
     

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(พ.ศ. 2560-2579) ฉบับที่ 1 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ 

กระทรวงสาธารณสขุ 



 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี 

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(พ.ศ. 2560-2579)  ฉบับที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
ยุทธศำสต ร์ชำติ  ระยะ  20  ปี  ( ด้ านสาธารณสุข )  พ .ศ .  2560 -2579                                  

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ 1.ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง

ผู้บริโภคเป็นเลิศ 2.บริการเป็นเลิศ 3.บคุลากรเป็นเลิศ และ 4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  ได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี   

(พ.ศ.2560-2569) โดยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ คือ 1.ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 2.ส่งเสริมพฒันาและเพิ่มศักยภาพการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจดัการสุขภาพ 3.ยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน

การบริการสขุภาพสู่มาตรฐานสากล 4.พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองแบบแผน จึงได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ของกองแบบแผนเพ่ือการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับ     

กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพและกระทรวงสาธารณสขุ 

ทัง้นี  ้การจัดท ายุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี  ฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจากผู้ บริหาร           

กองแบบแผนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองแบบแผนทุกสาขาวิชาชีพโดยมุ่งหวัง              

ให้ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ท่ีได้ ร่วมกันจัดท าขึน้นี น้ าสู่การปฏิบัติจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี               

ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ทกุประการ 

 
 

     กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ     
                                                   มีนำคม 2561 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน ำ 
ยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นกรอบกำรพัฒนำระยะยำวมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทศัน์ “ประเทศไทย มีควำมม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง”  โดยกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ดังนี ้

ความมัน่คง 

การสร้างความสามารถในการแข่งขนั  

การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 

การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 

การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดลุและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนพัฒนำเศษฐกจิและสังคมแห่งชำตฉิบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืน 

การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรม 

เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย์ 

สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 

การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

การบริหารจดัการในภาครัฐ การปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา 

เสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพ่ือการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และยัง่ยืน 

การพฒันาภาคเมืองและพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 
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แผนยุทธศำสตร์ชำตริะยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข (พ.ศ. 2560-2579) 

วิสัยทศัน์ “เป็นองค์กรหลักด้ำนสุขภำพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชำชนสุขภำพดี” 

พันธกจิ พัฒนำและอภบิำลระบบสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ค่ำนิยม    MOPH M : Mastery เป็นนำยตนเอง 

 O : Originality เร่งสร้ำงสิ่งใหม่ 

 P : People centered ใส่ใจประชำชน 

 H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

เป้ำหมำย ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพย่ังยืน 

ยุทธศำสตร์ของกระทรวงสำธำรณสุข 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ด้านส่งเสริมสขุภาพ ปอ้งกนัโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ด้านบคุลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

กรอบยุทธศำสตร์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569) 

วิสัยทศัน์ “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนบริกำรสุขภำพ
เพื่อประชำชนมีสุขภำพดี ชุมชนมีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเอง” 

พันธกจิ มุ่งม่ันส่งเสริม พัฒนำ และอภบิำลระบบบริกำรสุขภำพให้ได้มำตรฐำนสำกล โดยกำร
มีส่วนร่วมของทกุภำคส่วนอย่ำงต่อเน่ือง 

ค่ำนิยม สบส.       ส. สมรรถนะเป็นฐำน, สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 

   บ. บริกำรด้วยใจ 

   ส. ใฝ่สำมัคคี 
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ยุทธศำสตร์ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมพฒันาระบบบริการสขุภาพ สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมพฒันาและเพิม่ศกัยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ

จดัการสขุภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการบริการสขุภาพสู่มาตรฐานสากล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี กองแบบแผน 

เป้ำหมำยระยะ 1 ปี 

-พฒันาแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุท่ีสอดคล้องกบั Service Plan และ 

Green & Clean Hospital  

-สร้างศนูย์ข้อมลูแบบแปลนท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานในแต่ละระดบับริการ ทนัสมยัและมีข้อมลู

ประกอบการก่อสร้างมาผนวกไว้ในระบบ 

เป้ำหมำยระยะ 5 ปี 

-พฒันากลไก มาตรฐานท่ีสนบัสนนุให้โรงพยาบาลด าเนินการด้วยตนเองได้ด้านแบบอาคารและ

สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

-วางระบบการของบสร้างอาคารให้สมัพนัธ์กบัความสามารถในการออกแบบ ผ่านระบบตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

เป้ำหมำยระยะ 20 ปี 

-มีมาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลท่ีปรับใช้ได้และเหมาะสมกบับริบทระดบัพืน้ท่ีของประเทศไทย 

-เป็นศนูย์ผู้ เช่ียวชาญด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ 

-เป็นศนูย์กลางการออกแบบด้วย AI เช่ือมโยงกบั Bigdata 

  



 
 

4 
 

โดยกรอบแนวคิดกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) กองแบบแผน              
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ มุ่งเน้นให้บรรลุเป้ำหมำย มีมำตรฐำนกำรออกแบบโรงพยำบำล
ที่ปรับใช้ได้และเหมำะสมกับบริบทระดับพืน้ที่ของประเทศไทย เป็นศูนย์ผู้เช่ียวชำญ           
ด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อมสำธำรณสุข และเป็นศูนย์กลำงกำรออกแบบด้วย AI เช่ือมโยง
กับ Bigdata     
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ส่วนที่ 2 บริบทกองแบบแผน 
กองแบบแผน กรมสนับสนุบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่มีความเช่ือมโยงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวง

สาธารณสุข ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้ 

วิสัยทศัน์ 

 “เป็นองค์กรหลกัด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ” 

พันธกจิ 

“มุ่งมัน่ส่งเสริม พฒันาอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ สู่มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

ของทกุภาคส่วนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน” 

ค่านิยม : CORE 

มุ่งผลประโยชน์สงูสดุสู่ผู้ รับบริการและประชาชน C : (Customer and Citizen Centric)  

เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน O : (Open Mind)  

พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  R : (Ready to Change)  

ยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ E : (Vocational Ethics) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

1. การพฒันาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ  

2. การส่งเสริม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ 

3. การศกึษา วิจยั พฒันา ถ่ายทอดและประเมินองค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

สาธารณสขุ  
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4.การสร้างความร่วมมือและพฒันาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมสาธารณสขุ 

5.การพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ 

1. พฒันาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ  

2.ส่งเสริม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ  

3. ศกึษา วิจยั พฒันา ถ่ายทอด และประเมิน องค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยีด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมสาธารณสขุ 

4. สร้างความร่วมมือและพฒันาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมสาธารณสขุ 

5. พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการองค์กร 

      แผนงาน 

1. แผนงานพฒันาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ  

2. แผนงานส่งเสริม ก ากบั ติดตาม ประเมินผล อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ  

3. แผนงานการศกึษา วิจยั นวตักรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ 

4. แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือและพฒันาขีดความสามารถบคุลากรภาคีเครือข่าย 

5. แผนงานพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากร  

6. แผนงานพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 

7. แผนงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด

เป้าประสงค์ 
โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/

มาตรการ 2560-
2564 

2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

1.การพฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
 

จ านวนเกณฑ์ 
มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
ท่ีได้รับการจดัท า/
พฒันา 
 

กระบวนการ 
พฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุมี
ประสิทธิภาพ 
 

จ านวนเกณฑ์ 
แนวทาง 
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมท่ี
ได้รับการพฒันา 
 

๑.โครงการจดัท า
และพฒันาเกณฑ์/
แนวทาง/มาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
 

จ านวนเกณฑ์ 
แนวทาง มาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพภาครัฐท่ี
ได้รับการจดัท า/
พฒันา ให้
สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital 

20
เร่ือง 

20 
เร่ือง 

20 
เร่ือง 

20 
เร่ือง 

จดัท าและพฒันา
เกณฑ์/แนวทาง/
มาตรฐาน ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพในสงักดั
ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ ให้
สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

1. การพฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 

จ านวนเกณฑ์ 
มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
ท่ีได้รับการจดัท า/
พฒันา 
 

กระบวนการ 
พฒันารูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนรูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุท่ี
ได้รับการพฒันา 

2.โครงการจดัท า/
พฒันาแผนแมบ่ท
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ  
 

จ านวนแผนแม่บท
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพภาครัฐท่ี
ได้รับการจดัท า/
พฒันา ให้
สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital  

224 
แหง่ 

224 
แหง่ 

224 
แหง่ 

224 
แหง่ 

จดัท าและพฒันา
แผนแมบ่ทด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพในสงักดั
ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ  
ให้สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

1. การพฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 

จ านวนเกณฑ์ 
มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
ท่ีได้รับการจดัท า/
พฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ 
พฒันารูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนรูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุท่ี
ได้รับการพฒันา 

3. โครงการพฒันา
รูปแบบ/แบบ
ก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ  
 

จ านวนรูปแบบ/
จ านวนแบบ
ก่อสร้างอาคาร
และ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพภาครัฐท่ี
ได้รับการพฒันา/
จดัท าให้สอดคล้อง
กบั Service Plan 
และ Green & 
Clean Hospital  

50
แบบ 

50 
แบบ 

50 
แบบ 

50 
แบบ 

พฒันาการ
ออกแบบ/การ
จดัท าแบบก่อสร้าง
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพในสงักดั
ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุทัง้
แบบเฉพาะท่ีและ
แบบมาตรฐาน ให้
สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

1. การพฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 

จ านวนเกณฑ์ 
มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
ท่ีได้รับการจดัท า/
พฒันา 
 

กระบวนการ 
พฒันารูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนรูปแบบ
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุท่ี
ได้รับการพฒันา 

4. โครงการพฒันา
สถานบริการสขุภาพ
ต้นแบบ Green and 
Clean Hospital  
 

จ านวนสถาน
บริการสขุภาพ
ภาครัฐท่ีได้รับการ
พฒันาเป็นต้นแบบ 
Green & Clean 
Hospital  
 

5 
ต้นแบบ 

5
ต้นแบบ 

5 
ต้นแบบ 

5
ต้นแบบ 

พฒันาการ
ออกแบบ/การ
จดัท าแบบก่อสร้าง
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพในสงักดั
ส านกังาน
ปลดักระทรวง
สาธารณสขุให้
สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

2.การสง่เสริม ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผล  
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนสถานบริการ
สขุภาพท่ีได้รับการ
สง่เสริม ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผล 
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 

การควบคมุ 
ก ากบั ตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของสถาน
บริการสขุภาพ
ภาครัฐท่ีได้รับ
การควบคมุ 
ก ากบั ตรวจสอบ
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.โครงการสง่เสริม
สถานบริการสขุภาพ
ให้ได้มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
 

จ านวนสถาน
บริการสขุภาพท่ี
ได้รับการสง่เสริม 
ก ากบั ติดตาม 
ประเมินคณุภาพ
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 

896 
แหง่ 

896 
แหง่ 

896 
แหง่ 

896 
แหง่ 

-สง่เสริมสถาน
บริการสขุภาพให้
ได้มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
-ก ากบั ติดตาม 
ประเมิคณุภาพ
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

2.การสง่เสริม ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผล  
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 

จ านวนสถานบริการ
สขุภาพท่ีได้รับการ
สง่เสริม ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผล 
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 

การควบคมุ 
ก ากบั ตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของสถาน
บริการสขุภาพ
ภาครัฐท่ีได้รับ
การควบคมุ 
ก ากบั ตรวจสอบ
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.โครงการพฒันา 
ก ากบั มาตรฐานการ
ก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
 

จ านวนสถาน
บริการสขุภาพ
ภาครัฐท่ีได้รับการ
พฒันา ก ากบั 
มาตรฐานการ
ก่อสร้าง 
  
 

896 
แหง่ 

896 
แหง่ 

896 
แหง่ 

896 
แหง่ 

-พฒันามาตรฐาน
ผู้ก ากบั ควบคมุ
การก่อสร้าง 
-พฒันามาตรฐาน
การก่อสร้าง 
(มาตรฐานการ
ควบคมุงาน
ก่อสร้าง/มาตรฐาน
การตรวจการจ้าง/
มาตรฐานวสัดุ
อปุกรณ์ในการ
ก่อสร้าง)  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

2.การสง่เสริม ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผล  
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนสถานบริการ
สขุภาพท่ีได้รับการ
สง่เสริม ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผล 
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 

การควบคมุ 
ก ากบั ตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของสถาน
บริการสขุภาพ
ภาครัฐท่ีได้รับ
การควบคมุ 
ก ากบั ตรวจสอบ
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3. โครงการสง่เสริม
อาคารสถานบริการ
สขุภาพให้ได้รับการ
ตรวจสอบตาม
กฎหมายการ
ตรวจสอบ  
 

จ านวนสถาน
บริการสขุภาพ
ภาครัฐท่ีได้รับการ
ตรวจสอบตาม
กฎหมายการ
ตรวจสอบ  
 

224 
แหง่ 

224 
แหง่ 

224 
แหง่ 

224 
แหง่ 

-สง่เสริมสถาน
บริการสขุภาพ
ภาครัฐให้ได้รับการ
ตรวจสอบตาม
กฎหมายการ
ตรวจสอบอาคาร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

3.การศกึษา วิจยั 
พฒันา ถ่ายทอดและ
ประเมินองค์ความรู้
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 

จ านวนงานวิจยัและ
นวตักรรมด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
ท่ีด าเนินการเสร็จ
ตามแผน  
 

การศกึษา วิจยั 
องค์ความรู้ 
มาตรฐานและ
เทคโนโลยีด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
 

 จ านวน
การศกึษา วิจยั 
องค์ความรู้ 
มาตรฐานและ
เทคโนโลยีด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุท่ี
ด าเนินการส าเร็จ
ตามแผน 
 
 

1.โครงการศกึษา 
วิจยั  พฒันา
นวตักรรมด้าน
อาคารและ 
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ 
  
 

จ านวนผลงานวิจยั
นวตักรรมด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพท่ี
ด าเนินการเสร็จ
ตามแผน 

 
 
 

25
เร่ือง 

25
เร่ือง 

25
เร่ือง 

25
เร่ือง 

ศกึษา วิจยั และ
พฒันาองค์ความรู้/
นวตักรรมด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพให้
สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital   
 
 
 
 
                                                                                                                     



15 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

3.การศกึษา วิจยั 
พฒันา ถ่ายทอดและ
ประเมินองค์ความรู้
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนงานวิจยัและ
นวตักรรมด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
ท่ีด าเนินการเสร็จ
ตามแผน  
 

การถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 
มาตรฐานและ
เทคโนโลยีฯ  
สูก่ลุม่เปา้หมาย
อยา่งเป็นระบบ 

จ านวนงานวิจยั 
องค์ความรู้ 
มาตรฐาน 
เทคโนโลยี ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ ท่ีมี
การถ่ายทอด 
เผยแพร่ และ
ประเมินสู่
กลุม่เปา้หมาย
อยา่งเป็นระบบ 

2. โครงการถ่ายทอด
และประเมินองค์
ความรู้/นวตักรรม
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสขุภาพ  
 

จ านวนผลงานวิจยั
นวตักรรมด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพท่ีได้รับการ
ถ่ายทอด เผยแพร่ 
และประเมินอย่าง
เป็นระบบ 

25 
เร่ือง 

25 
เร่ือง 

25 
เร่ือง 

25 
เร่ือง 

ถ่ายทอดและ
ประเมินองค์
ความรู้ และ
นวตักรรมด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
ของสถานบริการ
สขุภาพ                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

4.การสร้างความ
ร่วมมือและพฒันาขีด
ความสามารถของ
ภาคีเครือขา่ย 
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 

ร้อยละเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัความส าเร็จ
ของการสร้างความ
ร่วมมือและ 
พฒันาขีด
ความสามารถของ
ภาคีเครือขา่ยด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 

การพฒันาความ
ร่วมมือเครือขา่ย
ด้านวิชาการทัง้
ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
วิชาการท่ีมีความ
ร่วมมือกบั
เครือข่ายทัง้ใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 

1. โครงการความ
ร่วมมือเครือขา่ย
วิชาการ การพฒันา
มาตรฐานการ
ก่อสร้างอาคารเขียว 
Green & Clean 
Hospital 
  
 

ระดบัความส าเร็จ
ของการพฒันา
ความร่วมมือด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 
 

5 
โครง 
การ/

กิจกรรม 

5 
โครง 
การ/

กิจกรรม 

5 
โครง 
การ/

กิจกรรม 

5 
โครง 
การ/

กิจกรรม 

-พฒันามาตรฐาน
ผู้ก ากบั ควบคมุ
การก่อสร้างตาม
แนวทาง Green & 
Clean Hospital  
-พฒันามาตรฐาน
การก่อสร้างตาม
แนวทาง Green & 
Clean Hospital 
-ประเมินมาตรฐาน
การก่อสร้างตาม
แนวทาง Green & 
Clean Hospital  
 
 
 
 



17 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

4.การสร้างความ
ร่วมมือและพฒันาขีด
ความสามารถของ
ภาคีเครือขา่ย 
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 

ร้อยละเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัความส าเร็จ
ของการสร้างความ
ร่วมมือและ 
พฒันาขีด
ความสามารถของ
ภาคีเครือขา่ยด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  

การพฒันาความ
ร่วมมือเครือขา่ย
ด้านวิชาการทัง้
ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
วิชาการท่ีมีความ
ร่วมมือกบั
เครือข่ายทัง้ใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 

2. โครงการความ
ร่วมมือเครือขา่ย
วิชาการ การพฒันา
มาตรฐานอาคาร
อนรัุกษ์พลงังาน    
 

ระดบัความส าเร็จ
ของการพฒันา
ความร่วมมือด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 
 

4 
เร่ือง 

4 
เร่ือง 

4 
เร่ือง 

4 
เร่ือง 

-ความร่วมมือ
พฒันาเกณฑ์ 
มาตรฐานการ
ออกแบบอาคาร
สถานบริการ
สขุภาพภาครัฐใน
การอนรัุกษ์
พลงังาน  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

4.การสร้างความ
ร่วมมือและพฒันาขีด
ความสามารถของ
ภาคีเครือขา่ย 
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 

ร้อยละเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัความส าเร็จ
ของการสร้างความ
ร่วมมือและ 
พฒันาขีด
ความสามารถของ
ภาคีเครือขา่ยด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  

-การพฒันา
ความร่วมมือ
เครือข่ายด้าน
วิชาการทัง้ใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 
-การพฒันา
ศกัยภาพ
บคุลากรภาคี
เครือข่ายอยา่ง
เป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง  
 

1. จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมด้าน
วิชาการท่ีมีความ
ร่วมมือกบั
เครือข่ายทัง้ใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 
 2. จ านวน
หลกัสตูรการ
พฒันาบคุลากร
ภาคีเครือขา่ยท่ี
ได้รับการก าหนด
ขึน้อยา่งเป็น
ระบบ 

3.โครงการพฒันาขีด
ความสามารถภาคี
เครือข่ายด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวนภาคี
เครือข่ายท่ีได้รับ
การพฒันาขีด
ความสามารถด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม 
-ร้อยละของ
บคุลากรภาคี
เครือข่ายท่ีได้รับ
การพฒันามี
ความรู้ผา่นเกณฑ์
ท่ีก าหนดและได้น า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

-พฒันาทาง
วิชาการกบั
เครือข่ายใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 
-จดัท า พฒันา
หลกัสตูรด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมท่ี
สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital  
 
 
 
 



19 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

4.การสร้างความ
ร่วมมือและพฒันาขีด
ความสามารถของ
ภาคีเครือขา่ย 
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 
 
 

ร้อยละเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัความส าเร็จ
ของการสร้างความ
ร่วมมือและ 
พฒันาขีด
ความสามารถของ
ภาคีเครือขา่ยด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  

 การพฒันา
ศกัยภาพ
บคุลากรภาคี
เครือข่ายอยา่ง
เป็นระบบและ
ตอ่เน่ือง 

จ านวนหลกัสตูร
การพฒันา
บคุลากรภาคี
เครือข่ายท่ีได้รับ
การก าหนดขึน้
อยา่งเป็นระบบ 

4.โครงการจดัท า
หลกัสตูรพฒันา
ศกัยภาพเครือข่าย
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ 
 

-จ านวนหลกัสตูร
ส าหรับพฒันา
ศกัยภาพภาคี
เครือข่ายด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุ  
 

10 
หลกั
สตูร 

 

10 
หลกั
สตูร 

 

10 
หลกั
สตูร 

 

10 
หลกั
สตูร 

 

-จดัท า พฒันา
หลกัสตูรด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อมท่ี
สอดคล้องกบั 
Service Plan และ 
Green & Clean 
Hospital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

5.การพฒันาระบบ
บริหารจดัการองค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการพฒันา
ระบบบริหารจดัการ
องค์กร 

บคุลากรมีขีด
ความสามารถ 
ในการปฏิบตังิาน
ได้อยา่งมืออาชีพ 

ร้อยละของ
บคุลากรกอง
แบบแผนท่ีได้รับ
การพฒันา 
 

1.โครงการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศกัยภาพบคุลากร
กองแบบแผน 
 

ร้อยละของ
บคุลากรกองแบบ
แผนท่ีได้รับการ
พฒันา  
 

ร้อย
ละ 
80 
 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย
ละ 
100 

-อบรมพฒันา
บคุลากร 
-พฒันาบคุลากร
ตามแนวทาง
ศาสนา 
-ศกึษาเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
องค์กร
Rethinking/ 
Reengineering/ 
Restructuring 
 
 
 
 
 
 



21 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

5.การพฒันาระบบ
บริหารจดัการองค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการพฒันา
ระบบบริหารจดัการ
องค์กร 

การจดัการ
ความรู้ด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนพฒันา
ระบบบริหาร
จดัการองค์กร 

2.โครงการพฒันา
ระบบบริหารจดัการ
องค์กร 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันา
ระบบบริหาร
จดัการองค์กร  
 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

-พฒันาระบบ
บริหารจดัการกอง
แบบแผน 
-ศกึษา พฒันา
องค์กรตาม
แนวทางสูห่นว่ย
บริการรูปแบบ
พิเศษ  
(Service Delivery 
Unit : SDU) 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

5.การพฒันาระบบ
บริหารจดัการองค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการพฒันา
ระบบบริหารจดัการ
องค์กร 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสขุมี
ประสิทธิภาพ 

ระดบั
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.โครงการพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ระดบัความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 
 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

5 

โครง 
การ/

กิจกรรม 

 

-พฒันาระบบ
ฐานข้อมลูกลาง  
-พฒันาระบบ
ฐานข้อมลู
แบบจ าลอง
สารสนเทศ 
(ฐานข้อมลู BIM) 
-พฒันาระบบ
ฐานข้อมลูอาคาร
ของสถานบริการ
สขุภาพและ
เครือข่าย 
-พฒันาระบบ GIS 
ในการเช่ือมโยง
ข้อมลู  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด
เป้าประสงค์ 

โครงการ ตัวชีวั้ดโครงการ ค่าเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์/
มาตรการ 2560-

2564 
2565-
2569 

2570-
2574 

2575-
2579 

5.การพฒันาระบบ
บริหารจดัการองค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการพฒันา
ระบบบริหารจดัการ
องค์กร 

บคุลากรมีขีด
ความสามารถ 
ในการปฏิบตังิาน
ได้อยา่งมืออาชีพ 

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
ตามเกณฑ์
คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ  

4.โครงการพฒันา
คณุภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ  
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามเกณฑ์
คณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ   

ร้อย
ละ 
80 
 

ร้อย
ละ 
90 

ร้อย
ละ 
95 

ร้อย
ละ 
100 

พฒันาและ
ยกระดบัการ
บริหารจดัการ 
กองแบบแผน  
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• จ านวนเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสขุท่ีได้รับการจดัท า/พฒันา 

1. การพฒันาเกณฑ์ มาตรฐาน รูปแบบ
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ

• จ านวนสถานบริการสขุภาพท่ีได้รับการสง่เสริม ก ากบั 
ตดิตาม ประเมินผล มาตรฐานด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสขุ

2. การสง่เสริม ก ากบั ตดิตาม ประเมินผล 
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ

• จ านวนงานวิจยัและนวตักรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสขุท่ีด าเนินการเสร็จตามแผน

3. การศกึษา  วิจยั พฒันา ถ่ายทอดและ
ประเมินองค์ความรู้ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมสาธารณสขุ

• ร้อยละเฉล่ียถ่วงน า้หนกัความส าเร็จของการสร้างความ
ร่วมมือและพฒันาขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ

4. การสร้างความร่วมมือและพฒันาขีด
ความสามารถของภาคีเครือขา่ยด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสขุ

• ร้อยละความส าเร็จของแผนการพฒันาระบบบริหารจดัการ
องค์กร

5. การพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ความเช่ือมโยง ประเดน็ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 20 ปี 

 

 

                                                                                                                                                       

  
-มีมาตรฐานการออกแบบ

โรงพยาบาลท่ีปรับใช้ได้และ

เหมาะสมกบับริบทระดบัพืน้ท่ี

ของประเทศไทย 

-เป็นศนูย์ผู้ เช่ียวชาญด้าน

อาคารและสภาพแวดล้อม

สาธารณสขุ 

-เป็นศนูย์กลางการออกแบบ

ด้วย AI เช่ือมโยงกบั Bigdata 

 

เปา้หมาย 20 ปี ประเด็นยทุธศาสตร์ ตวัชีว้ดั 
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ส่วนที่ 4 การก ากับ ตดิตามและประเมินผล 
แนวทางในการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  กองแบบแผน 

กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ ไปสูก่ารปฏิบตัิที่สอดคล้องกบักรมสนบัสนนุบริการ

สขุภาพโดยการมีสว่นร่วมของผู้บริหารและบคุลากรของกองแบบแผน และถ่ายทอดสู่

การปฏิบตัิเพ่ือสร้างความเข้าใจให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในการบรรลเุปา้หมาย

ร่วมกนั 

กระบวนการน าแผนยทุธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  กองแบบแผน      

กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 

การขบัเคลือ่น

แผนยทุธศาสตร์ 20 ปี

วางแผน/
ด าเนินการ
จดัท าแผน
ยทุธศาสตร์

ชีแ้จงแผน
ยทุธศาสตร์

จดัท าค าขอ
งบประมาณ
ประจ าปี

จดัท า
แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีและ
ค ารับรองฯ

ก ากบั ติดตามและ
ประเมินผลตาม
แผนปฏิบตัิการ
และรายตวัชีว้ดั

จดัท ารายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
ประจ าปี
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ในสว่นของการติดตามและประเมนิผล กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการ

สขุภาพ ได้มีการบริหารแผนงานและงบประมาณ ตามโปรแกรม SMART และมีการ

ก ากบั ติดตามเป็นประจ าทกุเดือนส าหรับในแต่ละปีงบประมาณ 

 

 

 

ชีแ้จงกรอบการ
ก ากบั ติดตามและ

ประเมนิผล

ก ากบั ติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบตัิการและ

รายตวัชีว้ดั

สรุปผลการ
ด าเนินงานรายเดือน
และรายไตรมาส

ประเมนิผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบตัิการและ
รายตวัชีว้ดั
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ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
 

ค ำสัง่กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริกำรสขุภำพ ท่ี 58/2560 เร่ืองแต่งตัง้คณะท ำงำนทบทวน

แผนยทุธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 







     
กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล 

กองแบบแผน กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ 

กระทรวงสาธารณสขุ 


