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คำส่ังศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี ๒ 
ที ๙๙/๒๕๖๔

เร่ือง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคล

ตามที่ได้มีประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนที่ ๔๑ ก ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ใช้บังคับแล้ว ประกอบ 
กับมติ อ.ก.พ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประขุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ 
มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประขุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ กรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ จึงได้จัดโครงสร้างแบ่งงานภายในส่วนราชการตากว่าระดับกอง ๑ -  ๒ ระดับ การจัดตำแหน่งและ 
การจัดตำแหน่งเลขที่ และจัดคนลง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น้ัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ เป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับ 
นโยบายการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ยึดประซาขนเป็นศูนย์กลาง และนำไปสู่การปรับปรุงการ 
บริหารภาครัฐเพื่อให้ประซาซนได้รับบริการที่ดี ภายใต้ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพ 
และระบบสุขภาพภาคประซาขน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
ตามคำสั่งกรมสนับสนุบบริการสุขภาพ ดังนี้

๑. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๒๒๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง 
จัดตั้งหน่วยงานภายใน

๒. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๒๒๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง 
ให้ช้าราชการปฏิบีติราขการ

๓. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๒๓๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง 
ให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน

๔. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๒๓๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ 
ช้าราชการปฏิบัติหน้าที่

๔. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๒๔๓/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ เรื่อง ให้ 
ช้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราขการ

๖. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๖๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ังให้ 
ช้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการหน่วยงาน



๗. คำสังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที ๑๒๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรือง มอบ 
อำนาจให ้ข ้าราชการปฏ ิบ ัต ิราชการแทนอธิบด ีกรมสน ับสน ุนบริการส ุขภาพเก ี่ยวก ับการ 
บริหารงานท่ัวไป

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ จึงเห็นชอบให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
บุคลากรรายบุคคลในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่๒ ให้ปฏิบตหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ 
ความรับผิดชอบรายบุคคล ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

คำสั่งใดที่ฃัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

v -------- ''(นายนฤดล อ่วมสุข)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสบุนบริการสุขภาพที่ ๒ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



บัญชีรายละเอียดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบรายบุคคลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ 
ประกอบด้วยข้าราขการ ๒๓ ราย ลกจ้างประจำ - ราย พนักงานราชการ ๓ ราย จ้างเหมา ๔ ราย รวมบุคลากรทั้งสิน ๓๑ ราย

ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง 
เลขท่ี

____ ii______ ___ 3________ :
ตำแหน่ง ระดับ

________________________ a____________________
ตำแหน่งที่แต่งตั้ง ลักษณะงาน/หน้าที่ความ 

รับผิดชอบ
๑ นายนฤดล อ่วมสุข ๔๒๗ นักวิชาการสาธารณสุข 

(ด้านบริการทางวิขาการ)
ชำนาญการ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ ตามคำสั่งกรมสนับสนุน 

บริการสุขภาพ ท่ี 
๒๓๖๔/๒๔๖๓ ลงวันที ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ เรื่อง ให้ 
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

๒ บางสาวอนันต์ วงศ์เจริญ ๔๒๔ นักจัดการงานทั่วโป ชำนาญการ รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ 
(ลำดบที่ ๑)

ตามคำสั่งกรมสนับสนุบ 
บริการสุขภาพที่ 
๖๑๔/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๙ 
เมษายน ๒๔๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง 
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อำนวยการหน่วยงาน

๓ บายจงรัก พงษ์'พิธี ๔๒๔ นายช่างเทคนิค อาวุโส รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ 
(ลำดับที่ ๒)

ตามคำสั่งกรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพที่ 
๖๑๔/๒๔๖๔ ลงวันท ๙ 
เมษายน ๒๔๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง 
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อำนวยการหน่วยงาน

(SL นายภิเศก ศักดี้เพ็ขร ๔๓๖ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สนับสบุนบริการสุขภาพที่ ๒ 
ตามคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ 
ท่ี ๙๙A3๔๖๔ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๖๔ 
เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราซการตามที่ได้รับ 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบรายบุคคล

ด้านการดำเนินงานโครงการ 
สุขศาลาพระราชทานฯ และ 
โครงการพิเศษตาม 
สถานการณ์ และ'น'โยบุ?*]
เร่งด่วน /  (  .

1



ลำดับ ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง 
เลขท่ี ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน

๑ นายจงรัก พงษ์พิธี ๔๒๔ ผู้อำนวยการ 
(บายช่างเทคนิค) 
ปฏิบัติหน้าที่นาย 
ช่างเทคนิคอาวุโส

อาวุโส ๑. รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ 
(ลำดับที่ ๒) ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ท่ี ๖๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรือง 
แต่งตั้งให้ข้าราขการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 
หน่วยงาน

๒. ควบคุมกำกับมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
๓. ร่วมการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการ 

สุขภาพของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๔. ศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน 
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม 

๕. โครงการ หน่วยงานแห่งความสุขแลคณะกรรมการ 
สร้างสุข ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ 

๖. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ร้อยละของสถานพยาบาล 
ภาครัฐได้รับการตรวจสอบ 
ระบบวิศวกรรมความ 
ปลอดภัย ตามมาตรฐาน 
กำหนดร้อยละ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของสถานพยาบาล 
ภาครัฐได้รับการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
(ร้อยละ ๑๐๐)

๓. ระดับความสำเร็จของ 
นวัตกรรมที่หน่วยงาน 
สร้างใหม่และนำไปใช้ 
ประโยชน์

๔. ระดับความสำเร็จของการ 
ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง 
ความสุข

๕. ระดับความสำเร็จของงานที่^ 
ได้รับมอบหมาย / /เ  ^  i



©. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ประกอบด้วยข้าราชการ ๔ ราย ลูกจ้างประจำ - ราย พนักงาบราชการ ๒ ราย จ้างเหมา ๕  ราย
ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน

๑ นางสาวอนันต์ วงศ์เจริญ ๔๒๕; นักจัดการงาน 
ท่ัวไป

ชำนาญการ ๑. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาบ ควบคุม 
กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน ติดตาม และ 
ประเมินผลการทำงานชองหน่วยงานทีอยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ ท่ี ๒๒๙๙/๒๔๖๓ ลงวันที' ๔ พฤศจิกายน 
๒๔๖๓

๒. บริหารทั่วไป และดำเนินการ ได้แก่ งานธุรการ 
งานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์และอาคาร 
สถานที่

๓. บริหารด้านการเงิน งบประมาณ การบัญชี และ 
การพัสดุ

๔. บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ส่ือสาร

๔. ให้บริการข้อมูลและประขาสัมพันธ์
๖. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๗. ดำเนินงานต้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการ 

บริหารจัดการข้อร้องเรียน
๘. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและ 

ภายนอกหน่วยงาน
๙. ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขบีญหาข้อขัดข้อง ใน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่กำหนด

๑ ๐ .ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการเบิกจ่ายเงิน 
งบประมาณรายจ่าย 
ภาพรวม

๒. ระดับความสำเร็จของ 
การบริหารแผนงาน 
และงบประมาณผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Smart)

๓. ระดับความสำเร็จของ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานโดยใช้ 
Application 

๔. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในตาม 
เกณฑ์
กระทรวงการคลัง 

๔. จำนวนครั้งของการ 
รายงานผลการบริหาร 
จัดการงบประมาณ 
หรือแผนการปฏิบัติ /  
ราชการประจํวแ&น 

/  1 3
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ลำดับ ข่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวข้ี'วัดผลงาน
๒ นายศรุต ม่วงสิริ ๔๒๖ นักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์
ปฏิบ้ติการ ๑. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ประชาสัมพันธ์

๓. ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์แนะนำสำนักงาน 
๔. ด ำ เน ิน ก าร ด ูแ ล  ป ร ับ ป ร ุงแ ล ะ พ ัฒ น าระ บ บ  

เทคโนโลยีสารสบเทศ และข้อมูลของสำนักงาน 
๔. ดำเน ินการจ ัดทำส ื่อ ส ิ่งพ ิมพ์ ประซาสัมพันธ์ 

กิจกรรม และงานชองสำนักงาน 
๖. ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์สื่อสาร-ของสำนักงาน 
๗. ให ้คำป ร ึกษา แนะนำ เก ี่ยวก ับงานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ให้กับหน่วยงานในสังกัด 
๘. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ระดับความสำเร็จของ 
การพัฒนาฐานข้อมูล 
ที่สำคัญตามภารกิจ 
หลักชองหน่วยงาน 

๒. ระดับความสำเร็จของ 
การพัฒนาระบบ 
สารสนเทศตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด 

๓. ระดับความสำเร็จของ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานโดยใช้ 
Application 

๔. ร้อยละความสำเร็จ 
ชองการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในตาม 
เกณฑ์
กระทรวงการคลัง 

๔. ระดับความสำเร็จ 
การดูแล บำรุงรักษา 
และจัดการเครื่อง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ให้สามารถให้บ ร ิก า ^ '' 
แก่ผู้รับบริf m ? '

/  1 /
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวขี้'วัดผลงาน
๓ นางสาวจันทร์สุดา จังโกฏิ ๔๓๓ เจ้าพนักงาน 

การเงินและ 
นัญขี

ปฏินัติงาบ ๑. หัวหน้างานการเงินและบัญขี 
๒. ดำเนินการควบคุม กำกับการเงินงบประมาณ และ 

เงินนอกงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปอย่าง 
ถูกต้องตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ 
สำนักงาน

๓. ดำเนินการขออนุนัติเงินประจำงวด จัดสรรเงิน 
งบประมาณประจำปีและโอนเปลี่ยนแปลงหมวด 
รายจ่ายและประเภทเงินงบประมาณของสำนักงาน 

๔. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของ 
สำนักงาน

๕. รวบรวม ตรวจสอบ เอกสาร จัดทำรายการเบิก 
จ่ายเงินในระบบ GFMIS 

๖. จัดทำเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ รายงานข้อมูลทางบัญชี งบการเงิน 
ประจำปี ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวช้อง และข้อบังคับที่กำหนด 

๗. ดำเนินการจัดทำเอกสารและหลักฐานการเบิก 
จ่ายเงินงบกลาง เกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษา 
บุตร และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของ 
เจ้าหน้าที่

๘. จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บุคคลภายนอก

๑. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการควบคุม 
กำกับการใช้จ่ายเงิน 
ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี

๒. ร้อยละของการ 
ดำเนินการต้าน 
การเงินที่เป็นไปตาม 
ระยะเวลาที่กำหนด

๓. ร้อยละของรายงาน 
ด้านงบประมาณที่ 
สามารถจัดทำได้ 
ภายในระยะเวลาที่ 
กำหนด

๔. ร้อยละความสำเร็จใน 
การตรวจสอบเอกสาร 
ใบสำคัญได้ถูกต้อง 
ภายในระยะเวลา 
กำหนด

๕. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในตาม 
เกณฑ์
กระทรวงกำร?(ลัง 

/  (  /
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๙. ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ใน 

การปฏินัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่กำหนด 

๑ ๐ .ปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน หรือที่ได้รับมอบหมาย

๔ นางสาวนลินพรรณ ผูกจิต ๔๓๔ เจ้าพนักงาน 
ธุรการ

ปฏินัติงาน ๑. หัวหน้างานธุรการ
๒. ดำเนินการควบคุม กำกับงานธุรการ งานสารบรรณ 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ 

ยืม ทำลาย บริหารงานหนังสือ การบันทึกข้อมูล 
ต่าง ๆ

๔. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและ 
ภายนอกหน่วยงาน

๕. ดำเนินการออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆ 
๖. ดำเน ินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนระดับ 

พ ิจ ารณ าค ว าม ด ีค ว าม ช อ บ  โอน ย ้า ย  ย ืมต ัว 
ข้าราขการ

๗. ดำเน ินการควบค ุมการลาประเภทต่างๆ การลา 
ศึกษาต่อ แกอบรม สัมมนา 

๘. ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราขอิสริยาภรณ์ 
๙. ดำเนินการบันทึกข้อมูลประวติ ก.พ. ๗ 
๑ ๐ .ดำเน ินการบริหารจัดการเตรียมการประชุม และ 

ความพร้อมใช้ห้องประชุมภายในสำนักงาน 
๑ ๑ .ดำเนินการจัดการ ควบคุม กำกับดูแลระบบรักษา 

ความปลอดภัย บำรุงร ักษา การทำความสะอาด 
ด้านอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์

๑. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการบริหารงาน 
เอกสารได้ถูกต้องตาม 
ระเบียบงานสาร 
บรรณ

๒. ร้อยละความสำเร็จ 
ของงานร่าง/พิมพ์ 
หนังสือราชการได้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ 
กำหนด

๓. ร้อยละของการบันทึก 
ข้อมูลใน กพ.๗ มี 
ความถูกต้อง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทันเวลาตามที่กำหนด

๔. ระดับความสำเร็จของ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานโดยืใซ 
Application ภู «
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน

๑๒.ใหค้ำปรึกษาแบะน่าและแก้ไขปึญหาข้อขัดข้องใน 
การปฏินัตงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่กำหนด 

๑๓.ปฏิบีติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน หรือที่ได้รับมอบหมาย

๕. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในตาม 
เกณฑ์
กระทรวงการคลัง

๕ นางสาวศิริลภัศ คำวงษา ๗๖ นักวิชาการ 
พัสดุ

พนักงาน
ราชการ

๑. หัวหน้างานพัสดุ
๒. จ ัดทำแผนการจัดซ ื้อ/จ ัดจ ้างพ ัสดุ ประจำบี ของ 

สำนักงาน ให ้ม ีความเหมาะสมและเป ็นไปตาม 
ความต้องการต่อการใช้งานชองหน่วยปฏิบัติการ 

๓. ดำเน ิน การจ ัดซ ื้อ /จ ัดจ ้างว ัส ด ุ คร ุภ ัณ ฑ ท์ีใข้ใน 
ก ิจกรรมของสำน ักงานให ้เป ็นไปตามระเบ ียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. ด ำ เน ิน ก า ร จ ัด ซ ื้อ /จ ัด จ ้า ง  ว ัส ด ุ ในการซ ่อม 
บำร ุงร ักษาคร ุภ ัณ ฑ ์ชองห น ่วยงาน ท ีส ่งเช ้าร ับ  
บริการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. บันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP 

๖. บันทึกข้อมูลในระบบGFMIS เข่น ข้อมูลหลักผู้ขาย 
ใบ ส ั่งซ ื้อ /ส ั่ง จ ้าง (P0 ) บ ัน ท ึกข ้อม ูลส ิน ท ร ัพ ย ์ 
รายงานค่าเสื่อมราคา

๗. ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ งานบริหาร 
สัญญา และรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ

๑. ร้อยละความสำเร็จ 
ชองการดำเนินการ 
จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ได้ 
แล้วเสร็จตาม 
แผนงาน/โครงการ 
ภายในกรอบเวลาที่ 
กำหนด

๒. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการ'ขออนุมีติ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง หรือ 
บันทึกข้อมูลในระบบ 
6-6?ระบบ GFMIS 

ได้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ 
กำหนด
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ลำดับ ช่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
ให ้เฟ ้น 'โป ต าม แ ผ น ก ารจ ัด 4 อ /จ ัด จ ้า ง  ของ 
หน่วยงาน

๑ ๐ .ควบค ุม กำก ับ  ตรวจสอบ ก าร ร ับ -จ ่าย  การ 
จำหน่ายพัสดุที่ใซในกิจกรรมของหน่วยงาน ให้มี 
ค ว า ม ถ ูก ต ’อ ง แ ล ะ เน ้น ไ ป ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑ ๑ .ควบคุม ดูแล พัฒนาระบบจัดเก็บรักษาพัสดุคงคลัง 
ท ี่ใฃ ้ในกิจกรรมของสำนักงาน ให ้เป ็นป ัจจ ุบ ัน  
ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒.ตรวจสอบ ปรับปรุง รายการพัสดุคงคลังให้มีความ 
ครบถ้วน ถ ูกต ้องอย ่างสมรเสมอ และรายงาน 
พ ัส ด ุค ง เห ล ือ ป ร ะ จ ำป ีต าม ร ะ เบ ีย บ ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓.ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ การใช้ การ 
ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักงาน 

๑๔.ดำเน ินการทางทะเบ ียนสำหรับยานพาหนะของ 
สำนักงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบ ียบ ข้อบังคับ 
กรมการขนส่ง กระทรวงมหาดไทย 

๑๕.ให ้คำปร ึกษา แนะนำ เก ี่ยวก ับงานพ ัสด ุ ให้กับ 
หน่วยงานในสังกัด

๑๖.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการควบคุมและ 
ปรับปรุงรายการพัสดุ 
ในบัญชีหรือทะเบียน 
คุมให้ถูกต้องและเป็น 
ปัจจุบัน

๔. ร้อยละระดับ 
ความสำเร็จในการ 
ดำเนินการตรวจสอบ 
พัสดุประจำปีและ 
จำหน่ายพัสดุตาม 
ระเบียบฯ ภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนด 

๕. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในตาม 
เกณฑ์
กระทรวงการคลัง

/  A *
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ลำดับ ซ่ือ -  สๆล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวชี้'วัดผลงาน
๖ นางเฃมจิรา มากดี ๗๘ นักวิเคราะห์ 

นโยบายและ 
แผน

พนักงาน
ราชการ

๑. หัวหน้างานแผนงาน
๒. จ ัดท ำแผน ย ุท ธศาส ตร ์ แผนกลย ุทธ ์ และแผน 

ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ภารกิจ ผลผลิต และกิจกรรมของกรมสนับสนุน 
บริการสุขภาพ

๓. จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิราขการและคำของบประมาณ 
ประจำป ี ให ้เฟ ้นไปตามผลผล ิต ต ัวข ี่,ว ัด และ 
กิจกรรมที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ 
สำนักงาน

๔. จัดทำคำรับรองการประเมินผลปฏิบัติราชการตาม 
ตัวชี้วัดประจำปี

๖. ดำเนินการติดตาม ควบคุม กำกับ วิเคราะห์ และ 
ประเมินแผนงาน/โครงการ ตามผลผลิต ตัวชี้วัดท่ี 
กำหนด ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ 
สำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart)

๔. ดำเน ินการพ ัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐาน 
PMQA

๖. ติดตามงานคุณภาพมาตรฐานองค์กร ตามนโยบาย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๗. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน เฟ้นรายเดือน 
รายไตรมาส และรายปีเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 
ตามลำดับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart)

๗. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ระดับความสำเร็จของ 
การจัดทำแผนงาน/ 
โครงการ/แผนปฏิบัติ 
งานของหน่วยงาน 

๒. ระดับความสำเร็จของ 
การรายงานผลตัวชี้วัด 
ในระบบ SMART 

๓. ระดับความสำเร็จของ 
การรายงานผลตัวชี้วัด 
ของหน่วยงาน 

๔. ระดับความสำเร็จของ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานโดยไข้ 
Application 

๔. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในตาม 
เกณฑ์
กระทรวงการคลัง
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวขี้'วัดผลงาน
๗ นางสาวธรรญขบก เสือดำ ปฏิบิตงานด้าน 

การเงินและ 
บัญชี

จ้างเหมา 
บริการ

๑. รับ-ส่งเอกสารด้านการเงิน/พัสดุ 
๒. ลงทะเบียนรับ-ส่ง ใบสำคัญ/ใบแจ้งหนี้ 
๓. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารและหลักฐานการเบิก 

จ่ายเงินงบกลาง เกี่ยวกับเงินสวัสดิการการคักษ'าบุต' 
และเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของเจ้าหน้าที่ 

๔. รวบรวม ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานการเบิก 
จ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่กำหนด 

๔. ช่วยจัดทำรายงานการขอเบิกเงินคงคลังขบ๐๒ 
๖. ช่วยจัดทำรายงานเอกสารบัญชี ฃจ ๐๔ 
๗. บันทึกรายการจ่ายขำระเงิน 
๘. ช่วยจัดทำรายงานการขอเบิกเงินคงคลังขบ ๐๑ 
๙. ช่วยจัดทำใบบันทึกรายการบัญชี บซ ๐๑ 
๑ ๐ .ช่วยจัดทำใบนำส่งเงิน นส ๐๒-๑ 
๑ ๑ .ช่วยจัดทำใบรับเงินของหน่วยงาน บส ๐๑ 
๑๒.ช่วยจัดพิมพ์งบรายงานต่าง  ๆ และบันทึกรายงาน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart)
๑๓.ช่วยจัดพิมพ์หนังสือนำส่งราชการ 
๑๔. ถ่ายเอกสาร และจัดเก็บสำเนาเอกสารทางราชการ 

ให้เป็นหมวดหมู่
๑๔.ช่วยจัดทำเอกสารประกอบใบสำคัญเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายใบการประชุม อบรม สัมมนา ของ 
สำนักงานฯ

๑๖.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย ^๕:
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวขี้'วัดผลงาน
๘ นส.จักรีวรรณ ยอดเพชร ปฎิบัติงานด้าน 

พัสดุ
จ้างเหมา 
บริการ

๑. ปฏิบัติงานพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัสดุ เซ่น 
ลงบ ัญ ช ีและทะเบ ียนพ ัสด ุ การเก ็บร ักษา การ 
เบิกจ่าย นำส่งตรวจสอบใบสำคัญ 

๒. ดำเน ิน ก ารบ ัน ท ึกข ้อม ูล ระบ บ ก ารใช ้รถ ยน ต ์ 
ราชการ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการใช้รถยนต์ 
ราชการ และรายงาบสรุปผลการใช้รถยนต์ราชการ 
เป ็นรายเด ือน รายไตรมาส และรายบ ิเสนอให ้ 
ผู้บังคับบัญชา ตามสำดับ

๓. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการซ่อมแซม บำรุง 
ดูแลรักษารถยนต์ราชการ และรายงานสรุปผลการ 
ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษารถยนต์ราชการ เป็นราย 
เดือน รายไตรมาส และรายปีเสนอให้ผู้บังคับบัญชา 
ตามสำดับ

๔. ดำเนินการจัดเก็บและจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง  ๆ

๕. ดำเน ิน ก ารจ ัด เก ็บ รวบ รวม แล ะร ักษ าเอ กส าร 
หลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุ และรายงานสรุปผลการ 
เบิกจ่ายพัสดุเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
เสนอให้ผู้บังคับบัญชา ตามสำดับ 

๖. ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น 
ตรวจส อบ ความถ ูกต ้องชองเอกส ารห ล ักฐาน  
รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวช้องกับ 
งานพัสดุ

๗. ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาบอื่น 
๘. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุบการปฏิบัติงานชอง 

หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ลำดับ ข่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวขี้'วัดผลงาน
๙ นายวัชรินทร์ ชูชัย ปฏิบัติงานด้าน 

ขับรถยนต์
จ้างเหมา 
บริการ

๑. ปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ในการชนหรือจัดส่ง 
หนังสือ พัสดุสิ่งชอง เอกสารต่าง  ๆ และรับ-ส่ง 
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ หรือติดต่อ 
ราชการในท้องที,ภายในจังหวัด หรือไปปฏิบัติงาน 
ตามต่างจังหวัด

๒. ดำเน ินการดูแล บำรุงรักษาความสะอาดรถยนต์ 
ตรวจสอบสภาพความพร้อมชองรถยนต์ราชการที่ 
จะใช้งานในแต่ละวัน

๓. รายงานความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ที่ใช้ เพื่อ 
ส่งซ่อม บำรุง ดูแลรักษา

๔. จด บ ัน ท ึก เล ข ไ ม ล ์ร ถ ย น ต ์แ ล ะ ล งบ ัน ท ึก ก าร  
ปฏิบัติงานแต่ละวันในทะเบียนคุม

๕. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชอง 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๐ นายเมฆินทร์ ปีกรม ปฏิบัติงานด้าน 
รักษาความ 
ปลอดภัย

จ้างเหมา 
บริการ

๑. ตรวจตราบ ุคคลเช ้า-ออก ร ักษาความปลอดภัย 
บริเวณรอบๆ ตัวอาคาร ในศูนย์สนับสนุนบริการ 
สุขภาพที่ ๒ และบริเวณทางเช ้า-ออกให ้อยู่ใน 
ความเรียบร้อย

๒. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภท ภายใน 
ขอบเขตความรับผ ิดชอบ ม ิให ้ส ูญหายจากการ 
โจรกรรม

๓. รายงานเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ เมื่อ 
ออกยามแล้วในแต่ละวัน

๔. ล ์ง เก ต  ต ร ว จ ต รา บ ุค ค ล ภ าย น อ ก  และ 
ยานพาหนะที,ผ่านเช้า-ออก เพื่อบีองกันมิให้นำ 
สิ่งของภายในเขตรับผิดชอบ ออกไปนอกศูนย์
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวขี้'วัดผลงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ โดยมิไต้รับอนุญาต 
หรือนำส ิ'งผ ิดกฎหมายเข ้ามาในศูนย์สน ับสบ ุน 
บริการสุขภาพที่ ๒ ตลอดจนบันทึกการเข้า-ออก 
ของบ ุคคลภายนอก เพ ื่อน ้องก ันม ิให ้เก ิดความ 
เสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 

๕. ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่ว  ๆ ไป โดยเฉพาะต้าน 
อ ัคค ีภ ัย  การโจรกรรม และอื่น  ๆ รวมทั้ง การ 
ช่วยเหลือการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ 
เช่น การปิดนํ้า เปิด-ปิดไฟฟ้าให้แสงสว่างรอบ 
อาคาร และบ้านพัก ฯลฯ

๖. ดูแล ตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า รดนํ้าต้นไม้และสนาม 
หญ้ารอบๆ สำนักงานฯ ทุกวันที่มาปฏิบติงาน 

๗. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ไต้รับมอบหมาย

ร)© นางรัตนาพร ศรืสัมฤทธึ๋ ปฏิน้ติงานต้าน 
บริการทั่วไป

จ้างเหมา 
บริการ

๑. ปฏิบตงานทำความสะอาดประจำวัน กวาดและถู 
พื้นที่ต่างๆ ภายในสำนักงาน ปิดฝ่นละออง และ 
เช็ดโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน ตู้ใส่เอกสาร อุปกรณ์ 
ต่างๆ ของสำนักงาน ล้างจาน/ชาม/แก้วนํ้า และ 
อ่ืน  ๆ ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ เช็ดถูพื้นภายใน 
ห้องนํ้า เก็บขยะ เช ้า/เย ็น และรดนํ้าต้นไม้ดูแล 
ต้นไม้ภายในสำนักงาน

๒. ปฏิบติงานทำความสะอาดประจำสัปดาห์ ทุกวันทำ 
การสุดท้ายของสัปดาห์ ทำความสะอาดเช็ค 
กระจก/บานเกล็ด/ม่านปรับแสง ภายในสำนักงาน 
ทำความสะอาดขุดรับแขก ภายใน

/  1 *
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาบ/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวข้ี'วัดผลงาน
สำนักงาน และโต๊ะหมู่บูชา/ชุดโต๊ะ/เก้าอี้ ภายใน 
ห้องประชุม บีดกวาดหยากไย่ตามเพดานและชอก 
มุมต่างๆ

๓. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงาน ยก แบก เคลื่อนย้าย 
ส่ิงของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัย 
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

๔. ควบคุม จัดเก็บ ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์และ 
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัตงาน เพื่อให้สามารถใช้ 
งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาดูแล 
อุปกรณ์และเครื่องมือโม่ให้สูญหาย

๕. ดูแลเอื้ออำนวย ให้บริการต้อนรับผู้มาติดต่อ 
ประสานงาน

๖. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน วาง
แผนการปฏิบัติงานของตนเอง และพัฒนาคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง

๗. ติดต่อประสาบงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และ 
ภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

๘. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

/  C 1
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๒. กลุ่มสุขภาพภาคประซาซนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยข้าราซการ ๓ ราย ลูกจ้างประจำ - ราย พนักงานราชการ - ราย จ้างเหมา - ราย

ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวข้ี-วัดผลงาน
๑ นางพัชราภรณี ปีนมณี ๔๓๐ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ๑. ห ัวหน ้ากล ุ่มส ุขภาพภาคประซาซนและพ ัฒนา 

พฤติกรรมสุขภาพ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ส่ัง 
การประสานงาน ต ิดตาม และประเม ินผลการ 
ทำงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดขอบ ตามคำสั่งกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๒๒๙๙/๒๔๖๓ ลงวันท่ี 
๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

๒. พ ัฒนารูปแบบกลไกและขยายผลการจ ัดระบบ 
สุขภาพภาคประขาขนและพฤติกรรมสุขภาพ 

๓. น ิเทศ กำก ับ  ต ิดตาม ป ระเม ิน ผลการพ ัฒ น า 
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้านทั้ง 
ระดับบุคคล และองค์กรการดำเนินงานด้านการ 
จัดการระบบสุขภาพขุมซน(ตำบลจัดการคุณภาพ 
ช ีว ิต  หมู,บ ้าน ป ร ับ เป ล ี่ยน พ ฤ ต ิก รรม ส ุขภ าพ  
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ ) ในพ้ืนท่ี 

๔. ศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และประเมิน องค์ 
ความร ู้ด ้าน ระบบส ุขภาพ ภาคประขาขน  และ 
พฤติกรรมสุขภาพ

๔. ส่งเสริมและสนับสนุน การบูรณาการร่วมกับภาคี 
เคร ือข ่าย ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 
เพ ื่อการจัดการระบบสุขภาพภาคประซาซนและ 
พฤติกรรมสุขภาพ

๑. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน 
สุขภาพภาค 
ประซาซนและ 
พัฒนาพฤติกรรม 
สุขภาพ

๒. ร้อยละความสำเร็จ 
การดำเนินงาน 
มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ

๓. ระดับความสำเร็จ 
ของนวัตกรรมที่ 
หน่วยงานสร้างใหม่ 
และนำไปใช้ 
ประโยชน์

๔. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการจัดวาง 
ระบบควบคุม 
ภายในตามเกณฑ์ 
กระทรวงการคลัง
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ลำดับ ซ่ือ -  สๆล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวข้ี'วัดผลงาน
๖. สนับสนุนและติดตามกำกับการดำเน ินงานของ 

องค์กรภาคเอกขนสาธารณประโยขนั (NGO) ใน 
การจ ัด ก ารระบ บ ส ุข ภ าพ ภ าค ป ระขาซ น แล ะ 
พฤติกรรมสุขภาพ

๗. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม และประเมินผล 
การดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน 
การบริหารจัดการ, ด้านการบริการสุขภาพ และ 
ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

๘. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒ นางสาวนาตยา สุดจ้อย ๔๒๘ นักวิขาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ๑. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจำหมู,บ้าน(อสม.)เป็นแกนนำใน 
ก า ร จ ัด ร ะ บ บ ส ุข ภ า พ ข ุม ซ บ ต า ม ห ล ัก ก า ร  
สาธารณสุขมูลฐาน

๒. ส ่งเสริมให ้หน ่วยงานที่เก ี่ยวข ้องดำเน ินการตาม 
ระเบียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

๓. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี 

๔. ส ่งเส ร ิมและส น ับ ส น ุน ความร ู้ด ้าน การพ ัฒ น า 
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

๕. งานส ื่อสารประซาส ัมพ ันธ ์เพ ื่อการปร ับเปล ี่ยน 
พฤติกรรมและการจัดการสุขภาพขุมซน

๑. ร้อยละความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน 
สุขภาพภาค 
ประซาซนและ 
พัฒนาพฤติกรรม 
สุขภาพ

๒. ร้อยละความสำเร็จ 
การดำเนินงาน 
มาตรฐานระบบ 
บริการสฃภาพ
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ลำดับ ข่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๖. ส่งเสริม สนับสนุน กำก ับต ิดตาม และประเมินผล 

การดำเน ินงานมาตรฐานระบบบริการส ุขภาพด้าน 
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

๗. ปฏ ิบ ัต ิงานร ่วมหรือสน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓ นางสาวไพลิน เปรมสุโข ๔๓๑ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิ1บติการ ๑ . พ ัฒ น าศ ัก ย ภ าพ เค ร ือ ข ่าย ด ้าน ก าร จ ัด ก าร ร ะ บ บ  
สุขภาพขุมซบ และพฤติกรรมสุขภาพ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรอาสาสมัครสาธารณสุข 
ป ร ะจำห ม ู'บ ้าน  แ ล ะ ภ า ค ีเค ร ือ ข ่า ย Vfงภ าค ร ัฐ  
ท ้องถ ิ่น และภาคป ระซ าซ น ให ้ม ีส ่วน ร ่วม ใน การ 
จ ัด ก ารระบ บ ส ุข ภ าพ ภ าค ป ระซ าซ น แ ล ะพ ัฒ น า 
พฤติกรรมสุขภาพ

๓. พัฒนา และ ใช้กลไกระบบการเฝ็าระวังภ ัย ด้าน 
ร ะ บ บ ส ุข ภ า พ ภ า ค ป ร ะ ซ า ซ น แ ล ะ พ ฤ ต ิก ร ร ม  
สุขภาพในพื้นที่

๔. เสริมสร้างแรงจูงใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 
หมู่บ้าน

๔. ส ่ง เส ร ิม แ ล ะส น ับ ส น ุน ก ารจ ัด ก ารค วาม ร ู้ระบ บ  
ส ุขภาพภาคประซาซน และการพ ัฒ น าพฤต ิกรรม 
สุขภาพ

๖. ส่งเสริม สนับสนุน กำก ับต ิดตาม และประเมินผล 
การดำเน ินงานมาตรฐานระบบบริการส ุขภาพด้าน 
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

๗. ปฏ ิบ ัต ิงานร ่วมหรือสน ับสน ุบการปฏ ิบ ัต ิงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ร้อยละ
ความสำเร็จของ 
การดำเน ินงาน 
สุขภาพภาค 
ประซาซนและ 
พัฒนาพฤติกรรม 
สุขภาพ 

๒. ร้อยละ
ความสำเร็จการ 
ดำเนินงาน 
มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 

๓. ร้อยละ
ความสำเร็จของ 
การจัดวางระบบ 
ควบคุมภายใน 
ตามเกณฑ์ 
ก ร ะ ท รว งก าร ค ล ั^

3



๓. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ประกอบด้วยข้าราชการ ๑๑ ราย ลูกจ้างประจำ - ราย พนักงานราชการ - ราย จ้างเหมา - ราย

ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๑ นายอุดร เขียวดี ๔๓๗ นายช่างเทคนิค ขำนาญงาน ๑. หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ควบคุม 

กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน ติดตาม และ 
ประเมินผลการทำงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
ต าม ด ำส ั่ง ก ร ม ส น ับ ส น ุน บ ร ิก า ร ส ุข ภ าพ  ท่ี 
๒๒๙๙/๒๔๖๓ ลงวับที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดชอบ

๓. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ(ทั้ง ๔ ด้าน)

๔. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานมาตรฐาน 
วิศวกรรมการแพทย์ร่วมกับเขตบริการสุขภาพของ 
กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานอื่นและหน่วยงาน 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้าน 
วิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

๖. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม 
การแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือ 
แพทย์ (ร้อยละ ๑๐๐) 

๒. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการตรวจสอบ 
ระบบวศป.ตาม 
มาตรฐานกำหนด 
(รอยละ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ 
ความพร้อมใช้ของห้อง 
ให้บริการรองรับ 
สถานการณ์ Covid- 
๑๙ (รอยละ ๑๐๐) .

/  C 4
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ลำดับ ข่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๗. ร่วมประเมินผลการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน 

วิศวกรรมการแพทยีในพื้นที่ก ับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวช้อง

๘. สร้าง พ ัฒนาเครือข ่ายด ้านวิศวกรรมการแพทย์แก ่ 
บ ุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในพื้นที่ 
รับผิดชอบ

๙. ร ่วมออกข้อกำหนดและมาตรฐานของเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐใบพื้นที่ร ับผิดขอบ

๑ ๐ .ปฏิบัตงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัตงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. ระดับความสำเร็จของ 
นวัตกรรมที่หน่วยงาน 
สร้างใหม่และนำไปใช้ 
ประโยขนํ 

๔. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเป ๋าหมาย (ตาม 
พื้นที่ท ี่ร ับผิดขอบ) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ระบบ บริการสุขภาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐

๒ นายอภิชาติ เพ็งแตง ๔๔๒ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ๑. หัวหน้างานควบคุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน 
ติดตาม และประเม ินผลการทำงานที่อย ู่ภายใต ้ 
ความรับผิดขอบ

๒. ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ท ี่ม ืความเสี่ยง 
สูงให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพื้นที่ 
รับผิดชอบ

๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถทดสอบ ตรวจสอบ 
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ม ืความเสี่ยงสูงได้

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้ร ับการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือ 
แพทย์ (ร ้อยละ ๑ ๐ ๐ )

๒. จำนวนของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้ร ับการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือ , 
ความเสี่ยงสูง (เร ^ส ะ
๑ ๐ ๐ ) /  f  .
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาบ
๔. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยง 

สูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดขอบ
๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 

ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ 
แพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงได้

๖. ตรวจสอบการมี การใช้ระบบสื่อสารในสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๗. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม 
การแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๘. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใบ 
พื้นที่รับผิดชอบ

๙. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ (ท้ัง ๕ ด้าน)

๑ ๐ .ร่วมออกข้อกำหนดและมาตรฐานของเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๑ ๑ .ปฏิบ้ตงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบํตงาบของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดขอบ) ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐

๔. ระดับความสำเร็จของ 
นวัตกรรมที่หน่วยงาน 
สร้างใหม่และนำไปใช้ 
ประโยชน์
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวชี้,วัดผลงาน
๓ นายอำนาจ ศิลมีสัตย์ ๔๓๘ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาบ ๑. ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยง 

สูงให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถทดสอบ ตรวจสอบ 
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มืดวามเสี่ยงสูงได้

๓. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มืความเสี่ยง 
สูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดขอบ

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ 
แพทย์ที่ไม่มืความเสี่ยงสูงได้

๔. ตรวจสอบการมี การใช้ระบบสี่อสารในสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๖. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม 
การแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐใบพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๗. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดชอบ

๘. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ (ท้ัง ๔ ด้าน)

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/ 
สอบเทียบเครื่องมือ 
แพทย์ (ร้อยละ ๑๐๐)

๒. จำนวนของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/ 
สอบเทียบเครื่องมือ 
ความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 
๑๐๐)

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเป๋าหมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดขอบ)ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐
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สำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวขี้วัดผลงาน
๙. ร่วมออกข้อกำหนดและมาตรฐานของเครื่องมือและ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ไห้กับสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๑๐.ปฎิบํตงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏินัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

(SL นายเอนก มากดี ๔๓๕ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน ๑. ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่มืความเสี่ยง 
สูงให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถทดสอบ ตรวจสอบ 
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มืความเสี่ยงสูงได้ 

๓. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มืความเสี่ยง 
สูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดขอบ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ 
แพทย์ที่ไม่มืความเสี่ยงสูงได้

๕. ตรวจสอบการมี การใข้ระบบสื่อสารในสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ 

๖. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม 
การแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ 
รับผิดชอบ

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือ 
แพทย์ (ร้อยละ ๑๐๐)

๒. จำนวนของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือ 
ความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 
๑๐๐)

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเป๋าหมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดขอบ)ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ ✓ ' 
ระดับพื้นฐาน'ขa้?!ละ 
๘๐ (  ^
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวข้ี,รัดผลงาน
๗. ส่งเสริม สนับสบุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 

สุขภาพภาครัฐใบสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๘. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รันผิดขอบ (ท้ัง ๕  ด้าน)

๙. ร่วมออกข้อกำหนดและมาตรฐานของเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ 
ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔ นายสารพันธ์ วงค์'บุญมา ๔๔๖ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ๑. ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่มืความเสี่ยง 
สูงให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถทดสอบ ตรวจสอบ 
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มืความเสี่ยงสูงได้ 

๓. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มืความเสี่ยง 
สูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดขอบ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ 
แพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงได้

๔. ตรวจสอบการมี การใช้ระบบสี่อสารในสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือ 
แพทย์ (ร้อยละ ๑๐๐)

๒. จำนวนของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือ 
ความเสี่ยงสูง(ร้อยละ . 
๑๐๐)
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ลำดับ ช่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๓. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม 
การแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐใบพื้นที่ 
รับผิดซอบ

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๕. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ (ท้ัง ๕ ด้าน)

๖. ร่วมออกข้อกำหนดและมาตรฐานของเครื่องมือและ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๗. ปฏิ,บตงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏินัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเฟ้าหมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดขอบ)ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐

๖ นายมรกต ปลาเงิน ๔๔๕ นายช่างไฟฟ้า ปฏิบํตงาน ๑. ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่มืความเสี่ยง 
สูงให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถทดสอบ ตรวจสอบ 
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มืความเสี่ยงสูงได้ 

๓. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มืความเสี่ยง 
สูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดขอบ

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/ 
สอบเทียบเครื่องมือ 
แพทย์ (ร้อยละ ๑๐๐)
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวขี้'วัดผลงาน
๗ นายพุทธชาติ เพ็งหัวรอ ๔๔ 6) นายช่างเทคนิค ปฏิบํติงาน ๑. ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 

ให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 

ภาครัฐในพื้นที่ให้สามารถทดสอบ ตรวจสอบ 
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงได้ 

๓. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ที่มืความเสี่ยง 
สูงให้หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐใบพื้นที่ให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือ 
แพทย์ที่ไม่มืความเสี่ยงสูงได้ 

๕. ตรวจสอบการมี การใช้ระบบสื่อสารในสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ 

๖. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านวิศวกรรม 
การแพทย์แก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่ 
รับผิดขอบ

๗. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๘. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ (ท้ัง ๕ ด้าน)

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/ 
สอบเทียบเครื่องมือ 
แพทย์ (ร้อยละ ๑๐๐)

๒. จำนวนของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการทดสอบ/ 
สอบเทียบเครื่องมือ 
ความเสี่ยงสูง (ร้อยละ 
๑๐๐)

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดชอบ)ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐

9



ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๙. ร่วมออกข้อกำหนดและมาตรฐานของเครื่องมือและ 

อุปกรณ์ทางการแพทย็ให้กับสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๑ ๐ .ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๘ นายสุริยา ทารักษ์ ๙๓๒ วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบํติการ ๑ . หัวหน้างานส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน 
ติดตาม และประเมินผลการทำงานที่อยู่ภายใต้ 
ความรับผิดขอบ

๒. ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในสถาน 
บริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่

๓. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถ 
ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยได้

๔. ส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์และ 
วิศวกรรมสื่อสารในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๕. สนับสนุนการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการบริหาร 
จัดการระบบซ่อมบำรุง ของสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๖. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้าน 
วิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ

๑ . ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการตรวจสอบ 
ระบบ วศป. ตาม 
มาตรฐานกำหนด 
(ร้อยละ ๑๐๐)

๒. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ
น i / Q S  Ckได้รับการสงเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ 
ความพร้อมใข้ฃอง 
ห้องให้บริการรองรับ 
สถานการณ์ Covid- 
๑๙ (รอยละ๑๐๐)

๓. ระดับความสำเร็จของ 
นวัตกรรมที่หน่วยงาน, 
สร้าง,ใหม่ แP&น้าไปโ'ซ้ 
ประ'โยซ่น ^
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ลำดับ ช่ือ -  สกุล ดำแหน่งเลฃที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๘. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ (ท้ัง ๔ ด้าน) 

๙. ปฎิบํติงานร่วมหรือสนับสพุนการปฏิบํติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเปึาหมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดชอบ)ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภสาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐

๙ นายสุรินทร์ รักชู ๔๔๓ นายข่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ๑. ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในสถาน 
บริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่

๒. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถ 
ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยได้

๓. ส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์และ 
วิศวกรรมสื่อสารในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๔. สนับสนุนการใช้โปรแกรมสารสนเทศในการบริหาร 
จัดการระบบซ่อมบำรุง ของสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๖. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้าน 
วิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่รับผิดขอบ

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการตรวจสอบ 
ระบบ วศป. ตาม 
มาตรฐานกำหนด 
(ร้อยละ ๑๐๐)

๒. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการสงเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ 
ความพร้อมใช้ของ 
ห้องให้บริการรองรับ 
สถานการณ์ Covid- 
๑๙ (ร้อยละ^o o \ s

J  ๔̂ *

ภ ั̂ '''"



ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวข้ี'วัดผลงาน
๗. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ (ท้ัง ๕  ด้าน) 

๘. ปฏิบํติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบํติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเป๋าหมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดขอบ)ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุฃภสาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐

๑๐ นายเทอดไทย สารพิชญ์ ๔๓๙ นายช่างเทคนิค ปฏิบํติงาน ๑. ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในสถาน 
บริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่

๒. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถ 
ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยได้

๓. ส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์และ 
วิศวกรรมสื่อสารในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดชอบ

๔. สนับสนุนการใขโปรแกรมสารสนเทศใบการบริหาร 
จัดการระบบซ่อมบำรุง ของสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใบ 
พื้นที่รับผิดขอบ

๖. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้าน 
วิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่รับผิดขอบ

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการตรวจสอบ 
ระบบ วศป. ตาม 
มาตรฐานกำหนด 
(ร้อยละ ๑๐๐)

๒. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการสงเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ 
ความ'พร้อม'ใข้ฃอง 
ห้องให้บริการรองรับ 
สถานการณ์ Covid- 
๑๙ (รอยล#tร)----------^
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๗. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบ (ท้ัง ๔ ด้าน) 

๘. ปฏิบํตงานร่วมหรือสนับสพุนการปฏิบํตงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเป้า'หมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดชอบ)ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภสาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐

(5)(5) นายเทวา ป่นมณี ๔๔0 นายข่างเทคนิค ปฏิบํติงาน ๑. ดำเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในสถาน 
บริการสุขภาพภาครัฐในพื้นที่

๒. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถ 
ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยได้

๓. ส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์และ 
วิศวกรรมสื่อสารในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๔. สนับสนุนการใซโปรแกรมสารสนเทศในการบริหาร 
จัดการระบบซ่อมบำรุง ของสถานบริการสุขภาพ 
ภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ

๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพภาครัฐในสถานบริการสุขภาพภาครัฐใน 
พื้นที่รับผิดขอบ

๖. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการดำเนินงานด้าน 
วิศวกรรมการแพทย์ในพื้นที่รับผิดชอบ

๑. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการตรวจสอบ 
ระบบ วศป. ตาม 
มาตรฐานกำหนด 
(ร้อยละ ๑๐๐)

๒. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
ได้รับการสงเสริม 
สนับสนุน ตรวจสอบ 
ความพร้อมใช้ของ 
ห้องให้บริการรองรับ 
สถานการณ์ Covid- 
๑๙ (รอยละ๑๐๐)ร ^
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ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวขี้'วัดผลงาน
๗. ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ 
สุขภาพภาครัฐในพื้นที่รับผิดขอบ (ท้ัง ๕ ด้าน) 

๘. ปฏินัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏินัติงาบของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมาย(ตาม 
พื้นที่รับผิดขอบ)ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐานระบบ 
บริการสุฃภสาพ 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
๘๐
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๔. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยข้าราชการ ๒ ราย ลูกจ้างประจำ - ราย พนักงานราชการ ๑ ราย จ้างเหมา - ราย
ลำดับ ช่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ดัวซ้ีวัดผลงาน

๑ นายภิเศก ดักดึ๋เพ็ชร ๔๓๖ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน ๑. หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน 
ติดตาม และประเมินผลการทำงานที่อยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ ท่ี ๒๒๙๙/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน ๒๔๖๓

๒. สำรวจพื้นที่เบื้องต้น รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูล 
มาให้กองแบบแผน เพื่อทำผัง Master Plan 

๓. ตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้น 
๔. ป ระเม ิน มาตรฐานระบบบร ิการส ุขภาพ ด ้าน  

อ าค ารแ ล ะ ส ภ าพ แ ว ด ล ้อ ม ส าธ ารณ ส ุข ก ับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สภาพแวดล้อมที่ไม่ 
ซับซ้อน

๖. ประมาณการราคา งานก่อสร้าง ในกรณีที่ได้รับ 
มอบหมายจากจังหวัด

๗. ร่วมดำเนินการในการตรวจสอบ ประเมินมูลค่า 
ความเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่ สถานพยาบาล 
ได้รับเหตุอุบัติภัยหรือภาวะอุกเฉิน 

๘. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๙. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ร้อยละของ 
สถานพยาบาล 
ภาครัฐ มี 
มาตรฐานตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ระบบบริการ 
สุขภาพ (ร้อยละ 
๘๐)

๒. ระดับความสำเร็จ 
ของนวัตกรรมที่ 
หน่วยงาน 
สร้างใหม่และ 
นำไปใช้ 
ประโยชน์

๓. ร้อยละ
ความสำเร็จของ 
การจัดวางระบบ 
ควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคล' y

1



ลำดับ ช้ีอ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดขอบ ตัวช้ี'วัดผลงาน
๒ นายอนิวรรตน์ มีจันทร์ ๔๔๗ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาบ ๑. ลำรวจพื้นที่เบื้องต้น รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูล 

มาให้กองแบบแผน เพื่อทำผัง Master Plan 

๒. ตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้น 
๓. ป ระเม ิน มาตรฐานระบบบร ิการส ุขภาพ ด ้าน  

อ าค ารแ ล ะ ส ภ าพ แ ว ด ล ้อ ม ส าธ ารณ ส ุข ก ับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สภาพแวดล้อมที่ไม่ 
ซับซ้อน

๕. ประมาณการราคา งานก่อสร้าง ในกรณีที่ไต้รับ 
มอบหมายจากจังหวัด

๖. ร่วมดำเนินการในการตรวจสอบ ประเมินมูลค่า 
ความเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่ สถานพยาบาล 
ได้รับเหตุอุบัติภัยหรือภาวะอุกเฉิน 

๗. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ร้อยละของ 
สถานพยาบาล 
ภาครัฐ มี 
มาตรฐานตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ระบบบริการ 
สุขภาพ (ร้อยละ 
๘๐)

๒. รายงานความ 
คืบหน้างาน 
ก่อสร้าง 
ประจำเดือน 
ครบถ้วนทุกเดือน

๓. ร้อยละความ 
สมบูรณ์การ 
บันทึกควบคุม 
งานก่อสร้าง 
ประจำวัน (ร้อย 
ละ๘๐)

๔. ประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายการ 
ก่อสร้าง ตาม 
แบบ ปร.๔ y '  
๕ 1ปร / ^ ใด /  ,



ลำดับ ข่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวชี้,วัดผลงาน
๓. นายธรรมธร ยุระศรี วิศวกรโยธา ๑. สำรวจพื้นที่เบื้องต้น รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูล 

มาให้กองแบบแผน เพื่อทำผัง M aster Plan 
๒. ตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้น 
๓. ป ระเม ิน มาตรฐานระบบบร ิการส ุขภาพ ด ้าน  

อ าค ารแ ล ะ ส ภ าพ แ ว ด ล ้อ ม ส าธ ารณ ส ุข ก ับ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สภาพแวดล้อมที่ไม่ 
ซับซ้อน

๕. ประมาณการราคา งานก่อสร้าง ในกรณีที่ได้รับ 
มอบหมายจากจังหวัด

๖. ร่วมดำเนินการในการตรวจสอบ ประเมินมูลค่า 
ความเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่ สถานพยาบาล 
ได้รับเหตุอุบัติภัยหรือภาวะฉุกเฉิน 

๗. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ใช้โปรแกรม 
Sketch Up เพื่อ 
จัดทำผังบริเวณได้ 

๒. ทำการตรวจสอบ 
และออกรายงาน 
สรุปผลตรวจสอบ 
อาคารประจำปีได้ 

๓. ประเมินผลใน 
ระบบ แร๔ ด้านที่ 
๓ อาคารสถานที่ ฯ 
ได้

๔. ประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายการ 
ก่อสร้าง ตามแบบ 
ปร.๔ 1 ปร.๔ ;ปร. 
๖ ได้

/  /  ร
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๕. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ประกอบด้วยข้าราชการ ๑ ราย ลูกจ้างประจำ - ราย พนักงานราชการ - ราย จ้างเหมา - ราย

ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวชี้'วัดผลงาน
๑ นางสาววิไลวรรณ ภูศรีเทศ ๔๒๙ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิน้ติการ ๑. หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ สั่งการประสานงาน 
ติดตาม และประเมินผลการทำงานที่อยู่ภายใต้ 
ความรับผิดขอบ ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการ 
สุขภาพ ท่ี ๒๒๙๙/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในความ 
รับผิดขอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๓. ส่งเสริม ควบคุม กำกับ เฝ็าระวัง และยกระดับ 
ค ุณภาพสถานพยาบาลภาคเอกซน และสถาน 
ประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ ตามมาตรฐาน 
และ กฎหมายกำหนด ร ่วมก ับหน ่วยงานท ี่ 
เกี่ยวข้อง

๔. ดำเนินการเซิงรุกในพื้นที่ในเรื่องระบบ การเฝืา 
ระวัง เตือนภัย ตาม พรบ.สถานพยาบาล พรบ. 
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง

๕. ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินการ 
ข อ งส ถ าน พ ยาบ าล ภ าค เอ ก ซ น  และสถาน 
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อ 
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ให้ 
ได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน

๑. ร้อยละของ 
สถานพยาบาล 
ภาคเอกซบ 
กลุ่มเป๋าหมาย 
ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานตามที่ 
กฎหมายกำหนด

๒. ร้อยละของ 
สถานพยาบาล 
กลุ่มเสี่ยงได้รับ 
การเฝืาระวังตาม 
กฎหมาย

๓. ร้อยละของสถาน 
ประกอบการเพื่อ 
สุขภาพ ผ่าน 
เกณฑ์มาตรฐาน 
ตามที่กฎหมาย 
กำหนด



ลำดับ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวชี้'วัดผลงาน
๖. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ พัฒนา และถ่ายทอดองค์ 

ค ว าม ร ู้ด 1'า น ส ถ า น พ ย า บ า ล แ ล ะ ส ถ า น  
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

๗. ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี ด้าน 
ส ถาน พ ยาบ าลและส ถาน ป ระกอบ การเพ ื่อ  
สุขภาพในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘. ประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 
ระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลและสถาน 
ป ระกอบการเพ ือส ุขภาพ  จรรยาบรรณ การ 
ประกอบโรคศิลปะในพ้ืนท่ี

๙. สำรวจ ส่งเสริม พ ัฒนา ควบคุม กำกับ และ 
พิจารณาการออกใบอนุญาต สถานประกอบการ 
เพ ื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้ส ูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ ให้มีมาตรฐาน 
และการบริการท ี่ม ีค ุณ ภาพสมประโยชน ์แก ่ 
ผู้ใช้บริการ

๑ ๐ .ประสานงาน และให้ความร่วมมือสนับสบุนการ 
ดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ กับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวช้องในพื้นที่

๑ ๑ .ปฏินัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏินัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. ร้อยละของสถาน 
ประกอบการเพื่อ 
สุขภาพได้รับการ 
เฝ็าระวังตามที่ 
กฎหมายกำหนด 

๔. ร้อยละของสถาน 
ประกอบการเพื่อ 
สุขภาพได้รับการ 
ส่งเสริมให้มี 
คุณภาพ 
มาตรฐานระดับ 
สากล

(  <
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๖. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยข้าราชการ ๑ ราย ลูกจ้างประจำ - ราย พนักงานราชการ - ราย จ้างเหมา - ราย
ลำดับ ช่ือ -  สกุล ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง ระดับ ลักษณะงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลงาน

๑ นางสาวบาตยา สุดจ้อย ๔๒๘ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ๑. หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ส่ังการ 
ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการทำงาน 
ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งกรม 
สนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ี ๒๔๓/๒๔๖๔ ลงวันท่ี 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

๒. ดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
๓. จัตทำข้อเสนอเซิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขต 

สุขภาพ
๔. กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุน 

บริการสุขภาพ
๔. แก้โข'ปิญหาในพ้ืนท่ี ตามการกิจศูนย์สนับสนุน 

บริการสุขภาพ
๖. งานตรวจราชการและนิเทศงาน
๗. พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบท 

ของพ้ืนที่
๘. ศ ึกษา ว ิเคราะห ์ ว ิจ ัย  พ ัฒนา ประเม ิน และ 

ถ ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นที่

๙. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. ร้อยละ
ความสำเร็จการ 
ดำเนินงาน 
มาตรฐานระบบ 
บริการสุขภาพ 

๒. ร้อยละ
ความสำเร็จการ 
ดำเนินงานตรวจ 
ราชการ และ 
นิเทศงาน

๓. ระดับความสำเร็จ 
ของนวัตกรรมที่ 
หน่วยงาน 
สร้างใหม่และ 
นำไปใช้ประโยขน้ 

๔. ร้อยละ
ความสำเร็จของ 
การจัดวางระบบ 
ควบคุมภายใน 
ตามเกณฑ์ 
กระทรวงด^ร^ด้ง^


