนการใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

กิจกรรม กผ./หนว่ยงานที่
ได้รับจัดสรร 

Program รหัส P022 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ สนับสนุนการด าเนนิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP02201 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ระบบ BP0220101 111 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในหน่วยงาน* 

จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

ICT 

BP0220102 112 กิจกรรมด้านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็
และเว็ปไซต์* 

ระบบ ICT 

BP0220103 211 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบ ICT 
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Plan รหัส P03 ผลผลิต ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

Program รหัส P031 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ ส่งเสริม พัฒนา สนบัสนนุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน 
และพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชีว้ัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP03101 เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการดแูลสุขภาพ
ตนเอง 

KB14 เครือข่าย BP0310101 658 พัฒนาองค์ความรู/้นวตักรรม/
เทคโนโลยีการสื่อสารเสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม 

เรื่อง ส./สบส.1-12/พนส.
1-5 

BP0310102 659 สื่อสารสขุภาพเพือ่สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพแก่ประชาชน 

รูปแบบ ส./สบส.1-12/พนส.
1-5 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP03102 เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการ
ด้านสุขภาพ 

KB13 , KB15 , 
KB16 

เครือข่าย/
คน/กจิกรรม 

BP0310201 611 เสริมสร้างความเขม้แข็งกลไก       การ
ขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน (จังหวัด อ าเภอ รพ.สต. 
ท้องถิ่น) 

แห่ง สช./สบส.1-12/
พนส.1-5 

BP0310201 612 ขยายผลการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เครือข่าย สช./สบส.1-12/
พนส.1-5 

BP0310201 621 พัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็นแกนน า
ในการจัดการสขุภาพภาคประชาชน 

คน สช./สบส.1-12/
พนส.1-5 

BP0310201 622 เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับองคก์ร อส
ม. ในการจดัการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

คน สช./สบส.1-12/
พนส.1-5 

BP0310201 613 สนับสนุนองคก์รเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการพัฒนา
สาธารณสขุ 

คน สช./สบส.1-12/
พนส.1-5 
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รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP03103 เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครอืข่ายฯ - กิจกรรม BP0310301 642 สนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน 

กิจกรรม สช./สบส.1-12/
พนส.1-5 

Plan รหัส P04 ผลผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสขุภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากลรองรับ
อุสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

Program รหัส P041 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ ส่งเสริมและพัฒนาบริการสุขภาพมาตรฐานสู่สากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยนื 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP03102 ส่งเสริม และพฒันาบรกิารสุขภาพมาตรฐานสู่สากล
รองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบรกิาร
สาธารณสขุภาพครบวงจรสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน 

KB3 , KB4 , KB7 , 
KB8 , KB11 , 
KB12 ,KB15 

คน BP0410101 802 ส่งเสริม และพฒันาบรกิารสุขภาพ
มาตรฐานสู่สากลรองรับอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์และบรกิารสุขภาพครบ
วงจรสูก่ารพฒันาอย่างย่ังยืน 

แห่ง กสพส./กสป./ 
*สพรศ./ 
สบส.1-12 

BP0410102 301 การจดัการเรื่องร้องเรียนและการ
เยียวยาผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

เรื่อง กม./สบส.1-12 

BP0410103 302 การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบ 
การด าเนนิคด ี

เรื่อง กม./สบส.1-12 

BP0410104 400 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ
มาตรฐานสถานบรกิารสขุภาพ
ภาคเอกชน 

แห่ง สพรศ./ 
ศูนย์คุ้มครองฯ/

สบส.1-12 
BP0410105 401 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ 

มาตรฐานผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาวิชาชีพ สพรศ./ 

สบส.1-12 
BP0410106 403 การคุ้มครองเดก็ทีเ่กิดโดยอาศัย

เทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธท์าง
การแพทย์ 

กิจกรรม สพรศ./ 
สบส.1-12 
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Plan รหัส P05 โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต) โครงการจัดต้ังและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี 

Program รหัส P051 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ ส่งเสริมพัฒนา การบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม) และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP05101 ส่งเสริมพฒันา การจัดบรกิารสาธารณสุข          
ในสุขศาลาพระราชทานและพัฒนาศกัยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน            
(อสม.) และเครอืข่ายในการจดัการสุขภาพ 

KB17 แห่ง BP0510101 291 ส่งเสริมพฒันา การจัดบรกิาร
สาธารณสขุให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในพืน้ที่สุขศาลาพระราชทาน 

แห่ง สช./ส./ผ. 

Plan รหัส P06 โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต) โครงการอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัว 

Program รหัส P061 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เปน็อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกบัตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP06101 พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็นอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค.) 

KB18 , KB19 , 
KB20 

แห่ง BP0610101 643 พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 

แห่ง สช./ส./ 
สบส.1-12/พนส. 

Plan รหัส P07 โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต) โครงการพัฒนาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ 

Program รหัส P071 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ ส่งเสริม ก ากับ ติดตามประเมินคุณภาพ ด้านสุขศึกษา ด้านวิศวกรรมการแพทย์ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP07101 ส่งเสริม ก ากับ ติดตามประเมินคณุภาพ ด้านสุข
ศึกษา ด้านวิศวกรรมการแพทย์  ด้านอาคารและ
สภาพแวดลอ้ม 

KB22 เรื่อง BP0710101 650 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับสถาน
บริการสขุภาพด้านมาตรฐานสุขศกึษา 

แห่ง ส./สบส.1-12 

BP0710102 800 บูรณาการมาตรฐานระบบบรกิาร
สุขภาพ 

แห่ง ส./วศ./*บ./สบส.1-
12 
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Plan รหัส P08 โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต) โครงการสนับสนุนและก ากบัคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 

Program รหัส P081 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ สนับสนุน พฒันา ก ากับ คณุภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP08101 สนับสนุน พัฒนา ก ากับ คุณภาพการก่อสรา้ง
อาคารและสภาพแวดล้อม 

KB24 เครือข่าย/
คน/กจิกรรม 

BP0810101 506 สนับสนุนและก ากับคุณภาพ   การ
ก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 

แห่ง บ./สบส.1-12 

Plan รหัส P09 โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต) โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางนานาชาต ิ

Program รหัส P091 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ ส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต ิ

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP09101 ส่งเสริมพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาต ิ

KB25 แห่ง BP0910101 472 ส่งเสริมพฒันาการจัดบรกิารสขุภาพสู่
ระดับนานาชาต ิ

แห่ง กสป. 

AP09102 เสริมสร้างความร่วมมือภาครฐัและเอกชนในการ
จัดบริการสุขภาพตามมาตรฐานสากล 

KB25 กิจกรรม BP0910102 473 สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรม กสป. 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP09103 ส่งเสริมการยกระดับสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูส่ากล 

KB25 แห่ง BP0910103 405 ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับ 
มาตรฐานสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพสุ่สากล 

แห่ง กสพส. 

AP09104 ส่งเสริมสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล 

- แห่ง BP0910104 406 ส่งเสริม พัฒนาสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากล 

แห่ง สพรศ. 
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Program รหัส P10 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ โครงการวิจัยพัฒนายกระดับศักยภาพและคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 

Program รหัส P101 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ การวิจัยและพัฒนายกระดับศักยภาพและคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP01001 การวจิัยและพัฒนายกระดับศักยภาพและคณุภาพ
ระบบบริการสุขภาพ 

KB26 เรื่อง BP0100101 407 องค์ความรู้ นวัตกรรม ถกูน าไปใช้
ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ 

เรื่อง กผ. 

Program รหัส P11 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

Program รหัส P111 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ การจัดท ามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AP01101 การจดัท ามาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บท KB27 คน BP0110101 751 วิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลผลการ
ด าเนนิการ  เสริมสร้างความโปร่งใส 

คน คจ. 
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Plan รหัส PS โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต) ระบบสนับสนุน 

Program รหัส PS01 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AS0101 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร - ระบบ BPS010101 102 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหาร
ราชการ* 

ด้าน กพร. 

BPS010102 103 กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน* จ านวนงาน/
คน/วนั 

กพร. 

BPS010103 104 กิจกรรมด้านสารบรรณ* จ านวนหนังสอื กอ. 

BPS010104 105 กิจกรรมด้านยานพาหนะ* กิโลเมตร กอ. 

BPS010105 101 สนับสนุนการบริหารจัดการกรม ครั้ง กผ. 

BPS010106 220 บริหารทั่วไป เรื่อง/รายการ ทุกหน่วยงาน 

BPS010107 115 กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่* จ านวนครั้ง กอ. 

BPS010108 113 กิจกรรมด้านงานชว่ยอ านวยการ* จ านวนเรื่อง กอ. 

AS0102 ส่งเสริม พัฒนาการจัดการความรู ้ -  BPS010201 294 พัฒนาวิชาการคุม้ครองผู้บริโภคดา้น
บริการสขุภาพ 

โครงการ กผ. 

Program รหัส PS02 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ พัฒนาระบบงานบคุลากร 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AS0201 บริหารทรัพยากรบุคคล -  BPS020101 108 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล* ชั่วโมง/คน กบค. 

BPS020102 109 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร* จ านวน
บุคลากร 

กบค. 

BPS020103 305 กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทาง
ละเมิด* 

จ านวนเรื่อง กม./กบค. 
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รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AS0202 ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและป้องกนัการทุจรติ -  BPS020201 750 ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองจริยธรรม คน คจ. 

Program รหัส PS03 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กจิกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AS0301 พัฒนาระบบประชาสัมพนัธ์และวิเทศสัมพนัธ์ - ระบบ BPS030101 222 กิจกรรมด้านการประชาสมัพันธ์* จ านวนเรื่อง สบ. 

BPS030102 223 งานด้านระบบประชาสมัพันธแ์ละ
เครือข่ายลูกค้าสัมพนัธ ์

ครั้ง สบ. 

BPS030103 224 กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพนัธ์* จ านวนเรื่อง สบ. 

Program รหัส PS04 กิจกรรมหลักส านกังบประมาณ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 

Sub  Program ระดับ  A Sub  Program ระดับ  B 

รหัส AP กิจกรรม (ผลผลิตย่อย) เช่ือมดยงกับตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนบั รหัส BP กิจกรรมย่อย 
(รหัส 3 หลัก) 

กิจกรรมย่อย หน่วยนบั หน่วยปฏิบัต ิ

AS0401 ระบบงานคลัง - กิจกรรม/ครั้ง BPS040101 106 กิจกรรมด้านการเงนิและบญัชี* จ านวนเอกสาร 
(รายการ) 

กค. 

BPS040102 107 กิจกรรมด้านการพัสด ุ
 (จัดซื้อจัดจา้ง)* 

จ านวนครั้ง กค. 

AS0402 ระบบงานนโยบาย แผน และติดตามประเมนิผล - ดา้น/เขต BPS040201 110 กิจกรรมด้านแผนงานและติดตาม
ประเมนิผล* 

ด้าน กผ. 

BPS040202 290 งานนิเทศและประสานการตรวจ
ราชการ 

เขต กผ. 

BPS040203 114 กิจกรรมด้านงบประมาณ* ด้าน กผ. 

หมายเหตุ : * เป็นกิจกรรมบังคับตามกรมบัญชีกลาง 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด 
น้ าหนัก 
(%) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

มิติภายนอก 60  
การประเมนิประสทิธิผล (50) 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน 50 

กพร. 

1.1 ระดับความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตามภารกจิหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจ าตามหน้าที่ปกติ 

(Function Base) (จ านวน 3 – 5 ตวัชี้วัด) 

(30) 

1.2 ระดับความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนกัในการด าเนนิงานตวัชี้วัดกรมฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (10) 
1.3 ระดับความส าเรจ็ของรอ้ยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนกัในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda 

Base) 

(10) 

การประเมนิคุณภาพ (10) 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(วัดกระบวนงานหลักของหน่วยงานท่ีส าคัญและส่งผลกระทบต่อกรมฯ 2 กระบวนงาน) 

10 

มิติภายใน 40  
การประเมนิสทิธิภาพ (30) 3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

3.1 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
3.2 เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 

20 
(10) 
(10) 

กผ. 

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 10 กคจ. 
การพัฒนาองคก์าร (10) 5. ความส าเร็จของการพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 10 กพร. 

 รวมน้ าหนัก 100  
หมายเหตุ 1. จ านวนตัวชีว้ัดที ่1.1 ต้องก าหนด 3 – 5 ตัวชี้วัด (ขึน้อยู่กับความเหมาะสมแต่ต้องครอบคลุมภารกิจของหนว่ยงาน) 
 2. หากตัวชีว้ัดที่ 1.2 และ 1.3 ให้น้ าหนกัไปรวมไว้กับตวัชี้วัดที่ 1.1 
 3. ตัวชี้วัดที่ 3 หากหน่วยงานไม่มีงบรายจ่ายลงทุนให้น าน้ าหนักไปไว้ที่งบรายจา่ยภาพรวม 
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มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพ.ศ. 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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แนวทางการติดตามงบด าเนินงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่มีการก าหนดไว้แล้ว และน าข้อมูลมาใช้หรือประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีก าร
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุประสิทธิผลและได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
เป้าหมาย : หน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 34 หน่วยงาน 

กลไกการติดตาม :  

1. ให้หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามงบด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือติดตามให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนฯ และบันทึกผลงานทั้งระบบ GFMIS 
และระบบ SMART 62 อย่างเคร่งครัด 

2. กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร จะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย (ไม่รวม PO) จากระบบ GFMIS เท่านั้น โดยใช้ข้อมูลตามสรุปการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562 ของส านัก
บริหาร (กลุ่มคลัง) สรุปทุกสิ้นเดือน น าเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3. กรณีหน่วยงานได้รับผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามก าหนดค่าเป้าหมาย  ผู้บริหารจะมีมาตรการเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการภาพรวมของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยปรับลดวงเงินจัดสรรเพ่ือให้ได้สมดุล ทั้งนี้เนื่องจากวงเงินทีได้รับการจัดสรร ณ เดือนตุลาคม 2561 เป็นวงเงินที่เกิ นจากงบประมาณที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพได้รับ 

4. ให้หน่วยงานมีการใช้จ่ายเป็นไปตามก าหนดค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
- ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เป้าหมายร้อยละ 31 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม  2562)  เป้าหมายร้อยละ 53 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2562) เป้าหมายร้อยละ 75 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2562) เป้าหมายร้อยละ 96 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

หมายเหตุ : วงเงินที่ได้รับจัดสรรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการข้อ 3  ทั้งนี้ได้แนบก าหนดค่าเป้าหใยตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ณ เดือนตุลาคม 2561 
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ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามแนวทางการติดตามงบด าเนินงาน กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ – แยกรายหน่วยงาน 
โดยใชข้้อมูลบญัชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : งบด าเนินงาน งวดที่ 1 

ที่ หน่วยงาน วงเงิน
จัดสรร ปี

2562 

งบบุคลากร/ค่าใช้จา่ย
ประจ า P011 

วงเงิน
จัดสรร
บริหาร
จัดการ+

ด าเนินงาน 

งบบริหารจัดการ งบด าเนินงาน รวมจัดสรร
งวดที่ 1 
(บาท) 

ก าหนดค่าเปา้หมาย* 
(ร้อยละของ งปม. ตามวงเงินที่ได้รับจดัสรร ณ ต.ค. 2561) 

จัดสรร โอนงวด 1 จัดสรร โอนวงด 1 จัดสรร โอนวงด 1 ไตรมาส1 
(31%) 

ไตรมาส2  
(53%) 

ไตรมาส43 
(75%) 

ไตรมาส4 
 (96%) 

1 ส านักบริหาร 3,672,800 203,000 101,500 3,469,800 2,769,800 1,184,200 700,000 175,000 1,460,700 1,138,568 1,946,584 2,754,600 3,525,888 
2 - กลุ่มแผนงาน  4,990,900 150,000 75,000 4,840,900 1,840,200 685,200 685,200 750,000 1,510,200 1,547,179 2,645,177 3,743,175 4,791,264 
3 - กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 1,152,900 170,000 85,000 982,900 982,900 410,800 - - 459,800 357,399 611,037 864,037 1,106,784 
4 - กลุ่มอ านวยการ 25,013,600 636,000 138,000 24,377,600 10,738,800 400,000 100,000 11,156,800 7,754,216 7,754,216 13,257,208 18,760,200 24,013,056 
5 - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,979,900 102,000 51,000 15,877,900 12,377,900 5,279,500 3,500,000 875,000 6,205,500 4,953,769 8,469,347 11,984,925 15,340,704 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 957,200 87,000 43,500 870,200 803,100 305,800 67,100 67,100 416,400 296,732 507,316 717,900 918,912 
7 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1,184,700 75,000 37,500 1,109,700 1,061,700 395,500 48,700 48,700 481,700 367,257 627,891 888,525 1,137,312 
8 ส านักสถานพยาบาลฯ 20,323,900 1,062,000 531,000 19,261,900 7,261,900 2,719,500 12,000,000 3,000,000 6,250,500 6,300,409 10,771,667 15,242,925 19,510,944 
9 กองสถานประกอบการฯ 15,468,600 213,000 106,500 15,255,600 5,255,600 1,988,900 10,000,000 2,500,000 4,595,400 4,795,266 8,198ฅ358 11,601,450 14,849,856 
10 กองแบบแผน 20,500,300 510,000 255,000 19,990,300 6,216,500 2,344,200 13,773,800 3,443,500 6,042,700 6,355,093 10,865,159 15,375,225 19,980,288 
11 กองวิศวกรรมฯ 19,260,500 380,000 190,000 18,880,500 6,880,500 2,534,100 12,000,000 3,000,000 5,724,100 5,970,755 10,208,065 14,445,375 18,490,080 
12 กอง สช. 14,138,000 230,000 115,000 13,908,000 3,408,000 1,205,700 10,500,000 2,625,000 3,945,700 4,382,780 7,493,140 10,603,500 13,572,480 
13 กองสุขศึกษา 8,657,000 125,000 62,500 8,532,200 1,532,000 396,500 7,000,000 1,750,000 2,209,000 2,683,670 4,588,210 6,492,750 8,310,720 
14 กองสุขภาพระหว่างประเทศ 12,383,400 128,000 64,000 12,255,400 5,115,800 2,135,800 2,135,800 7,139,600 9,339,400 3,838,854 6,563,202 9,287,550 11,888,064 
15 กองกฎหมาย 7,335,900 220,000 110,000 7,115,900 2,574,900 1,171,700 4,541,400 1,135,300 2,417,000 2,274,129 3,888,027 5,501,925 7,042,464 
16 กลุ่มคุ้มครองฯ 1,404,100 63,000 31,500 1,341,100 380,000 140,000 961,100 961,100 1,132,600 435,271 744,173 1,053,075 1,347,936 
17 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค 992,300 121,200 60,600 871,100 400,000 145,000 471,100 117,800 323,400 307,613 525,919 744,225 952,608 
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ที่ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร 
ปี2562 

งบบุคลากร/ค่าใช้จา่ย
ประจ า P011 

วงเงินจัดสรร
บริหาร
จัดการ+

ด าเนินงาน 

งบบริหารจัดการ งบด าเนินงาน รวมจัดสรร
งวดที่ 1 
(บาท) 

ก าหนดค่าเปา้หมาย* 
(ร้อยละของ งปม. ตามวงเงินที่ได้รับจดัสรร ณ ต.ค. 2561) 

จัดสรร โอนงวด 1 จัดสรร โอนวงด 1 จัดสรร โอนวงด 1 ไตรมาส1 
(31%) 

ไตรมาส2  
(53%) 

ไตรมาส3 
(75%) 

ไตรมาส4 
 (96%) 

18 สบส. เขต 1 10,314,800 310,000 155,000 10,004,800 6,689,500 2,222,100 3,315,300 402,800 2,779,900 3,197,588 5,466,844 7,736,100 9,902,208 
19 สบส. เขต 2 4,200,700 510,000 255,000 3,690,700 2,013,000 731,100 1,677,700 211,100 1,197,200 1,302,217 2,226,371 3,150,525 4,032,672 
20 สบส. เขต 3 4,497,000 110,000 55,000 4,387,000 2,519,500 883,400 1,867,500 230,000 1,168,400 1,394,070 2,383,410 3,372,750 4,317,120 
21 สบส. เขต 4 4,366,500 70,000 35,000 4,429,500 1,820,700 628,400 2,475,800 319,300 982,700 1,353,615 2,314,245 3,274,875 4,191,840 
22 สบส. เขต 5 6,245,000 236,000 118,000 6,009,000 3,566,000 1,313,500 2,443,000 311,700 1,743,200 1,935,950 3,309,850 4,683,750 5,995,200 
23 สบส. เขต 6 5,382,100 85,000 42,500 5,297,100 2,512,400 819,300 2,784,700 349,600 1,211,400 1,668,451 2,852,513 4,036,575 5,166,816 
24 สบส. เขต 7 4,590,100 100,000 50,000 4,490,100 2,128,500 752,900 2,361,6000 266,900 1,0696,800 1,422,931 2,432,753 3,442,575 4,406,496 
25 สบส. เขต 8 5,871,000 72,000 36,000 5,799,000 3,255,700 1,172,300 2,543,300 316,100 1,524,400 1,820,010 3,111,630 4,403,250 5,636,160 
26 สบส. เขต 9 5,901,800 90,000 45,000 5,811,800 3,318,300 1,195,700 2,493,500 282,600 1,523,300 1,829,558 3,127,954 4,426,350 5,665,728 
27 สบส. เขต 10 4,819,200 470,000 235,000 4,349,200 2,124,400 762,200 2,224,800 262,700 1,259,900 1,493,952 2,554,176 3,614,400 4,626,432 
28 สบส. เขต 11 5,559,500 70,000 35,000 5,489,500 2,744,000 1,034,500 2,745,500 336,200 1,405,700 1,723,445 2,946,535 4,169,625 5,337,120 
29 สบส. เขต 12 6,933,400 296,000 148,000 6,637,400 4,103,500 1,417,000 2,533,900 311,200 1,876,200 2,149,354 3,674,702 5,200,050 6,656,064 
30 พนส.ภาคเหนือ 2,867,400 70,000 35,000 2,797,400 1,397,400 509,400 1,400,000 808,000 1,352,400 888,894 1,519,722 2,150,550 2,752,704 
31 พนส.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 
3,163,100 70,000 35,000 3,093,100 1,593,100 603,700 1,500,000 928,000 1,566,700 980,561 1,676,443 2,372,325 3,036,576 

32 พนส.ภาคกลาง 4,296,200 70,000 25,000 4,226,200 2,526,200 980,100 1,700,000 972,000 1,987,100 1,331,822 2,276,986 3,222,150 4,124,352 
33 พนส.ภาคใต้ 2,816,500 52,000 26,000 2,764,500 1,809,500 688,700 955,000 580,000 1,294,700 873,115 1,492,745 2,112,375 2,703,840 
34 พนส.ชายแดนใต้ 3,309,8000 99,000 49,500 3,210,800 2,465,800 944,500 745,000 298,000 1,292,000 1,026,038 1,754,194 2,482,350 3,177,408 
35 สนับสนุนงาน สสจ.  70,897,700 - - 70,897,700 - - 70,897,700 35,037,100 35,037,100 21,978,287 37,575,781 53,173,275 68,061,792 
36 สนับสนุนภารกิจตาม

นโยบายฯ 
54,800,600 204,800 98,400 54,595,800 - - 54,595,800 36,284,900 36,383,300 16,988,186 29,044,318 41,100,450 52,608,576 

รวมทั้งสิ้น 384,248,400 7,460,000 3,726,000 376,788,400 129,425,900 50,440,000 247,362,500 106,196,300 160,362,300 119,117,004 203,651,652 288,186,300 369,178,464 
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แนวทางการติดตามงบลงทุน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่มีการก าหนดไว้แล้ว และน าข้อมูลมาใช้หรือประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีก าร
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุประสิทธิผลและได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
เป้าหมาย : หน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 29 หน่วยงาน 

กลไกการติดตาม :  

1. ให้หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบงบประมาณ ติดตามงบลงทุนของหน่วยงาน และบันทึกผลงานทั้งระบบ GFMIS และระบบ SMART 62 อย่างเคร่งครัด 
2. หน่วยงานส่งรายงานข้อมูลงบลงทุน ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยก าหนดส่งเป็นเอกสารราชการให้กับกลุ่มแผนงาน และส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ 

fkpi@hss.mail.go.th 
3. กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร จะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย (ไม่รวม PO) จากระบบ GFMIS เท่านั้น โดยใช้ข้อมูลตามสรุปการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562 ของส านัก

บริหาร (กลุ่มคลัง) สรุปทุกสิ้นเดือน น าเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
4. ให้หน่วยงานมีการใช้จ่ายเป็นไปตามก าหนดค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 

- ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เป้าหมายร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีได้รับงวดที่ 1 
- ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม  2562)  เป้าหมายร้อยละ 90 ของงบประมาณท่ีได้รับงวดที่ 1 
- ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2562) เป้าหมายร้อยละ 70 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2562) เป้าหมายร้อยละ 96 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

5. กรณีหน่วยงานมีเงินเหลือจ่ายขอให้ส่งคืนส่วนกลาง ตามมติการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 7/2561 (29 ต.ค. 61) 
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ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามแนวทางการติดตามงบลงทุน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ – แยกรายหน่วยงาน 
โดยใชข้้อมูลบญัชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ที่ หน่วยงาน 
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 
จัดสรรเงินงวด 1 จัดสรรเงินงวด 2 

ก าหนดค่าเปา้หมาย* หมายเหต ุ
ไตรมาส4 1 

(50%ของงวด1) 
ไตรมาส 2 

(90%ของงวด1) 
ไตรมาส 3 

(70%ของทั้งหมด) 
ไตรมาส4 

(96%ของทั้งหมด) 
1 กลุ่มอ านวยการ ส านักบริหาร 103,600 103,600  51,800 93,240 93,240 99,456  
2 กลุ่มแผนงาน  ส านักบริหาร 3,086,100 98,100 2,988,000 49,050 88,290 2,160,270 2,962,656  
3 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักบริหาร 210,000 200,500 9,500 100,250 180,450 147,000 201,600  
4 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหาร 5,035,200 3,035,200 2,000,000 1,517,600 2,731,680 3,524,640 4,833,792  
5 ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 45,500 45,000  22,750 40,950 40,950 43,680  
6 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 326,900 326,900  163,450 294,210 294,210 313,824  
7 กองแบบแผน 39,000 39,000  19,500 35,100 35,100 37,440  
8 กองวิศวกรรมการแพทย์ 9,552,800 921,600 8,631,200 460,800 829,440 6,686,960 9,170,688  
9 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 1,052,500 42,500 1,010,000 21,250 38,250 736,750 1,010,400  
10 กองสุขศึกษา 667,400 667,400  333,700 600,660 600,660 640,704  
11 กองสุขภาพระหว่างประเทศ 22,700 22,700  11,350 20,430 20,430 21,792  
12 กองกฎหมาย 142,600 142,600  71,300 128,640 128,340 136,896  
13 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ 2,930,500 1,642,500 1,288,000 821,250 1,478,250 2,051,350 2,813,280  
14 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จ.พิษณุโลก 4,911,500 1,389,000 3,522,500 694,500 1,250,100 3,438,050 4,715,040  
15 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 จ.นครสวรรค์ 3,469,200 3,469,200  1,734,600 3,122,280 3,122,280 3,330,432  
16 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จ.นนทบุรี 2,086,500 2,086,500  1,043,250 1,877,850 1,877,850 2,003,040  
17 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี 629,400 629,400  314,700 566,460 566,460 604,224  
18 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จ.ชลบุร ี 3,707,400 1,571,400 2,136,000 785,700 1,414,260 2,595,180 3,559,104  
19 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จ.ขอนแก่น 1,055,600 1,055,600  527,800 950,040 950,040 1,013,376  
20 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 จ.อุดรธานี 26,302,500 15,682,500 10,620,000 7,841,250 14,114,250 18,411,750 25,250,400  
21 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จ.นครราชสีมา 3,484,400 3,484,400  1,742,200 3,135,960 3,135,960 3,345,024  
22 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จ.อุบลราชธานี 9,365,400   9,365,400  - - 6,555,780 8,990,784  
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ที่ หน่วยงาน 
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 
จัดสรรเงินงวด 1 จัดสรรเงินงวด 2 

ก าหนดค่าเปา้หมาย* หมายเหต ุ
ไตรมาส4 1 

(50%ของงวด1) 
ไตรมาส 2 

(90%ของงวด1) 
ไตรมาส 3 

(70%ของทั้งหมด) 
ไตรมาส4 

(96%ของทั้งหมด) 
23 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี 1,458,000 1,458,000  729,000 1,312,200 1,312,200 1,399,680  
24 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จ.สงขลา 1,729,000 1,729,000  864,500 1,556,100 1,556,100 1,659,840  
25 พนส.ภาคเหนือ 160,800 160,800  80,400 144,720 144,720 154,368  
26 พนส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 188,000 188,000  94,000 169,200 169,200 180,480  
27 พนส.ภาคกลาง 680,100 680,100  340,050 612,090 612,090 652,896  
28 พนส.ภาคใต้ 147,500 147,500  73,750 132,750 132,750 141,600  
29 พนส.ชายแดนใต้ 141,000 141,000  70,500 126,900 126,900 135,360  

รวมทั้งสิ้น 82,731,100 41,160,500 41,570,600 20,580,250 37,044,450 61,227,210 79,421,856  
ร้อยละการเบิกจา่ย 100.00 49.75 50.25 24.78 44.78 74.01 96.00  
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

แนวทางการติดตามงบอุดหนุน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่มีการก าหนดไว้แล้ว และน าข้อมูลมาใช้หรือประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีก าร
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุประสิทธิผลและได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
เป้าหมาย : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เป็นหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณและด าเนินงาน 

กลไกการติดตาม :  

1. ให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมีการติดตามการใช้จ่ายงบอุดหนุน และบันทึกผลงานทั้งระบบ GFMIS และระบบ SMART 62 อย่างเคร่งครัด 
2. หน่วยงนาส่งรายงานข้อมูล  ภายในวันที่  15 ของทุกเดือน โดยก าหนดส่งเป็นเอกสารราชการให้กับกลุ่มแผนงาน และส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่  

fkpi@hss.mail.go.th 
3. กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร จะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS เท่านั้น  ตามสรุปการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562 ของส านักบริหาร (กลุ่มคลัง) สรุปทุกสิ้น

เดือน และน าเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 
4. ให้หน่วยงานมีการใช้จ่ายเป็นไปตามก าหนดค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 

- ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เป้าหมายร้อยละ 25 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม  2562)  เป้าหมายร้อยละ 50 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2562) เป้าหมายร้อยละ 75 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2562) เป้าหมายร้อยละ 96 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามแนวทางการติดตามงบอุดหนุน กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ – แยกรายหน่วยงาน 
โดยใชข้้อมูลบญัชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ที่ หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

จัดสรรทั้งหมดใน
งวดเดยีว 

ก าหนดค่าเปา้หมาย* หมายเหต ุ
ไตรมาส4 1 

(25%ของทั้งหมด) 
ไตรมาส 2 

(50%ของทั้งหมด) 
ไตรมาส 3 

(75%ของทั้งหมด) 
ไตรมาส4 

(96%ของทั้งหมด) 
1 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 8,000,000 8,000,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000 7,680,000  

รวมทั้งสิ้น 8,000,000 8,000,000 2,000,000 4,000,000 6,000,000 7,680,000  
ร้อยละการเบิกจา่ย 100.00 49.75 24.78 44.78 74.01 96.00  
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

แนวทางการติดตามงบรายจ่ายอ่ืน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่มีการก าหนดไว้แล้ว และน าข้ อมูลมาใช้หรือประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุประสิทธิผลและได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
เป้าหมาย : หน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 5 หน่วยงาน 

 รายการค่าใช้จ่ายในการวิจัย  : 4 หน่วยงาน 
 รายการค่าใช้จ่ายในการไปราชการต่างประเทศ : 1 หน่วยงาน 

กลไกการติดตาม :  

1. ให้หน่วยงานก าหนดผู้รับงบประมาณ  รวมทั้งผู้วิจัย  ติดตามการด าเนินงานตามโครงการวิจัย และแผนการไปราชการต่างประเทศ และบันทึกผลงาน ทั้งระบบ 
GFMIS และระบบ SMART 62 อย่างเคร่งครัด 

2. หน่วยงนาส่งรายงานข้อมูลผลงานวิจัยและแผนการไปราชการต่างประเทศ  ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยก าหนดส่งเป็นเอกสารราชการให้กับกลุ่มแผนงาน 
และส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ fkpi@hss.mail.go.th 

3. กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร จะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่าย (ไม่รวม PO) จากระบบ GFMIS เท่านั้น โดยใช้ข้อมูลตามสรุปการใช้เงินงบประมาณ ปี 2562 ของส านัก
บริหาร (กลุ่มคลัง) สรุปทุกสิ้นเดือน น าเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

4. กรณีหน่วยงานได้รับผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามก าหนดค่าเป้าหมาย  ผู้บริหารจะมีมาตรการเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการภาพรวมของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ โดยปรับลดวงเงินจัดสรรเพื่อให้ได้สมดุล ทั้งนี้เนื่องจากวงเงินทีได้รับการจัดสรร ณ เดือนตุลาคม 2561 เป็นวงเงินที่เกินจากงบประมาณท่ีด้รับ 

5. ให้หน่วยงานมีการใช้จ่ายเป็นไปตามก าหนดค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
- ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เป้าหมายร้อยละ 25 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม  2562)  เป้าหมายร้อยละ 50 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2562) เป้าหมายร้อยละ 75 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
- ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2562) เป้าหมายร้อยละ 96 ของงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามแนวทางการติดตามงบรายจา่ยอ่ืน กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ – แยกรายหน่วยงาน 
โดยใชข้้อมูลบญัชีรายละเอียดการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ที่ หน่วยงาน วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

จัดสรรทั้งหมดใน
งวดเดยีว 

ก าหนดค่าเปา้หมาย* หมายเหต ุ
ไตรมาส4 1 

(25%ของทั้งหมด) 
ไตรมาส 2 

(50%ของทั้งหมด) 
ไตรมาส 3 

(75%ของทั้งหมด) 
ไตรมาส4 

(96%ของทั้งหมด) 
 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย        
1 กองสุขศึกษา 1,535,800 1,535,800 383,950 767,900 1,151,850 1,474,368  
2 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.เชียงใหม่ 74,400 74,400 18,600 37,200 55,800 71,424  
3 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จ.ขอนแก่น 233,100 233,100 58,275 116,550 174,825 223,776  
4 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จ.สุราษฎร์ธาน ี 93,900 93,900 23,475 46,950 70,425 90,144  

รวมทั้งสิ้น 1,937,200 1,937,200 484,300 968,600 1,452,900 1,859,712  
ร้อยละการเบิกจา่ย 100.00 100.00 25.00 50.00 75.00 96.00  

 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการต่างประเทศ        
1 กองสุขภาพระหวา่งประเทศ 1,952,400 1,952,400 488,100 976,200 1,464,300 1,874,304  

รวมทั้งสิ้น 1,952,400 1,952,400 488,100 976,200 1,464,300 1,874,304  
ร้อยละการเบิกจา่ย 100.00 100.00 25.00 50.00 75.00 96.00  
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ตารางแสดงตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการ  ผลผลิต/โครงการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด เป้าหมาย รหัส เจ้าภาพตัวชี้วัด 
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เป้าหมาย : สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนผู้รับบริการในระบบบริการสุขภาพได้รับการคุ้มครอง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 90 KB1 สพรศ. 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อม่ันของประชาชนในการรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 70 KB2 สพรศ. 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 70 KB3 กสพส. 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 98 KB4 กม. 

ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ                    -
มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง ร้อยละ 80 KB5 วศ. 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 200 แห่ง KB6 บ. 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทางการแพทย์ได้รับการเฝ้าระวังและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 70 KB7 สพรศ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกฎหมาย หรือกฎหมายล าดับรองได้รับการพัฒนาและประกาศใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 

10 ฉบับ KB8 กม. 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบโรคศิลปะได้รับการด าเนินการ ตามข้ันตอนที่ก าหนด ร้อยละ 100 KB9 สพรศ. 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย ร้อยละ 65 KB10 สพรศ. 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนาเข้าสู่สากล ร้อยละ 85 KB11 กสพส. 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและด าเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ 100 KB12 กสพส. 
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เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด เป้าหมาย รหัส เจ้าภาพ
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบลจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และสามารถจัดการ
สุขภาพด้วยตนเอง (จ านวน 7,255 ต าบล) 

ร้อยละ 80 KB13 สช. 

ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (อสม. 72,550 คน) 

ร้อยละ 75 KB14 ส. 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 
เป้าหมาย : สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล รองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 KB15 กสพส./กสป./ 
*สพรศ. 

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล รองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบ
วงจรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ร้อยละ 5 ตัวเดียวกับ KB15 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสุขศาลาพระราชทาน และถิ่นทุรกันดาร พื้นที่พิเศษด้านความม่ันคงเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและจัดการสุขภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสุขศาลาพระราชทานและถิ่นทุรกันดาร พื้นที่พิเศษด้านความม่ันคง
สามารถจัดการสุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 KB16 กผ./*สช./ส. 
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เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด เป้าหมาย รหัส เจ้าภาพตัวชี้วัด 
โครงการ : โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสุขศาลาพระราชทานที่มีการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 60 KB17 กผ./*สช./ส. 
เป้าหมาย : ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครอบครัวที่ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 500,000 ครอบครัว KB18 สช. 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 60 KB19 *สช./ส. 
โครงการ : โครงการอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัว    
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) เป้าหมายมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัวได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 KB20 *สช./ส. 

เป้าหมาย : สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอ้ยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ร้อยละ 80 KB21 *วศ./บ./ส. 
โครงการ : โครงการพัฒนาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 896 แห่ง KB22 *วศ./บ./ส. 
เป้าหมาย : สถานพยาบาลภาครัฐท่ีมีการก่อสร้างด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้คุณภาพมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการสนับสนุนและก ากับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม ร้อยละ 100 KB23 บ. 

โครงการ : โครงการสนับสนนุและก ากับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการสนับสนุนและก ากับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 100 แห่ง KB24 บ. 
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เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด เป้าหมาย รหัส เจ้าภาพตัวชี้วัด 
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  กีฬา  และวัฒนธรรม 

เป้าหมาย : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านรายได้ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดโลกของประเทศ  ไม่ต่ ากว่าอันดับ 10 ของโลก (ปัจจุบันอันดับที่ 13 ของโลก) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศไทย 

ร้อยละ 7 KB25 กสป. 

โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและบริการทางการแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศไทย 

ร้อยละ 7 ตัวชี้วัดเดียวกับ KB25 

แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย : ผลงานวิจัย  องค์ความรู้  นวัตกรรม ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี หรือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัย  องค์ความรู้  นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 KB26 กผ. 
โครงการ : โครงการวิจัยพัฒนายกระดับศักยภาพและคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัย  องค์ความรู้นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50 ตัวชี้วัดเดียวกับ KB26 

แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย : ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดบัคะแนนที่ 5 KB27 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
โครงการ : โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับคะแนนที่ 5 ตัวชี้วัดเดียวกับ KB27 

ที่มา : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*บหมายถึง  หน่วยงานหลักในการประสานข้อมูล 
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ตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 (รายหน่วยงาน)  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด รหัส หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
เจ้าภาพ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ และ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานและประชาชนผู้รับบริการใน
ระบบบริการสุขภาพได้รับการคุ้มครอง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

KB1 ร้อยละ 90 สพรศ. สบส.1-12 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลเอกชน KB2 ร้อยละ 70 สพรศ.  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

KB3 ร้อยละ 70 กสพส. สบส.1-12 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพได้รับการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

KB4 ร้อยละ 98 กม.  

ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ มี
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทาง
การแพทย์ทีมีความเสี่ยงสูง 

KB5 ร้อยละ 80 วศ. สบส.1-12 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

KB6 แห่ง 200 บ.  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทาง
การแพทย์ที่ได้รับการเฝ้าระวังและด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

KB7 ร้อยละ 70 สพรศ.  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกฎหมาย หรือกฎหมายล าดับรองได้รับการพัฒนาและประกาศใช้ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 

KB8 ฉบับ 10 กม.  
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ค่า

เป้าหมาย 
เจ้าภาพ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบโรคศิลปะได้รับการด าเนินการ ตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

KB9 ร้อยละ 100 สพรศ.  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย KB10 ร้อยละ 65 สพรศ. สบส.1-12 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการส่งเสริม พัฒนาเข้าสู่สากล KB11 ร้อยละ 85 กสพส. สบส.1-12 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

KB12 ร้อยละ 100 กสพส. สบส.1-12 

เป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบลจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา 
สนับสนุน และสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง (จ านวน 7,255 ต าบล) 

KB13 ร้อยละ 80 สช. สบส.1-12 

ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (อสม. 72,550 คน) 

KB14 ร้อยละ 75 ส. สบส.1-12 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 
เป้าหมาย : สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล รองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น 

KB15 ร้อยละ 5 
กสพส./
สพรศ. 

 

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล รองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบ
วงจรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น 

KB15 ร้อยละ 5 
กสพส./
สพรศ. 
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ชื่อตัวชี้วัด รหัส หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
เจ้าภาพ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของสุขศาลาพระราชทาน และถ่ินทุรกันดาร พ้ืนที่พิเศษด้านความม่ันคงเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและจัดการสุขภาพตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสุขศาลาพระราชทานและถิ่นทุรกันดาร 
พ้ืนที่พิเศษด้านความมั่นคงสามารถจัดการสุขภาพได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

KB16 ร้อยละ 50 
กผ./สช./

ส. 

สบส.
1,2,5,12,
สสม.เหนิอ,
ชายแดนใต้ 

โครงการ : จัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบริมราชกุมารี  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสุขศาลาพระราชทานที่มีการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด KB17 ร้อยละ 60 
กผ./สช./

ส. 

สบส.
1,2,5,12,
สสม.เหนือ,
ชายแดนใต้ 

เป้าหมาย : ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนครอบครัวที่ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

KB18 ครอบครัว 500,000 สช. สบส.1-12 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด KB19 ร้อยละ 60 สช./ส. สบส.1-12 
โครงการ : อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัว 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) เป้าหมายมีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

KB20 ร้อยละ 70 สช./ส. สบส.1-12 

เป้าหมาย : สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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ชื่อตัวชี้วัด รหัส หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
เจ้าภาพ

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

KB21 ร้อยละ 80 
วศ./บ./

ส. 
 
 

โครงการ : พัฒนาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมก ากับมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

KB22 แห่ง 896 
วศ./บ./

ส. 
 

เป้าหมาย : สถานพยาบาลภาครัฐที่มีการก่อสร้างด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้คุณภาพมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการก ากับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

KP23 ร้อยละ 100 บ.  

โครการ : สนับสนุนและก ากับคุณภาพก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการก ากับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

KP24 แห่ง 100 บ.  

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านรายได้ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดโลกของประเทศไทย ไม่ต่ ากว่าอันดับ 10 ของโลก (ปัจจุบันอันดับที่ 
13 ของโลก) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 

KB25 ร้อยละ 7 กสพส. 
สพรศ./
กสพส. 

โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 

KB25 ร้อยละ 7 กสพส. 
สพรศ./
กสพส. 

แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย : ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี หรือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร 
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ชื่อตัวชี้วัด รหัส หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
เจ้าภาพ
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หน่วยงาน
สนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ KB26 ร้อยละ 50 กผ. 
ส./สบส.
1,7,11 

โครงการ : วิจัยพัฒนายกระดับศักยภาพและคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ KB26 ร้อยละ 50 กผ. 
ส./สบส.
1,7,11 

แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ KB27 
ระดับ

คะแนนที่ 
5 กค. 

ทุก
หน่วยงาน 

โครงการ : ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ KB27 
ระดับ

คะแนนที่ 
5 กค. 

ทุก
หน่วยงาน 
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การด าเนินงานของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2   

จังหวัดพิษณุโลก 
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ข้อมูลทั่วไป  
สภาพทั่วไปและอาณาเขต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันตั้งอยู่ส านักงานชั่วคราว ศูนย์อนามัยที่ 2 เลขที่ 21 หมู่ 4 ต าบลมะขามสูง 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตดังนี้ 

                    ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดแพร่, ล าปาง 
                    ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร, นครสวรรค์, ก าแพงเพชร, ลพบุรี 
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเลย และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดก าแพงเพชร ประเทศเมียนมาร์ 
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          ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดใน เขตสุขภาพที่ 2 มีความหลากหลายของพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วย พื้นที่ ราบลุ่ม (จังหวัด

พิษณุโลก, สุโขทัย) พ้ืนที่ราบลุ่มเชิงเขา (จังหวัดเพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตาก) และมีบางส่วนเป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา เช่น เทือกเขาเพชรบูรณ์ โดยมีพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด 

รวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 54,345.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,023,502 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของพ้ืนที่ประเทศไทย 

 เขตสุขภาพที่ 2 สามารถบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างได้เท่าเทียมกัน

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ในส่วนของจุดอ่อนที่ยังพบว่าเป็นปัญหาคือ ประชากรในพ้ืนที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ มี

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง / เขตชนบท พ้ืนที่ห่างไกล และมีชาวไทยภูเขาในบางพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมทั้งพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพ 

ข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข ของเขตสุขภาพที่ 2 มี 4 ระดับรวมทั้งสิ้น 676 แห่ง (ถ่ายโอน4)             

 ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 4 สาขา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

                   ระดับตติยภูมิ (รพศ./รพท. : ระดับ A, S, M1) จ านวน 8 แห่งครอบคลุมทุกจังหวัด  

* จ.พิษณุโลก คือ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

      * จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.อุตรดิตถ์ 

       * จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.เพชรบูรณ์, รพ.วิเชียรบุร ี

         * จ.สุโขทัย คือ รพ.สุโขทัย, รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 

        * จ.ตาก คือ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, รพ.แม่สอด 

  ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย : M2) จ านวน 6 แห่ง (ยกเว้น จ.อุตรดิตถ์ 

* จ.พิษณุโลก คือ รพร.นครไทย 

   * จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.หล่มสัก,รพ.หนองไผ่ จ.สุโขทัย คือ รพ.สวรรคโลก 

        * จ.ตาก คือ รพ.อุ้มผาง, รพ.ท่าสองยาง 
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ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ : F1) จ านวน 7 แห่ง (ยกเว้นจ.สุโขทัย)  

* จ.พิษณุโลก คือ รพ.วังทอง 

* จ.เพชรบูรณ์ คือ รพร.หล่มเก่า 

*  จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.น้ าปาด, รพ.ลับแล,รพ.ฟากท่า  

* จ.ตาก คือ รพ.พบพระ, รพ. แม่ระมาด 

ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง : F2) จ านวน 22 แห่ง  

* จ.พิษณุโลก คือ รพ.บางระก า, รพ.บางกระทุ่ม, รพ.พรหมพิราม, รพ.วัดโบสถ์,                 

รพ.ชาติตระการ, รพ.เนินมะปราง 

* จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.ชนแดน, รพ.ศรีเทพ, รพ.บึงสามพัน, รพ.วังโป่ง, รพ.เขาค้อ  

* จ.สุโขทัย คือ รพ.ศรีนคร, รพ.ทุ่งเสลี่ยม, รพ.บ้านด่านลานหอย, รพ.ครีีมาศ,           

รพ.กงไกรลาศ, รพ.ศรีสัชนาลัย  

*จ.ตาก คือ รพ.บ้านตาก, รพ.สามเงา 

*จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.ตรอน, รพ.พิชัย, รพ.ทองแสนขันน 

ระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก : F3) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่  

*จ.เพชรบูรณ์ คือ รพ.น้ าหนาว 

*จ.อุตรดิตถ์ คือ รพ.ท่าปลา, รพ.บ้านโคก 

*จ.ตาก คือ รพ.วังเจ้า 
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โครงสร้างส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 

2. งานบริหารงานบุคคล 

3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบญัชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง 

5. งานดูแลอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

6. งานบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสมัพันธ์ 

7. งานจัดท าแผนปฏิบตัิราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
8. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน

โครงการและงบประมาณ 

9. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 

11. ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

1. งานบริหารจดัการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 

2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสขุภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

3. งานเสริมสรา้ง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรม
สุขภาพ 

4. งานส่งเสรมิ สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพ
ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

2. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 

2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

3. ฝานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 

4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้าน
วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 

7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบตัิการทดสอบเครื่องมือ
แพทย ์

8. งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครือ่งมือแพทย์และครภุัณฑ์
ทางการแพทย์ 

9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข 

10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

11. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข 

12. ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

3. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ์
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อ้างอิง : ค าส่ังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ที่ 1346/2561 
เร่ือง  การจดัโครงสร้างแบ่งกลุ่มงานภายใน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพเขต 

1. งานส ารวจข้อมลูเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 

2. งานอ านวยการก่อสร้าง 

3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข 

4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดา้นอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

4. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

1. งานส่งเสรมิ พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2. งานติดตาม ประเมินผล การด าเนนิงานคุ้มครองผู้บรโิภค 
ด้านบริการสุขภาพ 

3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 

4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ 

5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ 

6. งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ
สขุภาพ 

8. งานบริหารจดัการข้อมลูและสารสนเทศงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

9. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการ
สุขภาพสูส่ากล 

10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

5. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

1. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เช่ือมโยงกับเขตสุขภาพ 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส านักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 

3. แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี ตามภารกิจ ส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 

4. งานตรวจราชการและนเิทศงาน 

5. พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื้นที่ 
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์

ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบ
บริการสุขภาพในพ้ืนท่ี 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

6. กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ 
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

โครงการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบ
สนับสนุนบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

442,940             

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม และพัฒนา
มาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปี พ.ศ.
2562 (สัญจร) 5 จังหวัด 

158,570             

กิจกรรมที่ 2  เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 2 (โรงพยาบาลระดับพ้ืนฐาน และระดับพัฒนา) 
รวมทั้งหมด 32 โรงพยาบาล 

210,280             

กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปบทเรียนการ
เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ 

52,370             

กิจกรรมที่ 4  อบรมแนวทางการพัฒนาแนวทางส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบสนับสนุน
บริการสุขภาพ จากกองวิศวกรรมการแพทย์ 

21,720             

โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาล 
เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

250,400             
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมอบรม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
การด าเนินงานสถานพยาบาลเอกชน  และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
กิจกรรมที่ 2  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้แก่สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และประชาชนทั่วไป 

152,700 
 
 
 

7,000 

     
 
 
 
 

       

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริม ดูแลเฝ้าระวัง  สถานพยาบาลเอกชน
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 

36,100             

กิจกรรมที่ 4  นิเทศติดตามการด าเนินงานพัฒนา  ควบคุม 
ก ากับ  สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในพ้ืนที่ /การประชุมวิชาการ  การพัฒนาศักยภาพ
ที่เก่ียวข้องฯ   

54,600             

โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการ
สุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
 

609,360             
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีการทดสอบ สอบเทียบ
มาตรฐาน เป้าหมายสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 47 แห่ง  
 

63,176             

กิจกรรมที่  2  กิจกรรมด้านวิศวกรรมความปลอดภัย 
ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 7 ระบบ 
(ระบบไฟฟ้า,ระบบก๊าซทางการแพทย์,ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ,ระบบไอน้ า,ระบบขนส่ง(ลิฟต์),ระบบ
สุขาภิบาล,ระบบอัคคีภัย) 

 -             

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมด้านวิศวกรรมระบบสื่อสาร 
ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบสื่อสาร (วิทยุ
โทรคมนาคม) เป้าหมายสถานบริการสุขภาพภาครัฐและ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 52 แห่ง  

14,800             

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ
และประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย ตรวจสอบและประเมินเพ่ือ
การจัดการการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ(TB) ลงพ้ืนที่
ร่วมกับส่วนกลาง เป้าหมายสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 2 
แห่ง 

13,080             
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมด้านบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือ
แพทย์โรงพยาบาลเป้าหมาย 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สุโขทัย, รพ.
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,รพ.อุตรดิตถ์,รพ.เพชรบูรณ์ 
และ รพ.พุทธชินราช 

             

5.1 ฝึกอบรมมาตรฐานการพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล เป้าหมายสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 5 แห่ง 
 

29,800             

5.2 ลงพื้นที่เพ่ือน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติครั้งที่ 1 
 

19,200             

5.3 ลงพื้นที่เพ่ือน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติครั้งที่ 2 
 

19,200             

5.4 ลงพื้นที่ประเมินเบื้องต้น 
 

19,200             

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนาห้องให้บริการทางแพทย์
(OR,ICU,ER,ไตเทียม) ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาห้อง
ให้บริการทางแพทย์(OR,ICU,ER,ไตเทียม) ลงพื้นที่ร่วมกับ
ส่วนกลาง เป้าหมายสถานบริการสุขภาพภาครัฐ จ านวน 1 
แห่ง  

5,840 
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7  อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรภาคี
เครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์ และบุคลากรส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 ด้านวิศวกรรมการแพทย์  

             

7.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาลด้วยตนเอง 

59,600             

7.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประเมิน
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

14,152             

7.3 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานระบบสนับสนุน
บริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์  ณ ส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

51,400             

โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขศาลา
พระราชทาน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

420,000             

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางและ
แผนการด าเนินงานในการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ
ประเมินมาตรฐานสุขศาลาพระราชทานฯ 

163,050             
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

 
 
 
 
 
 
 

   5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ เพ่ือ
ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
การพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ จ านวน 3 แห่ง   

140,490             

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ เพ่ือ
ติดตามเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศาลา 
พระราชทานฯ จ านวน 3 แห่ง 

116,460             

โครงการส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน และ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สู่ การจัดการสุขภาพชุมชน
อย่างย่ังยืน 

275,000             

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมบูรณาการการด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

97,400             

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุม ติดตามความก้าวหน้า เยี่ยม
เสริมพลัง การพัฒนาศักยภาพ การด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในพ้ืนที่ ( 

62,860             

กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
สุขภาพชุมชนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต, และ องค์กรอสม.
สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค  ปรับพฤติกรรม ดีเด่น ระดับเขต
สุขภาพที่ 2 

79,540             
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แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

 
 
 
 
 
   6 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   

35,200             

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

2,523,000             

กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  (P011)  Fixcost1   510,000             
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายประจ า  Fixcost2 (ค่าจ้างลูกจ้างเหมา) 536,400             
กิจกรรมที่ 3 ค่าสาธารณูปโภค  Fixcost3   357,200             
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงานตามแผนการ

ด าเนินงานและงบประมาณที่ได้รับ (ค่าใช้สอย,ค่าวัสดุ) 
906,000             

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร 

145,000             

กิจกรรมที่  6 กิจกรรมประชุม ก ากับ ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานและผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
(ประชุมประจ าเดือน) 
 

68,400             

 รวมงบประมาณท้ังโครงการ 
 

4,520,700             

 



~ 54 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

 

ส าเนาโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 55 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

                  ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
                ผู้รับผิดชอบ 1. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
       2. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
      3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
      4. กลุ่มงานอื่นและผู้เก่ียวข้องของหน่วยงาน 
   
 



~ 56 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 57 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 58 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 59 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 60 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 61 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 62 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 63 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 64 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 65 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 66 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 67 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 68 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 69 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 70 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 71 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 72 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 73 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 74 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

  



~ 75 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 76 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 77 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 78 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 79 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 80 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 81 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 82 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 83 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

                 ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
                         ผู้รับผิดชอบ    1. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 84 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

ฃ 



~ 85 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 86 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

          



~ 87 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 88 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 89 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 90 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 91 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

 

          ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
                       ผู้รับผิดชอบ   1. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
     

 

 

 

 

 

 

 



~ 92 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 93 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 94 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 95 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 96 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 97 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 98 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 99 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 100 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 



~ 101 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

  

 

            ภารกิจด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
                       ผู้รับผิดชอบ  1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

                                       2. กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ 



~ 102 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 103 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 104 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 105 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

         



~ 106 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 107 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 



~ 108 ~ 
 

 
แผนการปฏบิตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 2 จังหวดัพษิณุโลก กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

ประธานที่ปรึกษา  นายดิเรก  สุวรรณประทีป 

   ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

คณะที่ปรึกษา  นางสาวอนันต์  วงศ์เจริญ 

   รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

    (ฝ่ายบริหาร)/ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

   นายนฤดล  อ่วมสุข 

   รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

(ฝ่ายวิชาการ)/หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ/

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ 

   นายภิเศก  ศักดิ์เพ็ชร 

   หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

   นายอุดร  เขียวดี 

   หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

   นางสาวอรพินท์  ครุฑจับนาค 

   หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

คณะผู้จัดท า  นายนฤดล  อ่วมสุข 

   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

   นางเขมจิรา  มากดี 

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดวัดพิษณุโลก 

โดย : กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
กุมภาพันธ์ 2562 


