
 

  

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 
Reginal Health Service Support Center 6 

 



ค าน า 

  การติดตามและประเมินผลนโยบาย เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผน 
ปฏิบัติราชการที่ด าเนินการอยู่และเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์  กล่าวคือหลังจากที่ได้น า 
นโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและ 
ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรจาก  
ผลการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ  
เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มงาน/หน่วยงาน และท่ีส าคัญผลการประเมินจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน 
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  

  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นับว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือทราบและเสนอแนะแนวทางการในการพัฒนาต่อไป 

 

                         กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร          1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมข้อมูลหน่วยงาน 
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม 
   - ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์รัฐบาล 
   - โครงสร้างองค์กร 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ 
   - ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าประจ าปี พ.ศ.2563 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 
   - สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 
   - งบแสดงสถานะการเงิน 
   - งบลงทุน 
ส่วนที่ 4 กิจกรรม/โครงการส าคัญของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 
   - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการวางแผนด าเนินงาน 
   - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทาง 
     วิชาการด้านระบบบริการสุขภาพ (OD) 
   - กิจกรรมองค์กรคุณธรรม 
   - กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานคุณภาพในการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
             ประเมินตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องขององค์กร   
   - การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล  
             (Big data and Data Analytics)       
   - กิจกรรมประชุมประจ าเดือนและรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส  
  - กิจกรรมประชุม ติดตามการด าเนินงาน เยี่ยมเสริมพลังและสรุปผล 
              การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
    
    
 
 

 

 



ส่วนที่ 1 
 

ศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพที่ 6 
  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 5 ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เดิมชื่อศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ 
ที่ 8 จังหวัดชลบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันใช้ชื่อ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ตามค าสั่งกรมฯ ที่ 1280/2562           
ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ 1. จังหวัดชลบุรี 2.จังหวัดระยอง  
3. จังหวัดจันทบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดฉะเชิงเทรา 6. จังหวัดสมุทรปราการ 7. จังหวัดปราจีนบุรี และ 
8. จังหวัดสระแก้ว มีโรงพยาบาลศูนย์ 5 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 8  แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 60 แห่ง                
รพ.สต. 778  แห่ง โรงพยาบาลเอกชน  51 แห่ง คลินิก 2,738 แห่ง สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ               
392 แห่ง อสม. 72,863 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภารกิจ และหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและและค าของบประมาณ
ประจ าปี 
8. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน
โครงการและงบประมาณประจ าปี 
9. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1. งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์มาตรฐาน 
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ                   
ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติทดสอบเครื่องมือแพทย์ 



8. งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม| 
1. งานส ารวจข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 

2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข 

5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ 
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6. งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานการให้ค าปรึกษางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
8. งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  1. ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
   2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

        4. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
        5. งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
        6. พัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ 



7. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์ Vision 

“เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานวัตกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพในเขตภาคตะวันออก  

พันธกิจ Mission 
1. ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในพื้นที่ 
2. บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
4. ให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคลากร และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
5. ศูนย์บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบริการสุขภาพ 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณ 
หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ค่านิยม 

 
 

 



ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
  การส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
เป้าประสงค ์
1. สถานพยาบาลสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
2. ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน 
3. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
4. มีการศึกษา วิเคราะห์และวิจัย อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
  วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
เป้าประสงค ์
1. ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพถูกน าไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
2. งานวิจัย นวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ 
3. มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้จากการวิจัยไปถ่ายทอดและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
  สร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 
เป้าประสงค ์
1. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามต่อสุขภาพลดลง 
2. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
3. มีกลไก ภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
เป้าประสงค ์
1. ผู้รับบริการพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 
2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการคุ้มครองผู้บริโภค 
4. มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA ปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่ให้สอดคล้อง
เหมาะสม 
5. บุคลากรมีสมรรถนะและประสิทธิภาพสูง 
6. ฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ 
7. มีการพัฒนาตามแนวทางท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์รัฐบาล 

รัฐบาล 

วิสัยทัศน์ :  
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

กระทรวง
สาธารณสขุ 

วิสัยทัศน์ : 
เป็นองค์กรหลักด้าน
สุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี 

            ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.ด้านความมั่นคง 
2.การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
3.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4.สร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.ปรับสมดุลและพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

            ยุทธศาสตร์ 
1.ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็น
เลิศและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 
2.บริการเป็นเลิศ 
3.บุคลากรเป็นเลิศ 
4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์รัฐบาล 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ศูนย์สนับสนนุ
บริการสุขภาพที่ 6 

วิสัยทัศน ์: 
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา
นวัตกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพในเขตภาค
ตะวันออก  

วิสัยทัศน์ :  
เป็นองค์หลักในการบริหาร
จัดการระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพภาค
ประชาชนให้มีคุณภาพ เพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคและการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพท่ียั่งยืน
แบบมีส่วนร่วม 

            ยุทธศาสตร์ 
1.พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่
มาตรฐานสากลและพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
2.พัฒนาและยกระดับการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชน โดยมีส่วน
ร่วมของประชาชนและเครือข่าย 
3.พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

            ยุทธศาสตร์ 
1.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและสุขภาพ
ภาคประชาชน 

2.พัฒนาศักยภาพประชาชน/ภาคีเครือข่ายใน
การจัดการสุขภาพตนเอง และพิทักษ์สิทธิ
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

3.พัฒนาสถานบริการสุขภาพ(รัฐ/เอกชน) ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ตามกฎหมายและมีคุณภาพมาตรฐาน 

4.พัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชนและการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการ 



โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักวิชาการสาธารณสุข (1) 

 

 นายช่างไฟฟ้า 
 นายช่างเทคนิค 

 ช่างฝีมือโรงงาน 

 นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ (1)     

 วิศวกรไฟฟ้า (1)      
 นายช่างไฟฟ้า (1)     
 นายช่างโยธา  (1) 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 

 นักวิชาการสาธารณสุข (2) 

 เจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 พนักงานธุรการ (1) 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์(1) 

 นักวิชาการสาธารณสุข (2)       

 นายช่างเทคนิค (1)                     

 นิติกร   (1)                                

 นักวิชาการพัสด ุ(1) 
 นักวิชาการเงินและบัญชี (1) 

 พนักงานขับรถ (2)                
(2) 

 แม่บ้าน (1) 

 รปภ.   (2)                                

รองวิชาการ รองบริหาร 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่6 

กลุ่มมาตรฐานอาคาร
และสภาพแวดล้อม 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และแผนงาน 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

กลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์
ระบบบริการสุขภาพ 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ผลการปฏิบัติราชการ 



ผลการปฏิบัติราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

   
   ศูนย์สนับสนุนบริการที่ 6 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป็นจ านวนสุทธิ 5,112,065 บาท ในการด าเนินการตามภารกิจตามกฎหมาย สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยได้วัดผลการด าเนินงานตัวชี้ วัดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เล่มขาวคาด -แดง) ของส านักงบประมาณ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจของกรมบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขาภพ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน kb5 

5,169 คน  

ร้อยละอสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น 
อสม.หมอประจ าบ้าน 

ร้อยละ 70  

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดู แ ล จ า ก  อ ส ม .  ห ม อ ป ร ะ จ า บ้ า น           
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ร้อยละ 70  

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
พัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว  

39,293 ครอบครัว  

ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ ก าหนด  
kb6 

ร้อยละ 70 N/A 

จ านวนอสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เป็น อสม. 4.0  

27,610 คน  

ร้อยละของต าบลที่ ผ่ านเกณฑ์ต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต kb7 

ร้อยละ 70  

ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  

ร้อยละ 50  

ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน  

ร้อยละ 50 
 

 
 

 



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 6 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน 
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
กฎหมายก าหนด kb3 

ร้อยละ 90  

ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่ม
เ สี่ ย ง ได้ รั บ กา ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ต าม
กฎหมาย kb12 

ร้อยละ 70  

ร้ อ ยล ะคว า มส า เ ร็ จ ขอ งก า ร
ด าเนินงานขับเคลื่อนงานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

ระดับ 5  

จ านวนฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการ
เ ปิ ด ศู น ย์ ข้ อ มู ล  MedicalHub 
Intelligence Center นโยบาย 
Medical Hub 

1 ฐานข้อมูล  

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
kb10 

ระดับคุณภาพ 44 แห่ง 
ร้อยละ 80 

 

จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐที่
ได้ รั บการทดสอบ สอบเที ยบ
เครื่องมือแพทย์   

73 แห่ง  

จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐที่
ได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสาร
และความปลอดภัย  

73 แห่ง  

จ านวนสถานพยาบาลที่ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาการจัดการศูนย์
เครื่องมือแพทย์  

11 แห่ง  

 

 

 

 



ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 

ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศและ Cohort ward ปี 2563 
ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 

1. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 
ล าดับที่ วันที่ ชื่อรพ. จังหวัด 

1 18 - 22 พ.ย. 62 รพ.สมเด็จพระเทพฯ ระยอง 
2 25 - 26 พ.ย. 62 รพ.วังน้ าเย็น สระแก้ว 
3 27 พ.ย. 62 รพ.คลองหาด สระแก้ว 
4 2 -4 ธ.ค. 62 รพ.ตาพระยา สระแก้ว 
5 11 - 13 ธ.ค. 62 รพ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 
6 23 -25 ธ.ค. 62 รพ.บางจาก สมุทรปราการ 
7 8 - 10 ม.ค. 63 รพ.วัฒนานคร สระแก้ว 
8 8 - 10 ม.ค. 63 รพ.วัดญาณฯ ชลบุร ี
9 13 - 14 ม.ค. 63 รพ.พนัสนิคม ชลบุร ี

10 15 - 16 ม.ค. 63 รพ.บ่อทอง ชลบุร ี
11 21 - 23 ม.ค. 63 รพ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 
12 27 - 28 ม.ค. 63 รพ.หนองใหญ่ ชลบุร ี
13 3 - 4 ก.พ. 63 รพ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา 
14 3 - 6 ก.พ. 63 รพ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
15 7 ก.พ. 63 รพ.ราชสาสน์ ฉะเชิงเทรา 
16 11 - 12 ก.พ. 63 รพ.ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 
17 12 - 14 ก.พ. 63 รพ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 
18 17 - 18 ก.พ. 63 รพ.สัตหีบกม 10 ชลบุร ี
19 19 - 21 ก.พ. 63 รพ.บางละมุง ชลบุร ี
20 27 - 28 ก.พ. 63 รพ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 
21 2 - 4 มี.ค. 63 รพ.นาดี ปราจีนบุรี 
22 3 - 4 มี.ค. 63 รพ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 
23 5 - 6 มี.ค. 63 รพ.ประจันตคาม ปราจีนบุรี 
24 5 - 6 มี.ค. 63 รพ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 
25 9 - 10 มี.ค. 63 รพ.สอยดาว จันทบุรี 
26 11 มี.ค. 63 รพ.สองพ่ีน้อง จันทบุรี 
27 12 - 13 มี.ค. 63 รพ.เขาสุกิม จันทบุรี 
28 16 - 17 มี.ค. 63 รพ.แหลมสิงห์ จันทบุรี 
29 16 - 18 มี.ค. 63 รพ.มะขาม จันทบุรี 
30 18 - 20 มี.ค. 63 รพ. นายายอาม จันทบุรี 



ล าดับที่ วันที่ ชื่อรพ. จังหวัด 
31 19 - 20 มี.ค. 63 รพ.แก่งหางแมว จันทบุรี 
32 23 - 24 มี.ค. 63 รพ.บ้านฉาง ระยอง 
33 23 - 25 มี.ค. 63 รพ.ปลวกแดง ระยอง 
34 25 - 25 มี.ค. 63 รพ.บ้านค่าย ระยอง 
35 10 เม.ย. 63 รพ.บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 
36 22 เม.ย. 63 รพ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 

 
2. ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมใช้งานห้องแยกโรคฯ และ Cohort Ward 

ล าดับที่ วันที่ ชื่อรพ. จังหวัด 
1 22 เม.ย. 63 โรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุร ี
2 27 เม.ย. 63 รพ.ชลบุรี ชลบุร ี
3 28 เม.ย 63 รพ.พานทอง ชลบุร ี
4 29 เม.ย. 63 รพ.เกาะสีชัง ชลบุร ี
5 30 เม.ย. 63 รพ.แหลมฉบัง ชลบุร ี
6 1 พ.ค. 63 รพ.บ้านบึง ชลบุร ี
7 13 พ.ค. 63 รพ.ระยอง ระยอง 
8 13 พ.ค. 63 รพ.แกลง ระยอง 
9 14 พ.ค. 63 รพ.วังจันทร์ ระยอง 

10 15 พ.ค. 63 รพ.เขาชะเมาฯ ระยอง 
11 18 - 19 พ.ค. 63 รพ.ยุพราชสระแก้ว สระแก้ว 
12 20 พ.ค. 63 รพ.ตาพระยา สระแก้ว 
13 21 - 22 พ.ค. 63 รพ.อรัญประเทศ สระแก้ว 
14 25 พ.ค. 63 รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี 
15 26 พ.ค. 63 รพ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 
16 27 พ.ค. 63 รพ.ท่าใหม่ จันทบุรี 
17 8 มิ.ย. 63 รพ.สมุทรปราการ สมุทปราการ 
18 9 มิ.ย. 63 รพ.บางพลี สมุทปราการ 
19 10 มิ.ย. 63 รพ.บางบ่อ สมุทปราการ 
20 11 มิ.ย. 63 รพ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทปราการ 
21 16 มิ.ย. 63 รพ.โป่งน้ าร้อน จันทบุรี 
22 17 มิ.ย. 63 รพ.ขลุง จันทบุรี 
23 18 มิ.ย. 63 รพ.เขาสมิง ตราด 
24 19 มิ.ย. 63 รพ.บ่อไร่ ตราด 
25 23 มิ.ย. 63 รพ.ตราด ตราด 
26 24 มิ.ย. 63 รพ.แหลมงอบ  ตราด 
27 25 มิ.ย. 63 รพ.เกาะช้าง  ตราด 
28 26 มิ.ย. 63 รพ.คลองใหญ่ ตราด 



29 29 มิ.ย. 63 รพ.เจ้าพระยาอภัยฯ ปราจีนบุรี 
30 30 มิ.ย. 63 รพ.พนมสารคาม  ฉะเชิงเทรา 
31 30 มิ.ย. 63 รพ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
32 1 ก.ค. 63 รพ.ราชสาสน์ ฉะเชิงเทรา 
33 2 ก.ค. 63 รพ.พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา 
34 3 ก.ค. 63 รพ.คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 

 

3. กิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน า แนวทางในการจัดท า Cohort ward เพ่ือรองรับสถานการณ์
โรคระบาด COVID-19 ในเขตสุขภาพท่ี 6 

ล าดับที่ วันที่ โรงพยาบาล/โรงแรม 
1 7 เม.ย. 2563 โรงแรมแกรนด์ เบลลา โฮเทล  จังหวัดชลบุรี 
2 8 – 9 เม.ย. 2563 โรงพยาบาลจิตรเวชสระแก้วฯ 
3 10 เม.ย. 2563 โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 
4 10/24 เม.ย. 2563 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
5 10 เม.ย. 2563 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ จังหวัดชลบุรี 
6 22 เม.ย. 2563 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
7 22 เม.ย. 2563 โรงพยาบาลพนัสนิคม 
8 24 เม.ย. 2563 โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ต แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี 
9 24 เม.ย. 2563 โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ พัทยา จังหวัดชลบุรี 

10 27 เม.ย. 2563 โรงพยาบาลชลบุรี 
11 28 เม.ย. 2563 โรงพยาบาลพานทอง 
12 29 เเม.ย. 2563 โรงพยาบาลเกาะสีชัง 
13 30 เม.ย. 2563 โรงพยาบาลแหลมฉบัง 
14 1 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลบ้านบึง 
15 13 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลระยองและแกลง 
16 14 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลวังจันทร์ 
17 15 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลเขาชะเมา 
18 18 - 19 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลยุพราชสระแก้ว 
19 20 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลตาพระยา 
20 21 - 22 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลอรัญประเทศ 
21 25 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
22 26 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
23 27 พ.ค. 2563  โรงพยาบาลท่าใหม ่

 

 



4. การตรวจสอบโรงแรมเพ่ือเป็น State Quarantine ในเขตสุขภาพท่ี 6 จ านวน 10 แห่ง 

ล าดับที่ วันที่ โรงแรม 

1 12 พ.ค. 2563 โรงแรม  MERCURE HOTEL PATTAYA 
2 12 พ.ค. 2563 โรงแรม  JOMTIEN PALM BEACH HOTEL & RESORT 

3 12 พ.ค. 2563 โรงแรม  GRAND BELLA 

4 12 พ.ค. 2563 โรงแรม  BELLA EXPRESS HOTEL 

5 18 พ.ค. 2563 โรงแรม  BOUTIQUE HOTEL 

6 18 พ.ค. 2563 โรงแรม  BOUTIQUE PARADISE HOTEL 

7 18 พ.ค. 2563 โรงแรม  Citrus Grande Hotel Pattaya 

8 18 พ.ค. 2563 โรงแรม  HOTEL TROPICANA 

9 5 มิ.ย. 2563 โรงแรม  ชลจันทร์ บางละมุง 

10 10 มิ.ย. 2563 โรงแรม  เอเชีย พัทยา 
 

5. การตรวจสอบโรงแรมเพ่ือเป็น Alternative Local Quarantine ในเขตสุขภาพท่ี 6 จ านวน 4 แห่ง 

ล าดับที่ วันที่ โรงแรม 
1 18 สิงหาคม 2563 โรงแรม Best Bella Pattaya 

โรงแรม The Green Park Resort 
โรงแรม แอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 

2 19 สิงหาคม 2563 โรงแรม ราวินทรา บีส รีสอร์ท แอนด์ สปา 
 

6. การลงพ้ืนที่ส่งเริมพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับกอง
บริหารการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพท่ี 6 จ านวน 7 แห่ง 

ล าดับที่ วันที่ โรงพยาบาล 
1 15 มิถุนายน 2563  รพ.ตราด 
2 16 มิถุนายน 2563  รพ.เกาะช้าง 
3 17 มิถุนายน 2563  รพ.แหลมงอบ 
4 17 มิถุนายน 2563  รพ.เขาสมิง 
5 18 มิถุนายน 2563  รพ.ระยอง 
6 19 มิถุนายน 2563  รพ.บ้านฉาง 
7 19 มิถุนายน 2563  รพ.นิคมพัฒนา 

 

 



7 .กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและฟ้ืนฟู COVID-19 ของผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ล าดับที่ วันที่ สถานที่ 
1 29 เมษายน 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2 30 เมษายน 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว/ปราจีนบุรี 
3 1 พฤษภาคม 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
4 5 พฤษภาคม 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี/ตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ข้อมูลงบประมาณ            
และรายงานทางการเงิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 
ภาพรวม (GFMIS) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ล าดับ ประเภท งบจัดสรรทั้งปี งบประมาณ เบิกจ่าย เบิกจ่าย งบคงเหลือ 



งบประมาณ จัดสรรงวด 1-2 (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 
1. งบด าเนินงาน      
2. งบลงทุน      
       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

โครงการที่ส าคัญของ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 6 



(ร้อยละ 80) (ร้อยละ 80) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการวางแผนด าเนินงาน 

 

 



 

 

 

 

กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการด้านระบบบริการสุขภาพ (OD) 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานคุณภาพในการด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องขององค์กร   

 

 

การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล (Big data and 
Data Analytics) 

 

  

กิจกรรมประชุมประจ าเดือนและรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส  

 

 

กิจกรรมประชุม ติดตามการด าเนินงาน เยี่ยมเสริมพลังและสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

 

 

 



 

 

กิจกรรมองค์กรคุณธรรม 

 

 


