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เป้าหมาย (Goal) 

สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่ก าหนด กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้รับ    
การพัฒนาและมีกระบวนการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานมีประสิทธิภาพ    
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ประกอบกิจการได้รับความสะดวกจากระบบธุรกรรมอิเลกทรอนิกส์ ประชาชนมี    
ความรอบรู้และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างสมประโยชน์ ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถด้านบริการสุขภาพ เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย 
 
 

ภารกิจ (Task) 

1. น านโยบายด้านการยกระดับบริการสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพไปสู่   
การปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ MoPH 4.0   

2. พัฒนาเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือการใช้ประโยชน์ข้อมูล
เชื่อมโยงระดับชาติในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพจากบริการสุขภาพ  
ทุกรูปแบบ  

3. ปรับปรุงและพัฒนามาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการรักษาพยาบาล การแพทย์ก้าวหน้า และบริการสุขภาพข้ามเขตแดน  

4. พัฒนามาตรการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถานพยาบาลรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และการค้าเสรีด้านบริการสุขภาพ
ระหว่างประเทศ   

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล    
และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนไทย 

6. ขับเคลื่อน พัฒนา และบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในระบบสนับสนุนบริการ
สุขภาพของประเทศไทยสู่การบรรลุเปูาหมายประเทศไทย 4.0  

7. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านบริการสุขภาพสู่การเป็น Value Based 
Economy รวมทั้งการจัดการผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนจากภัยสุขภาพรูปแบบใหม่ 

8. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานมาตรฐานของหน่วยงานให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
(High Performance Organization; HPO) ที่บุคลากรมีความสุขในการท างาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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กองสถานพยาบาลและการประกอบไรคศิลปะ 
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กลุ่มบริหารงานถั่วโป 

1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. งานกิจกรรมหรือโครงการพิเศษตามนโยบาย 
8. งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มแผนงานและประเมินผล 

1. งานจัดท าข้อเสนอและการให้ค าปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค       
ด้านบริการสุขภาพ 

2. งานพัฒนากระบวนงาน น านโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ 
3. งานบูรณาการยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
4. งานทบทวนและประเมินการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
5. งานสื่อสารองค์การและสื่อสารนโยบาย 
6. งานศึกษาวิจัยและพัฒนานโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานบริหารความเสี่ยงแผนงาน โครงการ 
8. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ และค าของบประมาณประจ าปี 
9. งานก ากับติดตาม และประเมินผลตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
10 งานรับรองการปฏิบัติราชการ 
11. งานพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
12. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบไรคศิลปะ 

1. งานพัฒนามาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ 
2. งานส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะ เพ่ือยกระดับสู่สากล 
3. งานขึ้นทะเบียนการประกอบโรคศิลปะและการจัดสอบ 
4. งานต่ออายุใบอนุญาต 
5. งานพัฒนาศาสตร์และสาขาใหม่ 
6. งานรับรองสถาบัน 
7. งานจรรณยาบรรณ และกล่าวหากล่าวโทษ 
8. งานเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 
9. งานพัฒนากลไกและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
10. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล 

1. งานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล 
2. งานส่งเสริมและควบคุมก ากับสถานพยาบาล ให้ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. งานอนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล 
4. งานอนุญาตการโฆษณาสถานพยาบาล 
5. งานอนุญาตให้สถานพยาบาลท าการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยทางการแพทย์ 
6. งานพัฒนากลไกและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
7. งานคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
8. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มคุ้มครองเด็กถี่เกิดไดยอาศัยเถคไนไลยีช่วยการเจริญพันธ์ุถางการแพถย์ 

1. งานอนุญาตการตั้งครรภ์แทน 
2. งานรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล 
3. งานอนุญาตศึกษาวิจัย 
4. งานข้อมูลและทะเบียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
5. งานพัฒนากลไกและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
6. งานพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
7. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริไภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

1. งานพัฒนาระบบ และเฝูาระวังบริการสุขภาพ 
2. งานจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ 
3. งานส่งเสริมพัฒนาความรอบรู้ด้านบริการสุขภาพ 
4. งานพัฒนานวัตกรรมเฝูาระวังบริการสุขภาพ 
5. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ 

1. งานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล 

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แก่สถานพยาบาลทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาบริการสุขภาพดิจิทัล 
4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
5. งานส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับขีดความสามารถด้านบริการสุขภาพและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
6. งานความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและระหว่างประเทศ 
7. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ถ าเนียบผู้บริหาร 

นางนลินา ตันตินิรามัย 
ผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

นางสาวพะเยาว์  ศิริผลา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางพรพิศ  กาลนาน 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล 

นางชัญญาภัค บณุยรตันิน 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล 

นางสาวชยาว ี กาญวัฒนะกิจ 
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกดิโดยอาศัย

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย ์

นางสาวงามเนตร  เอี่ยมนาคะ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ 

และมาตรฐานภาครัฐ 

นางสุภาพร วงษานุศิษย ์
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 

ระบบบริการสุขภาพ 

นางณัฎฐิรา อรุณรตันดิลก 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 

การประกอบโรคศิลปะ 
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การจัดสรรงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (งบด าเนินงาน) 
 

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 7,508,689.00 บาท   
ผลการใช้จ่าย   6,950,313.47 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 92.56 
คงเหลือ 558,375.53 บาท 
 

ภายใต้การด าเนินการ 9 โครงการ 
1. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝูาระวัง และยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน  

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
2. โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน เพ่ือยกระดับการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพท่ีปลอดภัย 
3. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝูาระวังและยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝูาระวัง ยกระดับผู้ประกอบโรคศิลปะและเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. โครงการส่งเสริม พัฒนาและควบคุม ก ากับ การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ

พันธุ์ทางการแพทย์ 
6. โครงการส่งเสริม พัฒนาสถานพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
7. โครงการยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 

และอาชีวการแพทย์ (Occupational Medicine) 
8. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ  

ตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (บริหารจัดการ) 

การจัดสรรงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (งบลงถุนเหลือจ่าย) 
 

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 7,700.00  บาท   
ผลการใช้จ่าย   7,700.00  บาท  คิดเป็น ร้อยละ 100 
คงเหลือ   -   บาท 

ที่มา: ระบบ Smart64          ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 
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1. ส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝ้าระวัง และยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และมีการควบคุม ก ากับ ติดตามให้คงมาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,080,000.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1,000,399.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 92.63  

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. การพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการสถานพยาบาล และด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวย
ไว้ค้างคืน ภาคเอกชน  

- อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแห่งใหม่ 9 แห่ง  
- อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ 29 แห่ง 
- ต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการ 3 แห่ง 

 
2. ตรวจสถานพยาบาลเพ่ืออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ต่ออายุ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน และอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน โดยการลงพื้นที่ออกตรวจสถานพยาบาล 

- ตั้งใหม่ 9 แห่ง 
- เปลี่ยนแปลง 26 แห่ง 
- ต่ออายุ 1  แห่ง 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ไครงการ 

รอบ 6 เดอืน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

Iv[ 6 gfnvo 
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3. การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ประจ าปี 2564  
- ด าเนินการตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ในแต่ละสาขาวิชาชีพ ๑๑ สาขา  ประกอบด้วย 
1) แบบการตรวจมาตรฐานการบริการ  ลักษณะ  และการประกอบกิจการสถานพยาบาล 
2) แบบการตรวจประเมินด้านการบริการด้านเวชกรรม 
3) แบบตรวจประเมินบริการทันตกรรม 
4) แบบการตรวจประเมินบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
5) แบบการตรวจประเมินบริการด้านเภสัชกรรม 
6) แบบการตรวจประเมินบริการเทคนิคการแพทย์  
7) แบบการตรวจประเมินบริการทางรังสีวิทยา 
8) แบบการตรวจประเมินด้านการบริการกายภาพบ าบัด 
9) แบบการตรวจประเมินด้านเครื่องมือและการจัดการ 
10) แบบการตรวจประเมินด้านอาคาร 
11) แบบตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ได้ด าเนินการตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 24  แห่ง 

- ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุม 
226 คน ทางระบบ Webex จ านวน 398 คน 

 
2. ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อยกระดับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริม มาตรฐาน
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน เพ่ือยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
สุขภาพที่ปลอดภัย 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 510,000.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 495,123.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 97.08  
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ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต และบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย (27 ตุลาคม 2563) 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
สถานพยาบาล (30 ตุลาคม 2563) 
 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานยานพาหนะเคลื่อนที่ส าหรับสถานพยาบาล  

- ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานยานพาหนะเคลื่อนที่ส าหรับสถานพยาบาล จ านวน 3 ครั้ง 
- ประชุมหารือแนวทางก าหนดประเภทรถเพ่ือให้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 
 

4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร/พัฒนาวิชาการ 
-  เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Product Information Leaflet and Boxed Warning (Pil-Box)  

ในรูปแบบออนไลน์ (22-24 ก.พ. 2564) 
 

5. การปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนภารกิจ/นโยบายเร่งด่วน 
-  ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขด้านโรคติดต่อในภาวะฉุกเฉิน จ านวน 10 ครั้ง 
-  ประชุมคณะท างานปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขด้านโรคติดต่อในภาวะฉุกเฉิน จ านวน 4 ครั้ง 
- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทาง และการควบคุมประเภทบริการ และอัตราค่าบริการทาง

การแพทย์ (20 ตุลาคม 2563) 
- ประชุมการน าเข้า Vaccine โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับโรงพยาบาลเอกชน  

(30 ธ.ค. 2563) 
-  ประชุมหารือการรองรับสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (4 ม.ค. 2564) 
-  ประชุมหารือการตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบ Pool Saliva RT-PCR (4 ม.ค. 2564) 
-  ประชุมหารือแนวทางการด าเนินการสถานกักกัน ในโรงงาน (Factory Quarantine) (14 ม.ค. 2564) 
-  ประชุมคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ปุวยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
(19 ม.ค. 2564) 

-  ประชุมหารือการจัดท าเอกสารแนบประกอบการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล (แบบ ส.พ. 16) กรณีเพ่ิมบริการการแพทย์ทางไกล (2 ก.พ. 2564) 

- ประชุมชี้แจงการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล แบบ ส.พ. 16 กรณีเพ่ิม
บริการการแพทย์ทางไกล (15 ก.พ. 2564) 
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- ประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแนวทางการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ส าหรับ
สถานพยาบาลเอกชน (15 ก.พ. 2564) 

- ประชุมหารือประกาศก าหนดมาตรฐานการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับวิชาชีพ 
(25 ก.พ. 2564) 

- ประชุมหารือวัคซีนเพื่อประชาชน (19 มี.ค. 2564) 
 
ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90) 

- สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนภาคเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 100 (จ านวน 9 แห่ง) 

 
2. : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝูาระวังตามกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 75)  

- สถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการเฝูาระวัง 30 แห่ง ด าเนินการเรียบร้อย 14 แห่ง  
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ภาพการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพการประชุมต่างๆ 

ออกตรวจสถานพยาบาล 
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3. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝ้าระวังและยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และมีการควบคุม ก ากับ ติดตาม  
ให้สถานพยาบาลเอกชนด ารงมาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด ได้รับการเฝูา ระวัง
ตามกฎหมายและมีคุณภาพมาตรฐาน ท าให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ปลอดภัย 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 199,000.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 151,050.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 75.90  

 

ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการตรวจอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้
ค้างคืน ภาคเอกชน 

- พิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน จ านวน  362 แห่ง 
(ข้อมูล ต.ค. 63 - ก.พ. 64) 

2. ตรวจเฝูาระวังและคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ในสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง 
- ตรวจเฝูาระวังสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามนิยามการเฝูาระวังแล้ว ทั้งสิ้น 127 แห่ง  

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีเพ่ิมบริการ
การแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) (24 มีนาคม 2564) 
 

ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90) 

- สถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100  
(จ านวน 326 แห่ง) 

2. : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝูาระวังตามกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 75)  
- สถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการเฝูาระวัง 300 แห่ง ด าเนินการเรียบร้อย 127 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

40.42  
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ภาพการด าเนินงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพการประชุมต่างๆ 

ภาพการตรวจคลินิก 
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4. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝ้าระวัง ยกระดับผู้ประกอบโรคศิลปะและเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดดังต่อไปนี้ 
1.1 เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
1.2 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในทุกวิชาชีพของการประกอบโรคศิลปะ 

1.3 เพ่ือคัดกรองความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะใน
สาขาวิชาชีพและการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ 

1.4 เพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการสอบ การตรวจ การวิเคราะห์ข้อสอบ 
อย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

1.5 เพ่ือให้ผู้ประกอบโรคศิลปะได้รับทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ 
กฎกระทรวงหรือกฎหมายต่างๆ ที่สามารถน าไปประกอบโรคศิลปะ 

1.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบโรคศิลปะตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย 
1.7 ผู้ประกอบโรคศิลปะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนากฎหมายและวิชาชีพ 
1.8 เพ่ือควบคุม ก ากับและด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบโรคศิลปะ  

สาขาต่าง ๆ และการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2 เพ่ือจัดการหลักสูตรต่อเนื่องหลังการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (post graduation)  

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ  
3 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการประกอบโรคศิลปะสาขาและศาสตร์ต่างๆ ให้ตอบสนองต่อ

อุตสาหกรรมทางการแพทย ์ 
4 เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการด้านการประกอบโรคศิลปะ  
5 เพ่ือสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ประกอบโรคศิลปะ 
6 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาที่ขาดแคลนในการให้บริการสุขภาพประชาชน  
7 เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุได้รับการบ าบัดแก้ไข 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,528,002.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1,428,969.31 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 93.52 
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ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานส าคัญ ตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. การส่งเสริม ควบคุม ก ากับผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้ง 9 วิชาชีพ ( 7 สาขา 2 ศาสตร์)  ได้รับการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ โดยมีการจัดประชุม 3 คณะ ได้แก่ 

- ประชุมกรรมการวิชาชีพ/อนุกรรมการวิชาชีพทั้ง 9 วิชาชีพ 
- ประชุมคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
- ประชุมคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะแต่งตั้ง 

 
2. เสนอร่างกฎหมาย  ประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกอบโรคศิลปะ เสนอร่างประกาศฯ    
ให้คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะพิจารณา 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะท างาน และประชุมคณะกรรมการวิชาชีพ/อนุกรรมการ
วิชาชีพเพ่ือพิจารณาปัญหา ประเด็นที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนจัดท าร่างกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ร่วมกับ กอง
กฎหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโรคศิลปะ 
ดังต่อไปนี้  

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร เรื่อง การก าหนดแบบตามกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตาม พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 มีนาคม 2563  

 
3. การพิจารณาการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะและการเพ่ิมประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ 

- ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหารที่ปฏิบัติงานด้านการก าหนดอาหาร
ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขาการก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ใช้บังคับ (ม.13 วรรคหนึ่ง) จ านวน 371 คน (กนอ. 1 – กนอ. 371) 

- การรับสมัคร และการทดสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการก าหนดอาหาร(กรณีบุคคลตามมาตรา 13 วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สาขา  
การก าหนดอาหารเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รับสมัคร 18 กพ – 19 มีค.64)  มีผู้ยื่นค าขอฯ 
จ านวน 2,722 คน ทั้งนี้ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการฯของคณะกรรมการ
วิชาชีพฯ ต่อไป 
 

4. การตรวจประเมินการรับรองสถาบันและหลักสูตรศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตปริญญาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การรับรองสถาบันการศึกษา 

มีการพิจารณาค าขอและแบบประเมินสถาบันการศึกษา ตรวจประเมินให้ข้อเสนอแนะ  
แก่สถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตปริญญา และให้ค าแนะน าในการพัฒนา
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สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการรับรองสถาบันการศึกษา        
โดยคณะกรรมการวิชาชีพ 2 สาขา รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สาขา สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง วันที่รับรอง 
รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 2564 

กิจกรรมบ าบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขากิจกรรมบ าบัด  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

22 เมษายน 2564 

 
5. การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา 

ประชุมอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2564 1 กุมภาพันธ์ 2564 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการเลือกตั้ง 
- ประกาศก าหนดการเลือกตั้งฯ 
- จัดซื้อจัดจ้างพิมพ์ใบสมัคร  
- ประกาศรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (10,986 คน) 
- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ หนังสือเวียน สสจ. สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- ประกาศค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการเลือกตั้ง 
- ประกาศก าหนดการเลือกตั้งฯ 
- ส่งจดหมายแจ้งการเลือกตั้งถึงผู้ประกอบโรคศิลปะ ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน 
 (ประกาศก าหนด-ใบสมัคร-ใบกรอกคุณสมบัติ) 
- รับสมัครเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา (1 – 31 มีนาคม 2564) 
   สถานที่รับสมัคร คือ ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

 
6. สาขาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะและการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ ที่ได้รับการส่งเสริม 
ควบคุม ก ากับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ จ านวน 10 วิชาชีพ  (8 สาขา 2 ศาสตร์)  
สามารถส่งเสริม ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ เพ่ิมจ านวน 1 วิชาชีพ และ 1 ศาสตร์ 

 6.1  สาขาฉุกเฉินการแพทย์    6.2 ศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์   รวมเป็น  9  สาขาวิชาชีพ  3  ศาสตร์ 
1. สาขากิจกรรมบ าบัด 
2. สาขากายอุปกรณ์ 
3. สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
4. สาขาจิตวิทยาคลินิก 
5. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
6. สาขารังสีเทคนิค 
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7. สาขาการแพทย์แผนจีน 
8. สาขาการก าหนดอาหาร 
9. สาขาฉุกเฉินการแพทย์ 
10. การประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์  

   10.1  ทัศนมาตรศาสตร์ 
 10.2  ศาสตร์ไคโรแพรคติก 
 10.3  ศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ 

 

7. สาขาวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะในสาขาที่ขาดแคลนได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศชาติและประชาชน  ในศาสตร์ 2 ศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริม  
ทัศนมาตรศาสตร์ 
 1. ทัศนมาตรศาสตร์มีการส่งเสริมให้เพ่ิมจ านวนนักทัศนมาตรศาสตร์และแหล่งผลิตบัณฑิตศึกษา
เพ่ิมขึ้นจาก 3 สถาบันการศึกษา เป็น  4 สถาบันการศึกษาภายในปี 2564 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ  

2. มีการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักทัศนมาตรศาสตร์ให้ทันต่อ  
สถานการณ์ในปัจจุบัน    
ไคโรแพรคติก 

1. ในศาสตร์ไคโรแพรคติก มีการส่งเสริมให้เปิดสถาบันการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศาสตร์ไคโรแพรคติก
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน   
 2. จัดท าการเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือการรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาศาสตร์  
ไคโรแพรคติกและคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะได้อนุมัติให้ประกาศใช้เป็นเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
ที่ผลิตบัณฑิตปริญญาศาสตร์ไคโรแพรคติก 
 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาด้านการประกอบโรคศิลปะ 
      เป้าหมาย 
การส่งเสริม ควบคุม ก ากับผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้ง 10 วิชาชีพ ได้รับการด าเนินการให้เ ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ จ านวน 32 ครั้ง 
 
 
      ตัวช้ีวัด 
     ร้อยละการส่งเสริม ควบคุม ก ากับผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้ง 10 วิชาชีพให้ได้รับการด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ( 8 สาขา  2 ศาสตร์) 
  10 x 100  =  100 % 
                         10 
              ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก 
              การด าเนินงานมีการประชุมในกิจกรรมท่ีจ านวน 15 ครั้ง ใช้งบประมาณ  352,838  บาท 

     ตัวช้ีวัด 
     ร้อยละการส่งเสริม ควบคุม ก ากับผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้ง 10 วิชาชีพให้ได้รับการด าเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  
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                 11 x 100  =  110 % 
                    10 
 
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบความร่วมมือเครือข่ายการประกอบโรคศิลปะเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการประกอบโรคศิลปะ 

เป้าหมาย 

จัดท าร่างกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ร่วมกับกองกฎหมาย  
ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้อง

กับสถานการณ์ และสภาพปัญหาในปัจจุบัน จ านวน 2 ฉบับ 

ตัวช้ีวัด   
จ านวนมาตรฐาน ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้ทันสมัยและ

สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาในปัจจุบัน   
 

ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก 
ประชุมจ านวน   3  ครั้ง  ใช้งบประมาณ  42841  บาท 
จ านวนมาตรฐาน ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้ทันสมัยและ

สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาในปัจจุบัน  จ านวน 5 ฉบับ 

- ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. 2563 
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2563 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์
ฟิสิกส์การแพทย์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

    - หลักเกณฑ์การพิจารณาการก าหนดเป็นศาสตร์ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ 
โรคศิลปะ พ.ศ. 2542  ตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองสาขาฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 ก.พ.2564 

-  หลักเกณฑ์การพิจารณาการก าหนดเป็นสาขาของการประกอบโรคศิลปะ ตามมติ
คณะอนุกรรมการครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 

     - เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา  
ศาสตร์ไคโรแพรคติก พ.ศ. 2564  
      - ทบทวนเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบการรับรองคุณภาพการประกอบโรคศิลปะ  

เป้าหมาย   
ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะได้รับการพิจารณา และด าเนินการตามเวลาที่ก าหนดทั้ง 3 

วิชาชีพ (คิดเฉพาะกลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก  3 วิชาชีพ) 

ตัวช้ีวัด   
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ร้อยละของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะได้รับการพิจารณา และด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก 

ประชุมจ านวน   4  ครั้ง  ใช้งบประมาณ  106,969  บาท 

ตัวช้ีวัด   
ร้อยละของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะได้รับการพิจารณา และด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด                

คิดเป็น  3  วิชาชีพ    คิดเป็น    1.8 x 100  = 60 %   
                                          3 
 -  ด าเนินการได้จ านวน  1 สาขาการแพทย์แผนจีนได้ด าเนินการไปแล้ว  80 เปอร์เซ็นของขั้นตอน
การด าเนินงานทั้งหมด กับ  1  ศาสตร์  แต่สามารถจัดสอบขึ้นทะเบียนได้ 1 ศาสตร์ คือทัศนมาตรศาสตร์  
ผู้ขึ้นทะเบียน  จ านวน 92 ราย 
          - ต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์จ านวน  141 ราย  
 
กิจกรรมที ่4 พัฒนาระบบการศึกษาด้านการประกอบโรคศิลปะ 
 

เป้าหมาย   
5  สถาบันการศึกษา  2 หลักสูตร  

ตัวช้ีวัด      
จ านวนหลักเกณฑ์การประเมินและรับรองสถาบันและหลักสูตรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมโดยมีหลัก 

วิชาการรองรับ 

ผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก 

ประชุมจ านวน   2  ครั้ง กับ 1 กิจกรรม  ใช้งบประมาณ  78,700.14  บาท 
จ านวนหลักเกณฑ์การประเมินและรับรองสถาบันและหลักสูตรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมโดยมีหลัก 

วิชาการรองรับ จ านวน  3  สถาบันการศึกษา  2 หลักสูตร 
1.  รับรองสถาบันการแพทย์แผนจีน   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  1 แห่ง  หลักสูตรแพทย์แผนจีน 
2. รับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตร

ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยรามค าแหง  รวมเป็น  2 สถาบันการศึกษา หลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตร์ 

3. จัดซื้อต าราแพทย์จีนเวอร์ชั่นใหม่ ไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดซื้อได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(โควิด 19) จึงไม่สามารถประสานติดต่อซื้อขายต าราแพทย์จีนกับ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้  จ านวน  40 เล่ม     500 บาท X 40  เล่ม        

4. จัดท าส าเนาคู่มือสอบแพทย์จีน    จ านวน 46 เล่ม     ด าเนินการได้ส าเร็จ   
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5. โครงการส่งเสริม พัฒนาและควบคุม ก ากับ การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย ์
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงการรับบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
 2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทย์ในส่วนของบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
 3. เพ่ือควบคุม ก ากับ และยกระดับการด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เป็นไป  
ตามกระบวนการตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้สถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์มีบริการที่ได้มาตรฐาน 
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 419,000.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 418,470.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.87  

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพรองรับผู้มีภาวะมีบุตรยาก 

- สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ จ านวน 26 ครั้ง 
- รายใหม่ จ านวน 3 แห่ง 
- รายต่ออายุ จ านวน 6 แห่ง (ต่ออายุสถานพยาบาลทุก 3 ปี) 
- เปลี่ยนแปลง จ านวน 15 แห่ง 
- ยุติการให้บริการฯ จ านวน 2 แห่ง 

 

2. การยกระดับมาตรการในการเฝูาระวังสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริกา ร
ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพ่ือปูองปรามในกรณีที่พบการกระท าที่อาจไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย 

- ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่อาจพบการกระท าผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ ในสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง 
จ านวน 9 แห่ง 
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3. การพัฒนาระบบการด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ 
- ขับเคลื่อนการด าเนินการกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

เด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 จ านวน 4 ครั้ง 
4. การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 

- การด าเนินงานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย  

- การพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน รวม 508 ราย 
  - อนุญาต    452 ราย 
  - ไม่อนุญาต   20  ราย 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการ/อ่ืนๆ 36  ราย 

- การพัฒนาและยกระดับในการควบคุม ตรวจสอบ หรือก ากับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ  รวม 102 แห่ง 

   -  ภาครัฐ        15  แห่ง 
   -  ภาคเอกชน   30  แห่ง 
   -  คลินิก         57  แห่ง 

- การพิจารณาปรับแก้อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 

-  ยกร่างประกาศแพทยสภาที่ 95(9)/2558 ฉบับที่ 5  กรณีการรับฝาก การรับบริจาค การใช้ 
ประโยชน์ หรือการท าให้สิ้นสภาพของอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค 

  -  การพิจารณาทบทวนกฎหมาย 
- การด าเนินการในกรณีพบการกระท าที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ จ านวน 2 ครั้ง 
- การยก (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ 
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6. โครงการส่งเสริม พัฒนาสถานพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมสถานพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

2. เ พ่ือพัฒนากลไกขยายขอบเขตภารกิจการคุ้มครองผู้บริ โภคด้านบริการสุขภาพภายใต้
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีห่วงโซ่ทางการ
พัฒนาที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพของประเทศไทยรองรับ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ บริการสุขภาพดิจิทัล 
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านบริการสุขภาพของประเทศไทย 
 4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา เพ่ิมพูนสมรรถนะด้านวิชาการ สร้างสรรค์ mindset และทักษะส าคัญของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนระบบครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) และ 
การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 570,760 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 396,045.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 69.39  

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ  ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1  วันที่ 29 ตุลาคม 2563  
   ครั้งที่ 2  วันที่ 21 ธันวาคม 2563  

 ครั้งที่ 3  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือส่งเสริมการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการทาง

การแพทย์ทางไกล จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1   วันที่ 14 ตุลาคม 2563 
                     ครั้งที่ 2   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

ครั้งที่ 3   วันที่ 23 ธันวาคม 2563  
ครั้งที่ 4   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  

   ครั้งที่ 5   วันที่ 15 มีนาคม 2564  
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1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ก้าวหน้า จ านวน 7 ครั้ง 
ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1   วันที่ 14 ตุลาคม 2563 
ครั้งที่ 2    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
ครั้งที่ 3   วันที่ 22 ธันวาคม 2563  
ครั้งที่ 4   วันที่ 25 มกราคม 2564  
ครั้งที่ 5   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  
ครั้งที่ 6   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
ครั้งที่ 7   วันที่ 26 มีนาคม 2564 

1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบและบริการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในเขต
พัฒนาพิเศษ จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้ 

   ครั้งที่ 1   วันที่ 29 ตุลาคม 2563 
   ครั้งที่ 2   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
   ครั้งที่ 3   วันที่ 24 ธันวาคม 2563  
   ครั้งที่ 4   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  
   ครั้งที่ 5   วันที่ 17 มีนาคม 2564  
1.5 ประชุมราชการ/คณะท างานเพ่ือส่งเสริมพัฒนางานวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1  วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประชุมหารือเรื่องการให้บริการในรูปแบบ  
    Virtual Health  

ครั้งที่ 2  วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ประชุมหารือเพ่ือการพัฒนา Regulatory 
Sandbox  

    of Telemedicine  
  ครั้งที่ 3  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ประชุมหารือก าหนดขอบเขตการให้บริการ 
    เวชศาสตร์จีโนมในสถานพยาบาล  

 
ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80) 

- สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเปูาหมายได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพผลการ
ด าเนินงานในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ร้อยละ 66.88 ส่วนกลุ่มเปูาหมายอื่นๆ  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2. : ร้อยละของสถานพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่สากล (ร้อยละ 5) 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ  
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ภาพการด าเนินงาน 
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7. โครงการยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
และอาชีวการแพทย์ (Occupational Medicine) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ือส่งเสริมสถานพยาบาลให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการการแพทย์เชิงปูองกัน ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และอาชีวการแพทย์ (Occupational Medicine) อย่างมีมาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด  

2 เพ่ือพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ ให้แก่สถานพยาบาลกลุ่มเปูาหมายน าไปขยายผล  
การจัดบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และอาชีวการแพทย์ (Occupational Medicine)   

3. เพ่ือบูรณาการภารกิจส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มเปูาหมาย อุตสาหกรรมการแพทย์  
ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายประเทศไทย 4.0 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 285,200.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 244,267.50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 85.65  

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1.1 ประชุมพัฒนามาตรฐานกิจการเวลเนสและสปาการแพทย์  วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ชีวาศรม 
อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถานพยาบาลด้านบริการสุขภาพในวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal)  
วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพ ระหว่างวันที่  
29 – 30 มีนาคม 2564 ณ The River Rehab อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.5 ประชุมคณะท างานตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบและบริการอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษ ประกอบด้วย 
1.5.1 ประชุมคณะท างานพัฒนาแนวทางส่งเสริมมาตรฐานและระบบบริการทางการแพทย์ 

จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
        ครั้งที่ 1  วันที่ 8 ตุลาคม 2563 
        ครั้งที่ 2  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
        ครั้งที่ 3  วันที่ 8 มีนาคม 2564 

1.5.2 ประชุมคณะท างานพัฒนาแนวทางส่งเสริมมาตรฐานและระบบบริการเสริมความงาม 
จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
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    ครั้งที่ 1  วันที่ 12 ตุลาคม 2563 
        ครั้งที่ 2  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
        ครั้งที่ 3  วันที่ 9 มีนาคม 2564 

1.5.3 ประชุมคณะท างานพัฒนาแนวทางส่งเสริมมาตรฐานและระบบบริการเวลเนส กิจการ
ผู้สูงอายุ และการพ้ืนฟูสุขภาพ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 
    ครั้งที่ 2  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
    ครั้งที่ 3  วันที่ 12 มีนาคม 2564 

1.5.4 ประชุมคณะท างานพัฒนาแนวทางส่งเสริมมาตรฐานและระบบบริการการแพทย์ก้าวหน้า
นวัตกรรมทางการแพทย์และการบ าบัดยาเสพติด จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 
       ครั้งที่ 2  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
1.6 ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1  วันที่ 29 มกราคม 2564 

   ครั้งที่ 2  วันที่ 5 มีนาคม 2564 
1.7 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างวิดีโอ Modern Motion รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 

ธันวาคม 2563 
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ภาพการด าเนินงาน 
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8. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ 
ตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปสู่การปฏิบัติ  
2. เพ่ือพัฒนากลไกและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
3. เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนในการเข้ารับบริการสุขภาพ  
4. เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพและทักษะของเจ้าหน้าที ่ในด้าน           

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5. เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 55,098.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 54,298.40 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 98.55  

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. ประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ม.44 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 63)  

ได้ร่วมกันถอดบทเรียนทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่  
1. ปัญหาและอุปสรรค  
2. แนวทางการแก้ไข  
3. ปัจจัยความส าเร็จ 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคต 

2. ประชุมหารือการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพระหว่างกองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมาย 

เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันกรณีการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลฯ 
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสขุภาพ ครั้งที่ 1 และ 2  

เพ่ือพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงแนวทางการมอบอ านาจ/ภารกิจ/ตัวชี้วัด ให้ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 ได้มีการจัดท าคู่มือการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
(งานสถานพยาบาล) ส่วนภูมิภาค 
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4. ประชุมชี้แจงและจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (24 พ.ย. 63) 
- ได้ชี้แจงแนวทาง/ นโยบายของผู้บริหารกรมฯ ในการปรับแผนงาน/โครงการ รวมถึงกลุ่มงานได้

น าเสนอแผนงาน/โครงการของแต่ละกลุ่ม 
5. จัดอบรมการใช้งานระบบ Biz Portal แก่หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
6. ประชุมเพ่ือจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (25 ธันวาคม 2563)  

- ได้ชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน และลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างผู้อ านวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กับหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม 

7. ประชุมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านดิจิทัลพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ และการสื่อสารองค์กร  
- ได้มีการวิเคราะห์องค์กร โดยการใช้แนวคิด 7-S Framework รวมถึงได้มีการอบรมการใช้ 

Application HSS Office 
 
ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. : ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าฐานข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ จ านวน 382 แห่ง 
2. จัดท าแบบสอบถามความเชื่อม่ันการรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลเอกชน 
3. จัดท าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
4. จัดท าหนังสือถึงโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเพ่ือขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการตอบ

แบบสอบถามความเชื่อมั่นฯ 
2. : ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application 

- ซึ่งปัจจุบันบุคลากรในกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้เข้าใช้งานระบบ Application 
HSS Office แล้วทั้งสิ้น จ านวน 68 คน จากบุคลากรทั้งหมด 72 คน คิดเป็นร้อยละ 94 
3. : ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ 

- ได้ด าเนินการไปแล้ว 5 ขั้นตอนจากแผนงานทั้งหมด 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 83 
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9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (บริหารจัดการ) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 ประสานงานให้ความรว่มมือและอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
2 การเป็นส่วนร่วมต่อการพัฒนาองค์กร  
3 เรียนรู้ที่จะสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของความก้าวหน้าองค์กร 

 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2,861,629.00 บาท 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2,761,690.60 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 96.51  

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
2. ด าเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
3. ประสานงานกับทุกกลุ่มในองค์กร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของทุกกลุ่มงาน  
4. น าเข้าข้อมูลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุในระบบ SMART และระบบ GFMIS 
5. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานด้านงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ งานการ

เจ้าหน้าที่ งานรักษาความสะอาด และงานบ ารุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
6. จัดท าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในส่วนงานบริหาร 
7. จัดกิจกรรมคุณธรรมน าทาง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกาศเจตนารมณ์สุจริต 
 
 

ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. : ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

- มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จัดท าค าสั่งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในและค าสั่งคณะติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน   
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการควบคุมภายใน 
3. มีการจัดท า Flow chart /คู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานตามโครงสร้างที่ก าหนดไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ของทุกกลุ่มงานและมีการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน ตาม Flow chart 
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ปัญหา/อุปสรรค 
1. ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 63 ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ท าให้ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงาน อาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณแต่
ละไตรมาสไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่คาดการไว้ 

2. ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องปูองกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามหลักสากล ส่งผลให้จ าเป็นต้องงดการออกตรวจ
สถานพยาบาล และการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยจะด าเนินการเฉพาะที่มีความ
จ าเป็นเท่านั้น 

3. การพิจารณาอนุญาตด าเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนจะเป็นการพิจารณาโดยพิจารณาจากข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์และข้อก าหนดของกฎหมาย แต่ผลของการพิจารณาที่ไม่อนุญาตอาจส่งผลให้ผู้ที่ต้องการมีบุตร  
ไม่เห็นด้วยจึงน าไปสู่การเป็นคดีความเกิดขึ้น ดังนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานหรือการสนับสนุนด้าน
กฎหมายหรือจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม รองรับคดีความที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

4. สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการสถานพยาบาล รวมทั้งอาจมีประเด็นของการให้บริการที่ไม่สอดคล้องตาม
กฎหมายจนน าไปสู่การกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติในการเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการในการปูองปรามและเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว   

 
 
 
 
 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 

ในการปฏิบัติราชการ 



จัดท าโดย 
กลุ่มแผนงานและประเมินผล 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 


