
 

 

 

 

 

 

แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ...................................................................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสิรฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละเทียบ
จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

โครงการยกระดับพัฒนาพัฒนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศบส. 6 10,000.00  10,000.00      10,000.00 100.00 100.00    

ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านกึ ให้มีวัตน
ธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตว์สุจริต

การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

ศบส. 6 10,000.00  10,000.00      10,000.00 100.00   100.00    -   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
จริยธรรม ในวันที่ 30 

มีนาคม 2565 ณ ศูนย์กสิ
กรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง 
อ าเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรี

เจ้าหนา้ที่ศูนย์
สนบัสนนุบริการ

สุขภาพที่ 6 ผ่านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ส่งเสริมองค์กร
คุณธรรม จริยธรรม 

27 คน

 3. แนวทางแก้ไข   :  1) .................................................................................................................................
                          2) ..................................................................................................................................

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรท้ังปี 

(1) บาท

 งบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรรจริง (2)

บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

 1. ปัญหา/อุปสรรค :  1) .................................................................................................................................
                          2) ..................................................................................................................................

 2. ข้อเสนอแนะ     :  1) .................................................................................................................................
                          2) ..................................................................................................................................

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ : .....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์....................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละ
เทียบ

จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

75 105.59 5,121 คน

75 32.57 23136 คน

75

75

75 12.81 68 แห่ง

75 19.77 105 แห่ง

75 57.60 6117 คน

โครงการ/กิจกรรม

(เพ่ิมเติม) ร้อยละ อสม.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
อบรมยกระดับเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2565

6.ร้อยละของชุมชนมีการด าเนนิการจัดการสุขภาพที่
เหมาะสมให้ประชาชน

7.ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

1.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

2.ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

3.ร้อยละต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต

(เพ่ิมเติม) ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมสนบัสนนุ
ให้ อสม.ใช้แอปพลิเคชัน่“สมาร์ท อสม.”

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการและเป้าหมาย

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรท้ังปี 

(1) บาท

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

แผนยุทธศาสตร์ : .....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์....................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…

3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละ
เทียบ

จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

สนับสนุนการ
ด าเนินงานสุขภาพภาค

ประชาชน ของศูนย์
สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 1 -12

โครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพเขต
สุขภาพท่ี 6 ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ศบส. 6

คัดเลือก อสม ดีเด่น 
ระดับจังหวัด และ
สัปดาห์วันรณรงค์ฯ สสจ.

คัดเลือก อสม ดีเด่น 
ระดับจังหวัด และพัฒนา
ศักยภาพสู่การคัดเลือก 
อสม.ดีเด่นระดับเขต
สุขภาพ/ภาค/ชาติ 
ประจ าปี 2565

สสจ. 8 
จังหวัด

สสจ. 8
 จังหวัด

ศบส. 6 80,000.00   80,000.00   77,930.00    97.41       97.41   2,070.00   2.59     จัดประชมุคัดเลือก อสม .ดีเด่นระดับจังหวัด 8 
จังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี (7 ธ.ค.64 จ านวน 
10000 บาท) จังหวัดจันทบุรี (8 ธ.ค.64 จ านวน 
10000 บาท) จังหวัดฉะเชงิเทรา (8 - 9 ธ.ค.64 
จ านวน 10000 บาท) จังหวัดชลบุรี (14 ธ.ค.64
จ านวน 9980 บาท) จังหวัดสระแก้ว ( 15 ธ.ค. 64
 จ านวน 10000 บาท) จังหวัดตราด (15 ธ.ค.64 
จ านวน 5950 บาท) จังหวัดระยอง ( 14 - 15 
ธ.ค.64 จ านวน 9880 บาท) จังหวัดสมุทรปราการ
 ( 7,11,13  ม.ค.65 จ านวน 10000 บาท) จัด
ประชมุน าเสนอผลงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่ดีเด่นระดับชาติ จ านวน 2120 
บาท ( 24,25 ก.พ.65)

อสม. ดีเด่น
ระดับจังหวัด

พัฒนาศักยภาพ อสม. สู่
การเป็น "สมาร์ท อสม." 
และ "อสม. หมอประจ า
บ้าน" (คนใหม่ 1 คน/
หมู่บ้าน)

พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น
 สมาร์ท อสม. "อสม. 
หมอประจ าบ้าน" 
ปีงบประมาณ 2565 4850 คน 5121 คน

ศบส. 6 587,500.00 587,500.00 587,500.00  100.00     100.00 -          -      ด าเนนิการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าบ้าน หลักสูตรฝึกอบรม
 สมารท์ อสม. และ อสม. หมอประจ าบ้าน
 ปีงบประมาณ 2565 8 จังหวัด จ านวน 
600,855 บาท ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  จ านวน 
8015 บาท

ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สมาร์ท อสม.
 และ อสม.
หมอประจ า

บ้าน 5121 คน

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2565

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิตผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/ตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรท้ังปี 

(1) บาท

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ผลลัพธ์ ผลกระทบ

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

แผนยุทธศาสตร์ : .....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์....................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละ
เทียบ

จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

สนบัสนนุพ้ืนที่ในการ
พัฒนา อสค. และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานสุขภาพภาค
ประชาชน

ติดตามการพัฒนา สมาร์ท
 อสม. หมอประจ าบ้าน 
อสค. และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 
2565

ศบส. 6 69,000.00   

งวด 2

-          

สนบัสนนุพ้ืนที่ในการ
พัฒนา อสค. และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานสุขภาพภาค
ประชาชน (สสจ.)

ขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
สุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ และสนบัสนนุ
พ้ืนที่ในการพัฒนา อสค./
แกนน า และรายงานผล
การปฏัติงาน 
ปีงบประมาณ 2565

ศบส. 6 40,000.00   40,000.00   38,630.00    96.58       96.58   1,370.00   3.43     ด าเนนิการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าบ้าน หลักสูตรฝึกอบรม
 สมารท์ อสม. และ อสม. หมอประจ าบ้าน
 ปีงบประมาณ 2565 8 จังหวัด จ านวน 
600,855 บาท ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  จ านวน 
8015 บาท

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ได้รับการ
พัฒนา

ศักยภาพเป็น
 สมาร์ท อสม.
 และ อสม.
หมอประจ า

บ้าน

ร่วมกับสสม. ภาคสร้าง
พ้ืนที่ต้นแบบ (Sand 
Box) อสม. ร่วมกับ อสค.
 ดูแลผู้ป่วยโดยกลไก 3 
หมอ

ร่วมกับสสม. ภาคสร้าง
พ้ืนที่ต้นแบบ (Sand Box)
 อสม. ร่วมกับ อสค. ดูแล
ผู้ป่วยโดยกลไก 3 หมอ 
ปีงบประมาณ 2565

ศบส. 6 50,000.00   

งวด 2

-          

พ้ืนที่ต้นแบบ 
(Sand Box)

ติดตามความก้าวหนา้
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สมาร์ท อสม.
 และพ้ืนที่ต้นแบบ

ติดตามความก้าวหนา้และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สมาร์ท อสม. และพ้ืนที่
ต้นแบบสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2565

ศบส. 6 20,000.00   20,000.00   -          -      20,000.00 100.00 ด าเนนิการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าบ้าน หลักสูตรฝึกอบรม
 สมารท์ อสม. และ อสม. หมอประจ าบ้าน
 ปีงบประมาณ 2565 8 จังหวัด จ านวน 
600,855 บาท ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  จ านวน 
8015 บาท

ส่งเสริม สนบัสนนุการ
พัฒนาต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต "ต าบลวิถี
ใหม่ปลอดภัยจากโควิด 
19" (7255 ต าบล)

ติดตาม ส่งเสริมสนบัสนนุ
การพัฒนาต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต "ต าบลวิถี
ชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโค
วิด 19" ปีงบประมาณ 
2565

ศบส. 6 10,000.00   10,000.00   1,720.00     17.20       17.20   8,280.00   82.80   ประชุมพัฒนาศักยภาพต าบลต้นแบบและ
เย่ียมเสริมพลัง ต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยจาก
โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี ใน
วันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ พ้ืนที่ ต.ผักขะ 
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ใช้งบประมาณ 
1720 บาท

ผลลัพธ์ ผลกระทบ

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2565

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิตผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/ตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรท้ังปี 

(1) บาท

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

แผนยุทธศาสตร์ : .....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์....................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละ
เทียบ

จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

ต้นแบบเครือข่ายสถาน
บริการจัดการโรคความดัน
โลหิตสูง

ศบส. 6 10,000.00   -          -          -      

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทุก
กลุ่มวัย

คัดเลือก อสม. ระดับชาติ ศบส. 6 15,000.00   15,000.00   15,000.00    100.00     100.00 -          -      จัดประชุมน าเสนอผลงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ดีเด่น
ระดับชาติ ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 
11 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 15000 บาท

อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ

งาน อสม. แห่งชาติ ศบส. 6 136,094.00 136,094.00 69,238.00    50.88       50.88   66,856.00 49.12   เข้าร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งชาติประจ าปี 2565 ในวันที่ 17-18 
มีนาคม 2565 ณ อิมแพค เอ็กซิบิชัน่ ฮอล์
 6-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม
แพค เมืองทองธาน ีเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร
เข้าร่วม 68793 บาท และค่าใช้สอยอ่ืนๆ 
445 บาท

โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเขตสุขภาพท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2565

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/ตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรท้ังปี 

(1) บาท

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

 2. ข้อเสนอแนะ     :  1) .................................................................................................................................
                          2) ..................................................................................................................................

 3. แนวทางแก้ไข   :  1) ด าเนนิการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน ์
                          2) ควรโอนเงินงบประมาณต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ

 1. ปัญหา/อุปสรรค :  1) สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา อสม. และ อสม. หมอประจ าบ้าน ในระดับพ้ืนที่
                          2) งบประมาณที่โอนมาล่าช้ากว่าแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา อสม. และ อสม. หมอประจ าบ้าน

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

แผนงานพ้ืนฐาน : ....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์...............................................................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละเทียบ
จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 2565

โครงการบริหารจดัการ
องค์กรศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี 6

ศบส. 6 1,896,000.00 984,000.00 874,199.79    46.11     88.84      

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ประกันสังคม ศบส. 6 36,000.00      18,000.00   16,041.00      44.56     89.12      1,959.00       5.44   เงินสมทบประกันสังคมพนกังานราชการจ านวน 4 คน พนกังานราชการ 4 คน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ค่าเช่าบ้าน ศบส. 6 48,000.00      24,000.00   20,000.00      41.67     83.33      4,000.00       8.33   ค่าเช่าบ้านข้าราชการจ านวน 1 คน 4,000 บาท/เดือน ข้าราชการ 1 คน

ค่าใช้จ่ายประจ า งบสาธารณูปโภค ศบส. 6 320,000.00    160,000.00  88,497.71      27.66     55.31      71,502.29     22.34  ค่าน้ าประปา 4739.03 บาท ค่าโทรศัพท์ 14,292.15 บาท ค่า
ไฟฟ้า 56,587.53 บาท และค่าไปรษณีย์ 12,879 บาท

ค่าใช้จ่ายประจ า ค่าจ้างเหมาบุคลากร ศบส. 6 576,000.00    288,000.00  288,000.00    50.00     100.00    -              -     ค่าจ้างเหมาบุคลากร 5 คน 49,900 บาท/เดือน จ้างเหมาบุคลากร 5 คน

ค่าใช้จ่ายประจ า งบบริหารจัดการ ศบส. 6 1,000,000.00  500,000.00  497,702.08    49.77     99.54      2,297.92       0.23   ค่าใช้จ่ายงบบริหาร P31 และ P51 497,702.08 บาท
ภาคีเครือข่ายได้รับ
การส่งเสริม พัฒนา 
ให้มีศักยภาพในการ
ด าเนินการจดัการ
สุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมในชุมชน 
(งบนิเทศ)

ส่งเสริม พัฒนา 
สนบัสนนุอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ภี
เครือข่ายในการจัดการ
สุขภาพชุมชน และ
พัฒนาความความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย

ศบส. 6 49,000.00     24,500.00   24,500.00      50.00     100.00    -              -     เดินทางไปตรวจราชการรอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 9900 บาท ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา 13-14 
ม.ค.65 จ านวน 2180 บาท จังหวัดชลบุรี 20-21 มกราคม 65 
จ านวน 500 บาท จังหวัดปราจีนบุรี 27-28 มกราคม 65 7220
 บาท และระหว่างวันที่ 22 ก.พ.65-11  มี.ค.65 จังหวัดสระแก้ว
 ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ จ านวน 14600 บาท

นเิทศงาน 8 
จังหวัด รอบที่ 1 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

 ปราจีนบุรี 
สระแก้ว ระยอง 
จันทบุรี ตราด 
สมุทรปราการ

ภาคีเครือข่ายได้รับ
การส่งเสริม พัฒนา 
ให้มีศักยภาพในการ
ด าเนินการจดัการ
สุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสมในชุมชน 
(กองสุขศึกษา)

โครงการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชนและ
พฤติกรรมสุขภาพเขต
สุขภาพท่ี 6 ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ศบส. 6 25,000.00     17,500.00   17,395.00      69.58     99.40      105.00         0.42   

ส่งเสริม พัฒนา 
สนบัสนนุอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ภี
เครือข่ายในการจัดการ
สุขภาพชุมชน และ
พัฒนาความความรอบ
รู้ด้านสุขภาพแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

แลกเปล่ียนเรียนรู้พ้ืนที่
ต้นแบบหมู่บ้าน โรงเรียน
 ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
 ปีงบประมาณ 2565

ศบส. 6 25,000.00      17,500.00   17,395.00      69.58     99.40      105.00         0.42   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ
งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจังหวัดสระแก้ว 
ปราจีนบุรี และตราด จ านวนเงินทั้งส้ิน 6,450 บาท และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ใช้งบประมาณ 
10945 บาท

ต้นแบบชุมชน
รอบรู้ด้านสุขภาพ

ระดับต าบล/
อ าเภอ/จังหวัด/

เขต

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/
ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรรท้ังปี (1) บาท

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

แผนงานพ้ืนฐาน : ....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์...............................................................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละเทียบ
จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

80 28

80 72

98

การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนางาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ ศูนย์

สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 6 ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ศบส. 6 395,700.00    226,320.00 73,238.00      18.51     32.36      153,082.00   38.69  

โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2565

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/
ตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรรท้ังปี (1) บาท

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ/เป้าหมาย

1.ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (1.3.1 ร้อยละของ
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(โรงพยาบาลเอกชน)กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ
มาตรฐานให้เป็นไปตามมเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80
 )

3.ร้อยละข้อร้องเรียนและการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับ
การแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด

2.ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(1.3.2 ร้อยละของสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพ่ึงพิงผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ก าหนด ร้อยละ 80)

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

แผนงานพ้ืนฐาน : ....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์...............................................................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละเทียบ
จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

ส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 
(สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
กองสถานประกอบการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพพนกังาน
เจ้าหนา้ที่การบังคับใช้
กฏหมายด้าน
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ศบส. 6 35,000.00     จัดประชุมมาตรฐานการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Covid Free 
Setting) ส าหรับกิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพ ในวันที่ 29 ธ.ค.64
 ณ ส านกังานสาธารณสุขจันทบุรี งบประมาณที่ใช้ 7600 บาท

สถานพยาบาล
และสถาน

ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพให้มี

มาตรฐานตาม
กฎหมายก าหนด

ส่งเสริม พ ฒนา และ
ก ากับดูแลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 
(สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
กองสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง)

ศบส. 6 17,000.00     เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการเวล
เนส (Wellness) ในภูมิภาค วันที่ 21 ธ.ค. 64 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 40 บาท,ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนด OKR เพ่ือ
ขับเคล่ือนการด าเนนิงานตามภารกิจกรมสนนัสนนุบริการสุขภาพ
 รุ่นที่ 2 กลุ่มภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค คร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่
 27 - 28 มกราคม 2565 ณ โรงแรม โกลเด้นซี หัวหิน อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  งบประมาณที่ใช้ 4630 บาท,จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(กิจกรรมสผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 ณ ห้องประชุมศิลา 1 ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี งบประมาณที่ใช้ 17630 บาท และมีค่าพัสดุที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการประชุม 2567 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งส้ิน 
20197 บาท

ส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 
(สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
กองสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ)

ส่งเสริม ควบคุม ก ากับ 
สนบัสนนุการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน การ
เฝ้าระวังประจ าปี การ
ตรวจต่ออายุและการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ศบส. 6 62,900.00     เดินทางไปปฏิบัติราชการในการส่งเสริมสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง) ณ คามิลเลียน 
โซเชียล เซนเตอร์ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 25 มกราคม 2565 
งบประมาณที่ใช้ 2680 บาท,พิจารณาอนญุาตสถานประกอบการ
ฯ ที่ย่ืนขอเปิดกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผุ้มีภาวะพ่ึงพิง ใน
ระหว่างวันที่ 7 - 17 มีนาคม 2565 ใช้งบประมาณ 12320 บาท
,ตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสถานพยาบาลและตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียนสถานพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 ธ.ค.
2564 ใช้งบประมาณ 600 บาท และปฏิบัติราชการด าเนนิการ
สอบสวนเร่ืองร้องเรียนสถานพยาบาลประเภทที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนเปิดโดยไม่ได้รับอนญุาต ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 2 
ธ.ค. 2564 ใช้งบประมาณ 1920 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ 
2520 บาท มีค่าผ่านทาง 120 บาท

สถานพยาบาล
และสถาน

ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพให้มี
มาตรฐาน 

ยกระดับให้มี
คุณภาพ

มาตรฐานและ
ศักยภาพในการ

แข่งขันสู่
มาตรฐษนระดับ

สากล

ส่งเสริม พ ฒนา และ
ก ากับดูแลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 
(สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
กองสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ)

ประชุมคณะท างาน/
คณะกรรมการพิจารณา
อนญุาสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ (กิจการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง)

ศบส. 6 10,000.00     ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนญุาต
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (กิจการผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง) วันที่ 22 ธ.ค. 64 งบประมาณที่ใช้ 2090 
บาท

ประชุม
คณะกรรมการ

โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2565

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/
ตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรรท้ังปี (1) บาท

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

170,820.00 52,197.00      118,623.00   

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

แผนงานพ้ืนฐาน : ....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์...............................................................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบ
จดัสรรท้ังปี

 ร้อยละเทียบ
จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

ส่งเสริม พ ฒนา และ
ก ากับดูแลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 
(สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ)

ส่งเสริมสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของส่วน
ภูมิภาคในงาน
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ศบส. 6 270,800.00    55,500.00   21,041.00      34,459.00     ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะพ่ึงพิง ) ใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานประกอบการ เอส เค เนอร์ซ่ิงโฮม และโฮมเมอร์ร่ี ซี
เนี่ย ลิฟว่ิง พัทยา จ.ชลบุรี จ านวน 640 บาท,ปฏิบัติราชการการตรวจสอบเฝ้าระวัง
มาตรฐานของสถานพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี วันที่ 3 พ.ย. 2564 และ 28 ต.ค. 2564 
จ านวน 1680 บาท มค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติม 70 บาท,ปฏิบัติราชการการตรวจสอบเฝ้าระวัง
มาตรฐานของสถานพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2564 จ านวน 2190 
บาท และปฏิบัติราชการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนสถานพยาบาล ณ โรงแรมซันไชน์ การ์เดน
 รีสอร์ท ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 480 บาท ใช้งบประมาณทั้งส้ิน 2670 บาท 
และมค่ีาผ่านทาง 40 บาท,เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการปฏิบัติการด้านการ
เฝ้าระวังฯ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทัล ริเวอร์ไซด์ 
จ.นนทบุรี จ านวน 1091 บาท,ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (กิจการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มภีาวะพ่ึงพิง) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานประกอบการบ้านร่ม
โพธ์ร่มไทร 2 และสรรศิริ เนอร์สซ่ิงโฮม ศรีราชา จ.ชลบุรี ใช้งบประมาณ 1600 บาท,จัด
ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดจันทบุรี คร้ังที่ 2/2565 ในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี งบประมาณที่ใช้ในการตอบแทน
กรรมการ 6000 บาท,ค่าตอบแทนการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จ .ระยอง 
คร้ังที่ 4/2565 ในวันที่ 8 มนีาคม 2565 ณ สสจ.ระยอง จ านวน 7250 บาท

สถานพยาบาล
และสถาน

ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพให้มี

มาตรฐานตาม
เกณฑ์ก าหนด

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/
ตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรรท้ังปี (1) บาท

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

 1. ปัญหา/อุปสรรค :  1) นโยบายการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับใบอนญุาตจนผิดหลักทางกฎหมาย เช่นการที่ผู้ด าเนนิการไม่สามารถอยู่ประจ าตลอดเวลาท าการที่เปิดได้ ท าให้ประชาชนที่รับบริการไม่ได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนด .
                          2) การเร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมายจนละเลยข้อส าคัญทางกฏหมาย ส่งผลต่อให้มาตรฐานไม่ได้ตามที่กฎหมายก าหนด

 2. ข้อเสนอแนะ     :  1) งบประมาณลงพ้ืนที่ รวมถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ipad  อ านวยความสะดวกในการตรวจแทนเอกสาร
                                 2)  ปัจจุบันปัญหาสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทผู้สูงอายุฯ ของมูลนธิิ หรือ หนว่ยงานของรัฐ ยังไม่มีความพร้อมในการขอใบอนญุาตฯ (มูลนธิิจันทบุรี อบจ.)  เช่น ไม่มีผู้ให้บริการ เนือ่งจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการเรียน เจ้าหนา้ที่ปัจจุบันที่ดูแลผู้สูงอายุมีวุฒิกา
รศึกษาไม่ ตรงกับที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฯลฯ  ด้วยเหตุนี ้หากศูนย์ฯ ไม่อนญุาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวได้ สถานประกอบการดังกล่าว ไม่สามารถจัดหาที่พักอาศัยให้กับผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณต่อไป ศูนย์ฯ  เสนอให้กรมฯ ก าหนดตัวชีวั้ดสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทผู้สูงอายุฯ เฉพาะของ
เอกชน เท่านัน้

 3. แนวทางแก้ไข   :  ลงพ้ืนที่ส่งเสริมความเข้าใจมาตรฐานสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าใจมากข้ึน สามารถปรับปรุงมาตรฐาน เพ่ือขอใบอนญุาตได้เร็วข้ึน

                          3) ปัญหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  เร่ือง ผู้ด าเนนิการที่มีงานประจ ารับราชการ  ไม่ได้อยู่ประจ าในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพฯ 
                          4) ปัญหาขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  เร่ือง การลบข้อมูลของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทผู้สูงอายุฯในระบบ จะมีวิธีที่ไม่ท าให้ผิดกฎหมายได้อย่างไร

                          5) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพเขตที่ 1-12   และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ปี 2565  ไม่สอดคล้องกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไ
ม่    สับสน เมื่อถึงก าหนดรายงานตัวชีวั้ดในรอบ 5  เดือน และ 11 เดือน 
                          6) ผู้ประกอบการฯ หาที่อบรม CPR และที่ดับเพลิงยาก

                          7) ผู้ประกอบการขาดทุนทรัพย์ที่จะท าให้สถานประกอบฯ เช่น เคร่ือง AED ส่งผลให้การแก้ไขล่าช้า
                          8) ผู้ประกอบการฯยังขาดความเข้าใจในการจัดสถานประกอบการให้ผ่านมาตรฐานในด้านบริการ ด้านความปลอดภัย และด้านสถานที่

                                 3) ประชาชนที่ประสงค์เป็นผู้ด าเนนิการ สอบไม่ผ่าน หรือ รอการสอบให้ผ่าน ปีละ 1 คร้ัง เสนอเพ่ิมความถ่ีเปิดสอบ นอกจากนีข้อให้กรมฯช่วยเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน  1-12 ทุกคร้ัง เนือ่งจากมีประชาชนหลายคนที่พลาดข่าวสาร

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 



 

แผนงานพ้ืนฐาน : ....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์...............................................................................................
1. หน่วยงาน : …ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6……………………………………………………………………………….
2. รายช่ือผู้ประสานงาน : ……นายสุขประเสริฐ ทานกระโทก…. โทรศัพท์ : …0971013925…
3. ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ : (ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
4. รายงานผลรอบ .../.. 6 เดือน    ......... 9 เดือน       .............. 12 เดือน

PO

แผน ผล บาท  ร้อยละเทียบจดัสรร
ท้ังปี

 ร้อยละเทียบ
จดัสรรจริง

บาท บาท ร้อยละ

17 แห่ง

42 แห่ง 34 แห่ง 34 แห่ง

การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
ยกระดับ และรับรอง
สถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 6 ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ศบส. 6 263,320.00    131,640.00 131,640.00    49.99            100.00    -              -     

ส่งเสริม พ ฒนา และ
ก ากับดูแลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 
(สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
ด้านวิศวกรรมการแพทย์)

ค่าใช้จ่ายการทดสอบ/
สอบเทียบเคร่ืองมือ
แพทย์ การตรวจสอบ
วิศวกรรมความ
ปลอดภัย/ตรวจสอบ
วิศวกรรมส่ือสารและ
ส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชน
ในเขตสุขภาพที่ 6

โรงพยา
บาล 
42 แห่ง

34 แห่ง ศบส. 6 149,160.00    74,580.00   74,580.00      50.00            100.00    -              

ส่งเสริม พ ฒนา และ
ก ากับดูแลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 
(สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
ด้านวิศวกรรมการแพทย์)

ค่าใช้จ่ายการซ่อม/
บ ารุงรักษา/สอบเทียบ
เคร่ืองมือมาตรฐานด้าน
วิศวกรรมการแพทย์

เคร่ืองมื
อมาต
รฐาน 
สบส.

ศบส. 6 54,120.00     27,060.00   27,060.00      50.00            100.00    -              -     

ส่งเสริม พัฒนา และ
ก ากับดูแลการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 
(สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานตามภารกิจ
ด้านวิศวกรรมการแพทย์)

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเคร่ืองมาตรฐาน
ด้านวิศวกรรมการแพทย์

ศบส. 6 60,000.00      30,000.00   30,000.00      50.00            100.00    -              -     ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเคร่ืองมือ
วัดทางการแพทย์
 ศูนย์สนบัสนนุ
บริการสุขภาพที่ 
6 ได้รับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025

ทดสอบ/สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเกาะจันทร์ 
จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2565 งบประมาณที่ใช้  
7080 บาท,ทดสอบ/สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลบ่อทองและโรงพยาบาลหนองใหญ่ จ.ชลบุรี ระหว่าง
วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564 งบประมาณที่ใช้ 2500 บาท,ค่า
ผ่านทางเดินทางไปปฏิบัติราชการตามแผนประจ าปี 2565 ให้แก่
โรงพยาบาลในเขต จ.ฉะเชิงเทราและจ.สมุทรปราการ ระหว่าง
วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565 และรับเคร่ืองมือมาตรฐานจากกอง
วิศวกรรมการแพทย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ใช้งบประมาณ 
480 บาท,เดินทางไปรับเคร่ืองมือมาตรฐานจากกองวิศวกรรม
การแพทย์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณที่ใช้ 1260 
บาท,เดินทางไปปฏิบัติราชการตามแผนประจ าปี 2565 ให้แก่
โรงพยาบาลในเขต จ.ฉะเชิงเทราและจ.สมุทรปราการ ระหว่าง
วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ใช้งบประมาณ 11660 บาท, 
ทดสอบ/สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแกรง จ.
ระยอง วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 ใช้งบประมาณ 14200 
บาท,ทดสอบ/สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 8 - 12 พฤศจิกายน 2564 ใช้
งบประมาณ 19100 บาท,สอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์
และตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลในเขต
จังหวัดสระแก้ว วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2564 งบประมาณที่
ใช้ 13600 บาท,ทดสอบ/สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์และตรวจ
วิศวกรรมความปลอดภัยตามแผนประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคมม 2564 ในจังหวัดสระแก้วและ
จังหวัดจันทบุรี จ านวน 5 แห่ง งบประมาณที่ใช้ 19600 บาท,
นายรณภูมิ เพชรรัตน ์เดินทางไปราชการเพ่ือเป็นวิทยากรในการ
ให้ความรู้และวางรูปแบบผังการจัดต้ังศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ ณ 
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 8 ธ.ค. 64 
จ านวนเงิน 360 บาท,ทดสอบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์ และ
ตรวจมาตรฐานวิศกรรมความปลอดภัย ในจังหวัดจันทบุรี 5 แห่ง
 20 - 24 ธันวาคม 2564 งบประมาณที่ใช้ 19400 บาท
,ทดสอบ/สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์และตรวจวิศวกรรมความ
ปลอดภัยประตามแผนประจ าปี 2565 ในจังหวัดระยอง 
โรงพยาบาลวังจันทร์  (24 - 25 มกราคม 2565) โรงพยาบาล
เขาชะเมา (26 มกราคม 2565) โรงพยาบาลนคิมพัฒนา (27 
มกราคม 2565) โรงพยาบาลบ้านค่าย (28 มกราคม 2565) 
งบประมาณที่ใช้ 15600 บาท,เดินทางไปปฏิบัติราชการใน
การศึกษาดูงานระบบคุณภาพและระบบวิชาการของ
ห้องปฏิบัติการเพ่ือเตรียมพร้อมในการขอรับรองห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ระหว่างวันที่ 22 - 24 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 12 ใช้
งบประมาณ 6800 บาท

สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการส่งเสริม
 สนบัสนนุ ใน
การทดสอบ
เคร่ืองมือทาง

การแพทย์ การ
ตรวจ

ระบบส่ือสาร 
ระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัย 
และส่ิงแวดล้อม
ในโรงพยาบาล

โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนายกระดับ และรับรองสถานบริการสุขภาพภาครัฐตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ 2565

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด พ้ืนท่ี
ด าเนินการ

 งบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรรท้ังปี (1) บาท

 งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรรจริง 

(2)
บาท

เบิกจา่ย (3) คงเหลือ (4) = (2)-(3) ผลการด าเนินงาน ผลผลิต

1.สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพตามเกณฑ์ก าหนด 
(1.4 ระดับความมส าเร็จของการพัฒนา
สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ร้อยละ 80)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ/เป้าหมาย

2.สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การสนบัสนนุ ส่งเสริม ในการทดสอบเคร่ืองมือทาง
การแพทย์ การตรวจระบบส่ือสาร ระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล

3.ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 6 สามารถพัฒนา
ห้องปฏิบัติการผ่านระบบรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 ได้ตามเป้าหมายก าหนด

การรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/ผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธ์ิ/เป้าหมายการ
ให้บริการ/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/นโยบายส าคัญ/
ตัวช้ีวัด

ผลลัพธ์ ผลกระทบ

งบประมาณที่โอนงบมาในหลายกิจกรรม 


