แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(พ.ศ. 2562-2566)

งานแผนงาน กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(พ.ศ. 2562-2566)

คานา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดาเนินการจัดทา พัฒนายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คือ 1.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์คนบวงจร 2.พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย 3.พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กองแบบแผน จึงได้ดาเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ของกองแบบแผน
เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวง
สาธารณสุข
ทั้งนี้ การพัฒนายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
กองแบบแผนและการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองแบบแผนทุกสาขาวิชาชีพโดยมุ่งหวังให้ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีที่ได้
ร่วมกันจัดทาขึ้นนี้นาสู่การปฏิบัติจนสาเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

ก.

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา......................................................................................................................... ................... ก.
ส่วนที่ 2 สารบัญ....................................................................................................................... ................... ข.
ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................................... 1
ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2562-2566)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข................2-3
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข......................................................................................................4-7
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน
องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข..................................................................8-12
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข.................................................................................. 13-18
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ...................19-20
ส่วนที่ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์................................................21-26
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก.....................................................................................................................................27
o คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 15/2562 ลงวันที่ 13 มี.ค.62
o คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนายุทธศาสตร์ แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 27/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค.62

ข.

บริบทกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

พันธกิจ
1. มุ่งมั่นพัฒนา ควบคุม กากับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
สู่มาตรฐาน

ค่านิยม
มุ่งผลประโยชน์สูงสุดสู่ผู้รับบริการและประชาชน C : (Customer and Citizen Centric)
เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น O : (Open Mind)
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง R : (Ready to Change)
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ E : (Vocational Ethics)

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
2. การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข
3. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข
4. การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

1

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : จานวนรูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขที่ได้รบั การพัฒนา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : รูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จานวนสถานพยาบาลภาครัฐที่นารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ : พัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จานวนรูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบั การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

ผ.1 แผนงานพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : จานวนรูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบั การพัฒนา
1 โครงการพัฒนารูปแบบด้านอาคารและ สถานพยาบาล จานวนรูปแบบด้าน
ภาครัฐ
สภาพแวดล้อม
อาคารและ
สภาพแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมไป
ใช้ประโยชน์

กิจกรรม 1. จัดทารูปแบบอาคารและ สถานพยาบาล จานวนรูปแบบด้าน
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ระดับ M1 ภาครัฐ
อาคารและ
1.1 อาคารผูป้ ่วยนอก
สภาพแวดล้อมที่
1.2 อาคารอุบัตเิ หตุ
ได้รับการพัฒนา
1.3 อาคารผูป้ ่วยนอกและอุบัตเิ หตุ
1.4 อาคารวินิจฉัย
1.5 อาคารบาบัด รักษา
1.6 อาคารบูรณาการ
1.7 ออกแบบอาคารบูรณาการตามร้อง
ขอทีม่ ีความซับซ้อนจานวน 6 แบบ

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมไป
ใช้ประโยชน์

12

แบบ

2

720,000

12

แบบ

720,000

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

กิจกรรม 2. จัดทารูปแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ระดับ S
2.1 อาคารบูรณาการตามทีร่ ้องขอทีม่ ี
ความซับซ้อนจานวน 8 แบบ

สถานพยาบาล จานวนรูปแบบด้าน จานวน
ภาครัฐ
อาคารและ
สถานพยาบาล

กิจกรรม 3. จัดทารูปแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ระดับ A
3.1 อาคารบูรณาการตามทีร่ ้องขอทีม่ ี
ความซับซ้อนจานวน 6 แบบ

สถานพยาบาล จานวนรูปแบบด้าน จานวน
ภาครัฐ
อาคารและ
สถานพยาบาล

กิจกรรม 4. จัดทารูปแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ระดับ F
และ M 2
4.1 อาคารผูป้ ่วยนอก
4.2 อาคารอุบัตเิ หตุ
4.3 อาคารผูป้ ่วยนอกและอุบัตเิ หตุ
4.4 อาคารวินิจฉัย
4.5 อาคารบาบัด รักษา
4.6 อาคารสนับสนุน (ซักฟอก,จ่าย
กลาง,โภชนาการ,คลังยา,พัสดุ,
โรงไฟฟ้า) จานวน 5 แบบ

สถานพยาบาล จานวนรูปแบบด้าน จานวน
ภาครัฐ
อาคารและ
สถานพยาบาล

สภาพแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา

สภาพแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา

สภาพแวดล้อมที่
ได้รับการพัฒนา

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
8

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

แบบ 1,000,000

งบ
ประมาณ

8

แบบ

1,000,000

6

แบบ

800,000

10

แบบ

1,000,000

ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมไป
ใช้ประโยชน์
6

แบบ 800,000

ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมไป
ใช้ประโยชน์
10

แบบ

1,000,000

ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมไป
ใช้ประโยชน์

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 ทัง้ สิน้

720,000

3

1,000,000

800,000

1,000,000

3,520,000

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : จานวนสถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สถานพยาบาลภาครัฐที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จานวนสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รบั การส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผลมีมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผลอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จานวนสถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า หน่วย
ค่า
หน่วย
งบ
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
เป้าหมาย นับ ประมาณ

งบ
ประมาณ

ผ.1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผลอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : จานวนสถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน คุณภาพ สถานพยาบาล จานวน
สถานพยาบาล
การก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม ภาครัฐ
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพ
การก่อสร้างอาคาร
และสภาพแวดล้อม

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
มีมาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

กิจกรรม 1. จัดทาผังสารวจสถานบริการ สถานพยาบาล จานวนผังสารวจที่ จานวนผังสารวจที่
ได้ดาเนินการแล้ว ดาเนินการแล้ว
สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาครัฐ
เสร็จ
ระดับ S และ M1
เสร็จถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

34

แห่ง 6,800,000

4

49

แห่ง

9,800,000

83

แห่ง 16,600,000

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า หน่วย
ค่า
หน่วย
งบ
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
เป้าหมาย นับ ประมาณ

กิจกรรม 2. จัดทาแผนแม่บทด้านอาคาร สถานพยาบาล จานวนแผนแม่บท
ด้านอาคารและ
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ระดับ A ภาครัฐ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ระดับ
A ทีด่ าเนินการแล้ว
เสร็จ

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
มีมาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

20

แห่ง 1,000,000

กิจกรรม 3. จัดทาแผนแม่บทด้านอาคาร สถานพยาบาล จานวนแผนแม่บท
ด้านอาคารและ
และสภาพแวดล้อมระดับ S
ภาครัฐ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ระดับ
S ทีด่ าเนินการแล้ว
เสร็จ

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
มีมาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

20

แห่ง 1,000,000

20

แห่ง 1,000,000

20

แห่ง

1,000,000

20

แห่ง 1,000,000

20

กิจกรรม 4. จัดทาแผนแม่บทด้านอาคาร สถานพยาบาล จานวนแผนแม่บท
ด้านอาคารและ
และสภาพแวดล้อมระดับ M1 M2
ภาครัฐ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ระดับ
M1 M2 ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
มีมาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

20

แห่ง 1,000,000

20

แห่ง 1,000,000

20

แห่ง

1,000,000

20

แห่ง 1,000,000

20

5

งบ
ประมาณ

20

แห่ง

1,000,000

แห่ง 1,000,000

100

แห่ง

5,000,000

แห่ง 1,000,000

100

แห่ง

5,000,000

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

2

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

กิจกรรม 5. จัดทาแผนแม่บทด้านอาคาร สถานพยาบาล จานวนแผนแม่บท
ด้านอาคารและ
และสภาพแวดล้อมระดับ F1 F2 F3
ภาครัฐ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ระดับ
F1 F2 F3 ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
มีมาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

กิจกรรม 6. พัฒนาแบบก่อสร้างเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานงบลงทุนด้าน
การก่อสร้าง (Building list)

สถานพยาบาล จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐ
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
แก้ไข ปรับปรุง
แบบก่อสร้างก่อน
ตัง้ คาของบประมาณ

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
มีมาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

โครงการ กากับ ติดตาม มาตรฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

สถานพยาบาล จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐ
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
กากับ ติดตาม
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
กากับ ติดตาม
มีมาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า หน่วย
ค่า
หน่วย
งบ
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
เป้าหมาย นับ ประมาณ
20

แห่ง 1,000,000

งบ
ประมาณ

20

แห่ง 1,000,000

20

แห่ง

1,000,000

20

แห่ง 1,000,000

20

แห่ง 1,000,000

100

แห่ง

5,000,000

12

แห่ง 1,500,000

12

แห่ง

1,500,000

12

แห่ง 1,500,000

12

แห่ง 1,500,000

48

แห่ง

6,000,000

6

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

3

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

กิจกรรม 1. ตรวจเยีย่ ม นิเทศอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

สถานพยาบาล จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐ
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ตรวจเยีย่ ม นิเทศ
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
กากับ ติดตาม
มีมาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

โครงการประเมินผลมาตรฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

สถานพยาบาล จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐ
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ประเมินมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ประเมินมีมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

กิจกรรม 1. ประเมินผลตามมาตรฐาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ประเมินมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

จานวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ ด้รับการ
ประเมินมีมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 ทัง้ สิน้

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า หน่วย
ค่า
หน่วย
งบ
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
เป้าหมาย นับ ประมาณ

งบ
ประมาณ

12

เขต

600,000

12

เขต

600,000

12

เขต

600,000

12

เขต

600,000

12

เขต

600,000

60

เขต

3,000,000

959

แห่ง

600,000

959

แห่ง

600,000

959

แห่ง

600,000

959

แห่ง 600,000

959

แห่ง

600,000

959

แห่ง

3,000,000

5,200,000

12,500,000

7

15,500,000

5,700,000

5,700,000

44,600,000

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้ ้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : จานวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้ ้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบั การพัฒนา ถ่ายทอด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลงานเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้ ้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จานวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้ ้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขที่มีการนาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ : พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้ ้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จานวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้ ้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบั การพัฒนา ถ่ายทอด
ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

ผ.1 แผนงานพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้ ้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : จานวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้ ้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบั การพัฒนา ถ่ายทอด
1

โครงการศึกษาและพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐ/
เกณฑ์ ด้านอาคารและ
เอกชน/
สภาพแวดล้อม สถานบริการ สถาบันการศึกษา
สุขภาพภาครัฐ
กิจกรรม 1.โครงการทบทวน
องค์ความรู้เพื่อจัดทาเกณฑ์

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/
สถาบันการศึกษา

กิจกรรม 2.โครงการศึกษา
เพื่อกาหนดอัตลักษณ์การ
ออกแบบกองแบบแผน

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/
สถาบันการศึกษา

จานวนเกณฑ์ดา้ น
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีไ่ ด้รับ
การจัดทา พัฒนา

จานวนเกณฑ์ดา้ น
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์
จานวนองค์ความรู้ที่ จานวนเกณฑ์ดา้ น
ได้ดาเนินการ
อาคารและ
ทบทวน
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์
จานวนเกณฑ์ใน
จานวนเกณฑ์ดา้ น
การกาหนดอัต
อาคารและ
ลักษณ์ทดี่ าเนินการ สภาพแวดล้อม
แล้วเสร็จ
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์

1

เรื่อง

1,000,000

1

เรื่อง 1,000,000

1

เรื่อง

1,000,000

1

เรื่อง 1,000,000

8

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต
(output)

กิจกรรม 3.โครงการพัฒนา
เกณฑ์การออกแบบ สถาน
บริการสุขภาพระดับ F (F3,
F2, F1)

หน่วยงานภาครัฐ/ จานวนเกณฑ์การ
เอกชน/
ออกแบบสถาน
สถาบันการศึกษา บริการสุขภาพ
ระดับ F ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม 4. โครงการพัฒนา
เกณฑ์การออกแบบ สถาน
บริการสุขภาพระดับ M2

หน่วยงานภาครัฐ/ จานวนเกณฑ์การ
เอกชน/
ออกแบบสถาน
สถาบันการศึกษา บริการสุขภาพ
ระดับ M2 ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กิจกรรม 5.โครงการพัฒนา
เกณฑ์การออกแบบ สถาน
บริการสุขภาพระดับ M1

2

กลุม่ เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2563

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

จานวนเกณฑ์ดา้ น
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์
จานวนเกณฑ์ดา้ น

จานวนเมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีไ่ ด้รับ
การจัดทา พัฒนา

จานวนมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์

หน่วยงานภาครัฐ/ ระดับความสาเร็จ
เอกชน/
ของคูม่ อื การ
สถาบันการศึกษา ออกแบบผังหลัก
(Master Plan)

จานวนมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

เรื่อง 1,000,000

1

เรื่อง 1,000,000

1

1

เรื่อง

500,000

9

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
1

อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์
หน่วยงานภาครัฐ/ จานวนเกณฑ์การ จานวนเกณฑ์ดา้ น
เอกชน/
ออกแบบสถาน
อาคารและ
สถาบันการศึกษา บริการสุขภาพ
สภาพแวดล้อม
ระดับ M1 ที่
สาธารณสุขทีม่ ี
ดาเนินการแล้วเสร็จ การนาไปใช้
ประโยชน์

โครงการจัดทาคูม่ ือ/แนว
หน่วยงานภาครัฐ/
ทางการออกแบบ การ
เอกชน/
บริหารงานก่อสร้าง และการ สถาบันการศึกษา
ประมาณราคา

กิจกรรม 1. โครงการจัดทา
คูม่ ือการออกแบบผังหลัก
(Master Plan)

ผลลัพธ์
(outcome)

ปีงบประมาณ 2562

เรื่อง 1,000,000

งบ
ประมาณ

1

เรื่อง 1,000,000

1

เรื่อง 1,000,000

1

เรื่อง 1,000,000

500,000

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 2. คูม่ ือการ
ออกแบบสถานบริการ
สุขภาพและสภาพแวดล้อม
ฉบับทัว่ ไป

กลุม่ เป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ/ ระดับความสาเร็จ
เอกชน/
ของคูม่ อื การ
สถาบันการศึกษา ออกแบบสถาน
บริการสุขภาพและ
สภาพแวดล้อม
ฉบับทัว่ ไป

กิจกรรม 3. คูม่ ือการ
หน่วยงานภาครัฐ/
ออกแบบสถานบริการ
เอกชน/
สุขภาพและสภาพแวดล้อม สถาบันการศึกษา
กลุม่ OPD, ER และผูป้ ่วยใน

กิจกรรม 4. คูม่ ือการ
ออกแบบสถานบริการ
สุขภาพและสภาพแวดล้อม
กลุม่ วินิจฉัย บาบัด รักษา

ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)
จานวนมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์

ระดับความสาเร็จ
ของคู่มอื การ
ออกแบบสถาน
บริการสุขภาพและ
สภาพแวดล้อม กลุ่ม
OPD, ER และ
ผู้ป่วยใน

จานวนมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์

หน่วยงานภาครัฐ/ ระดับความสาเร็จ
เอกชน/
ของ คู่มอื การ
สถาบันการศึกษา ออกแบบสถาน
บริการสุขภาพและ
สภาพแวดล้อม กลุ่ม
วินิจฉัย บาบัด
รักษา

จานวนมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
1

เรื่อง

งบ
ประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

500,000

งบ
ประมาณ
500,000

1

เรื่อง

500,000

500,000

1

10

ปีงบประมาณ 2566

เรื่อง

500,000

500,000

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

3

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

ผลผลิต
(output)

กิจกรรม 5.คูม่ ือการออกแบบ หน่วยงานภาครัฐ/
สถานบริการสุขภาพและ
เอกชน/
สภาพแวดล้อม กลุม่ เวช
สถาบันการศึกษา
ศาสตร์ฟื้นฟู และสนับสนุน

ระดับความสาเร็จ
ของคู่มอื การ
ออกแบบสถาน
บริการสุขภาพและ
สภาพแวดล้อมกลุ่ม
เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู
และสนับสนุน

โครงการวิจยั และพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐ/
ต้นแบบนวัตกรรมด้านอาคาร เอกชน/
และสภาพแวดล้อม สถาน
สถาบันการศึกษา
บริการสุขภาพภาครัฐ

จานวนองค์ความรู้
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีไ่ ด้รับ
การจัดทา พัฒนา

ผลลัพธ์
(outcome)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

1

1

จานวนองค์
ความรู้ดา้ นอาคาร
และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์

เรื่อง

500,000

เรื่อง 1,000,000

งบ
ประมาณ
500,000

1,000,000

1

11

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

จานวนมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์

จานวนองค์
ความรู้ดา้ นอาคาร
และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
กิจกรรม 1.การพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐ/ จานวนองค์ความรู้ จานวนองค์
ต้นแบบนวัตกรรมด้านอาคาร เอกชน/
ด้านอาคารและ
ความรู้ดา้ นอาคาร
และสภาพแวดล้อม
สถาบันการศึกษา สภาพแวดล้อม
และ
สาธารณสุขทีไ่ ด้รับ สภาพแวดล้อม
การจัดทา พัฒนา สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์
กิจกรรม 2. การพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐ/ จานวนองค์ความรู้
ต้นแบบนวัตกรรมด้านอาคาร เอกชน/
ด้านอาคารและ
และสภาพแวดล้อม
สถาบันการศึกษา สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีไ่ ด้รับ
การจัดทา พัฒนา

งบ
ประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

เรื่อง 1,000,000

1,000,000

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

ผลผลิต
(output)

กิจกรรม 3. โครงการวิจยั
หน่วยงานภาครัฐ/ จานวนองค์ความรู้
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม เอกชน/
ด้านอาคารและ
สถาบันการศึกษา สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีไ่ ด้รับ
การจัดทา พัฒนา

4

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ หน่วยงานภาครัฐ/
ด้านอาคารและ
เอกชน/
สภาพแวดล้อม -> PMQA สถาบันการศึกษา
หมวดที่ 3

กิจกรรม 1. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ /
Symposium / ประชุม /
ร่วมงานนิทรรศการต่างๆ /
Open House / Road
Show

จานวนเกณฑ์
มาตรฐาน องค์
ความรู้ดา้ นอาคาร
และสภาพแวดล้อม
ทีไ่ ด้รับการถ่ายทอด

หน่วยงานภาครัฐ/ จานวนองค์ความรู้ที่
เอกชน/
ได้รับการถ่ายทอด
สถาบันการศึกษา

กิจกรรม 2. การประเมินองค์ หน่วยงานภาครัฐ/ จานวนองค์ความรู้ที่
ความรู้ (PMQA หมวดที่ 3) เอกชน/
ได้รับการถ่ายทอด
สถาบันการศึกษา

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 ทัง้ สิน้

ผลลัพธ์
(outcome)
จานวนองค์
ความรู้ดา้ นอาคาร
และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์
จานวนเกณฑ์
มาตรฐาน องค์
ความรู้ดา้ นอาคาร
และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์
จานวนเกณฑ์
มาตรฐาน องค์
ความรู้ดา้ นอาคาร
และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้
ประโยชน์
จานวนเกณฑ์
มาตรฐาน องค์
ความรู้ดา้ นอาคาร
และ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขทีม่ ี
การนาไปใช้

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

1

เรื่อง

1,000,000

1

เรื่อง 1,000,000

1

เรื่อง 1,000,000

1

เรื่อง 1,000,000

4

เรื่อง

4,000,000

1

เรื่อง 500,000

1

เรื่อง

500,000

1

เรื่อง

500,000

1

เรื่อง

500,000

1

เรื่อง

500,000

5

เรื่อง

2,500,000

1

เรื่อง 500,000

1

เรื่อง

500,000

1

เรื่อง

500,000

1

เรื่อง

500,000

1

เรื่อง

500,000

5

เรื่อง

2,500,000

1,000,000

5,000,000
12

4,500,000

3,500,000

4,500,000

18,500,000

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความร่วมมือและภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้รบั การพัฒนา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศและภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการดาเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จานวนผลงานที่ได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความร่วมมือและภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้รบั การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
ค่า
หน่วย
งบ
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
เป้าหมาย นับ ประมาณ

งบ
ประมาณ

ผ.1.1 แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1

โครงการพัฒนาความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐ/
เครือข่ายทางวิชาการด้านอาคาร เอกชน/
และสภาพแวดล้อมในประเทศ
สถาบันการศึกษา

จานวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
วิชาการทีม่ คี วาม
ร่วมมือกับ
เครือข่ายใน
ประเทศ

จำนวนผลงำนที่
ได้จำกควำม
ร่วมมือของภำคี
เครือข่ำยใน
ประเทศ

กิจกรรม 1. พัฒนาความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ/
กับมหาวิทยาลัยทางวิชาการด้าน เอกชน/
อาคารและสภาพแวดล้อม
สถาบันการศึกษา
สาธารณสุข

จานวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
วิชาการทีม่ คี วาม
ร่วมมือกับ
เครือข่ายใน
ประเทศ

จำนวนผลงำนที่
ได้จำกควำม
ร่วมมือของภำคี
เครือข่ำยใน
ประเทศ

1

เรื่อง 2,500,000

1

เรื่อง 2,500,000
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1

เรื่อง 2,500,000

1

เรื่อง 2,500,000

1

เรื่อง 2,500,000

5

เรื่อง 12,500,000

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

2

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
ค่า
หน่วย
งบ
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
เป้าหมาย นับ ประมาณ

งบ
ประมาณ

โครงการพัฒนาความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐ/
เครือข่ายทางวิชาการด้านอาคาร เอกชน/
และสภาพแวดล้อมต่างประเทศ สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

จานวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
วิชาการทีม่ คี วาม
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

จำนวนผลงำนที่
ได้จำกควำม
ร่วมมือของภำคี
เครือข่ำย
ต่ำงประเทศ

กิจกรรม 1. พัฒนาความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยทางวิชาการด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุขในต่างประเทศ

หน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน/
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

จานวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
วิชาการทีม่ คี วาม
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

จำนวนผลงำนที่
ได้จำกควำม
ร่วมมือของภำคี
เครือข่ำย
ต่ำงประเทศ

1

เรื่อง 2,000,000

1

เรื่อง 2,000,000

1

เรื่อง 2,000,000

1

เรื่อง 2,000,000

1

เรื่อง 2,000,000

5

เรื่อง 10,000,000

กิจกรรม 2. พัฒนาความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐ/
กับสถานพยาบาลในต่างประเทศ เอกชน/
สถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ

จานวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
วิชาการทีม่ คี วาม
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

จำนวนผลงำนที่
ได้จำกควำม
ร่วมมือของภำคี
เครือข่ำย
ต่ำงประเทศ

1

เรื่อง 2,000,000

1

เรื่อง 2,000,000

1

เรื่อง 2,000,000

1

เรื่อง 2,000,000

1

เรื่อง 2,000,000

5

เรื่อง 10,000,000

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนงานที่ 1.1 ทัง้ สิน้

6,500,000

6,500,000
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6,500,000

6,500,000

6,500,000

32,500,000

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความร่วมมือและภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้รบั การพัฒนา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศและภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการดาเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จานวนผลงานที่ได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ : สร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความร่วมมือและภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้รบั การพัฒนา
ลา
ดับ

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)

ผลลัพธ์
(outcome)

ค่า
เป้าหมาย

หน่วย
นับ

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

ผ.1.2 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1 โครงการจัดทาหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
กิจกรรม 1.จัดทาหลักสูตร
ด้านสถาปัตยกรรม

หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร ร้อยละของบุคลากร
ภาครัฐ/
ทีไ่ ด้รับการ
ภาคีเครือข่ายนาองค์
เอกชน/
จัดทา/พัฒนา
ความรู้ไปใช้ประโยขน์
สถาบันการศึกษา
หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร
ภาครัฐ/
ด้าน
เอกชน/
สถาปัตยกรรมที่
สถาบันการศึกษา ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

ร้อยละของบุคลากร
ภาคีเครือข่ายนาองค์
ความรู้ดา้ น
สถาปัตยกรรมไปใช้
ประโยขน์

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร
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1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

5

หลักสูตร

5,000,000

ลา
ดับ

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 2. จัดทาหลักสูตร
ด้านวิศวกรรมโยธา

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
ผลลัพธ์
(output)
(outcome)
หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร ร้อยละของบุคลากร
ภาครัฐ/
ด้านวิศวกรรม ภาคีเครือข่ายนาองค์
เอกชน/
โยธาที่
ความรู้ดา้ นวิศวกรรม
สถาบันการศึกษา ดาเนินการแล้ว โยธาไปใช้ประโยขน์
เสร็จ

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
เป้าหมาย

หน่วย
นับ

งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

5

หลักสูตร

5,000,000

กิจกรรม 3. จัดทาหลักสูตร
ด้านมัณฑนศิลป์

หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร
ภาครัฐ/
ด้านมัณฑนศิลป์
เอกชน/
ทีด่ าเนินการแล้ว
สถาบันการศึกษา เสร็จ

ร้อยละของบุคลากร
ภาคีเครือข่ายนาองค์
ความรู้ดา้ น
มัณฑนศิลป์ไปใช้ประ
โยขน์

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

5

หลักสูตร

5,000,000

กิจกรรม 4. จัดทาหลักสูตร
ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร ร้อยละของบุคลากร
ภาครัฐ/
ด้าน
ภาคีเครือข่ายนาองค์
เอกชน/
วิศวกรรมไฟฟ้า ความรู้ไปใช้ประโยขน์
สถาบันการศึกษา ทีด่ าเนินการแล้ว
เสร็จ

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

5

หลักสูตร

5,000,000

กิจกรรม 5.จัดทาหลักสูตร
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร
ภาครัฐ/
ด้าน
เอกชน/
วิศวกรรมเครื่องก
สถาบันการศึกษา ลทีด่ าเนินการ
แล้วเสร็จ

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

5

หลักสูตร

5,000,000

ร้อยละของบุคลากร
ภาคีเครือข่ายนาองค์
ความรู้ดา้ น
วิศวกรรมเครื่องกลไป
ใช้ประโยขน์
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ลา
ดับ

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 6.จัดทาหลักสูตร
ด้านวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

กลุม่ เป้าหมาย
ผลผลิต
(output)
หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร
ภาครัฐ/
ด้านวิศวกรรม
เอกชน/
สิ่งแวดล้อมที่
สถาบันการศึกษา ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

ผลลัพธ์
(outcome)
ร้อยละของบุคลากร
ภาคีเครือข่ายนาองค์
ความรู้ดา้ นวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมไปใช้ประ
โยขน์

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

ค่า
เป้าหมาย

หน่วย
นับ

งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

5

หลักสูตร

5,000,000

กิจกรรม 7.จัดทาหลักสูตร
ด้านประมาณราคา

หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร ร้อยละของบุคลากร
ภาครัฐ/
ด้านประมาณ
ภาคีเครือข่ายนาองค์
เอกชน/
ราคาที่
ความรู้ดา้ นประมาณ
สถาบันการศึกษา ดาเนินการแล้ว ราคาไปใช้ประโยขน์
เสร็จ

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

5

หลักสูตร

5,000,000

กิจกรรม 8.จัดทาหลักสูตร
ด้านควบคุมงานก่อสร้าง

หน่วยงาน
จานวนหลักสูตร
ภาครัฐ/
ด้านควบคุมงาน
เอกชน/
ก่อสร้างที่
สถาบันการศึกษา ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

1

หลักสูตร

1,000,000

5

หลักสูตร

5,000,000

ร้อยละของบุคลากร
ภาคีเครือข่ายนาองค์
ความรู้ดา้ นควบคุม
งานก่อสร้างไปใช้ประ
โยขน์

2 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี บุคลากรของ จานวนบุคลากร ร้อยละของบุคลากร
เครือข่ายด้านอาคารและ
สถานพยาบาล ภาคีเครือข่ายที่ ภาคีเครือข่ายนาองค์
สภาพแวดล้อม
ภาครัฐที่
ได้รับการอบรม ความรู้ไปใช้ประโยขน์
เกีย่ วกับด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
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ลา
ดับ

ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่
4 แผนงานที่ 1.2 ทัง้ สิน้

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

กลุม่ เป้าหมาย

กิจกรรม 1. ประชุมให้ความรู้ บุคลากรของ
ด้านอาคารและ
สถานพยาบาล
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ภาครัฐที่
เกีย่ วกับด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
กิจกรรม 2. ติดตามและ
ประเมินผลในการให้ความรู้
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2562

ค่า
ผลผลิต
ผลลัพธ์
เป้าหมาย
(output)
(outcome)
150
จานวนบุคลากร จานวนบุคลากรภาคี
ภาคีเครือข่ายที่ เครือข่ายทีไ่ ด้รับ
ได้รับการอบรม อบรมมีความรู้เพิม่ ขึน้

บุคลากรของ จานวนบุคลากร ร้อยละของบุคลากร
สถานพยาบาล ภาคีเครือข่ายที่ ภาคีเครือข่ายนาองค์
ภาครัฐที่
ได้รับการอบรม ความรู้ไปใช้ประโยขน์
เกีย่ วกับด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม

150

หน่วย
นับ

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

คน

600,000

150

คน

600,000

150

คน

600,000

150

คน

600,000

150

คน

600,000

150

คน

3,000,000

คน

150,000

150

คน

150,000

150

คน

150,000

150

คน

150,000

150

คน

150,000

150

คน

750,000

8,750,000

8,750,000
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8,750,000

8,750,000

8,750,000

43,750,000

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : กองแบบแผนเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : กองแบบแผนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

ผลผลิต
(output)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
ผลลัพธ์
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
(outcome)

ปีงบประมาณ 2564

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

ปีงบประมาณ 2565

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

ปีงบประมาณ 2566

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

งบ
ประมาณ

ผ.5 แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
1

โครงการพัฒนาระบบบริหาร บุคลากรกอง ร้อยละ
ความสาเร็จของ
จัดการองค์กร
แบบแผน
การดาเนินงาน
ตามกิจกรรมของ
โครงการ

กิจกรรม 1. พัฒนาและ
บุคลากรกอง ร้อยละ
ความสาเร็จของ
สนับสนุนการบริหารจัดการ แบบแผน
การดาเนินงาน
องค์กร
ตามกิจกรรมของ
โครงการ
กิจกรรม 2. พัฒนาบุคลากร บุคลากรกอง ร้อยละ
ความสาเร็จของ
ด้านอาคารและ
แบบแผน
การดาเนินงาน
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ตามกิจกรรมของ
โครงการ

ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ตามแผนการ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
องค์กร
ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาและ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
องค์กร
ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพและ
นาความรู้มาใช้
ในการปฏิบัตงิ าน

100

ร้อยละ 5,000,000

100

ร้อยละ 5,000,000

100

ร้อยละ 5,000,000

100

ร้อยละ 5,000,000

100

ร้อยละ 5,000,000

100

ร้อยละ 25,000,000

95

ร้อยละ 1,500,000

95

ร้อยละ 1,500,000

95

ร้อยละ 1,500,000

95

ร้อยละ 1,500,000

95

ร้อยละ 1,500,000

95

ร้อยละ 7,500,000
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ตัวชีว้ ดั โครงการ/กิจกรรม
ลา
ดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุม่ เป้าหมาย

ผลผลิต
(output)

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ค่า
หน่วย
งบ
ค่า
หน่วย
ผลลัพธ์
เป้าหมาย นับ ประมาณ เป้าหมาย นับ
(outcome)

กิจกรรม 3. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

บุคลากรกอง ร้อยละ
ความสาเร็จของ
แบบแผน
การดาเนินงาน
ตามกิจกรรมของ
โครงการ

จานวนระบบ
ฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขที่
นาไปใช้
ประโยชน์

1

ระบบ 1,000,000

1

กิจกรรม 4. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

บุคลากรกอง ร้อยละ
ความสาเร็จของ
แบบแผน
การดาเนินงาน
ตามกิจกรรมของ
โครงการ

ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

100

ร้อยละ 500,000

100

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 ทัง้ สิน้

8,000,000

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

ระบบ 1,000,000

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2564

500,000

8,000,000

20

ปีงบประมาณ 2565

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

1

ระบบ

1,000,000

1

100

ร้อยละ

500,000

100

8,000,000

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

ระบบ 1,000,000

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2566

500,000

8,000,000

1

100

งบ
ค่า
หน่วย
ประมาณ เป้าหมาย นับ

ระบบ 1,000,000

ร้อยละ

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ
(2562-2566)

500,000

8,000,000

5

100

ระบบ

งบ
ประมาณ
5,000,000

ร้อยละ 2,500,000

40,000,000

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
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ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : จานวนรูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา
คานิยาม
รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข หมายถึง แบบก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย
แบบรูป รายการประกอบแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ ซึ่งแสดงแบบอาคารและระบบประกอบอาคาร ได้แก่
งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบประปา
และสุขาภิบาล งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานโยธา โดยแบบทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
ได้รับการพัฒนา หมายถึง การจัดทาขึ้นมาใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ หรือ ปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมกับมาตรฐานและการใช้งาน
เป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
16 แบบ

12 แบบ

8 แบบ

6 แบบ

10 แบบ

หมายเหตุ : เป้าหมายตามระดับของสถานพยาบาลภาครัฐแต่ละปีงบประมาณ
ประชากร
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานในสังกัด
กลุ่มเป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1 รายการข้อมูล 2 สูตรการคานวณ วิธีเก็บข้อมูล
จัดเก็บจากรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับการจัดเก็บ
ข้อมูล
ความถี่ในการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
เก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานประจาเดือน
แหล่งข้อมูล
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยงาน
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : จานวนสถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
สถานพยาบาลภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชน
คานิยาม
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กองแบบแผนกาหนด
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข หมายถึง มาตรฐานที่กองแบบแผนใช้ในการประเมินคุณภาพ
ทางกายภาพของสถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วยตาแหน่งที่ตั้งของอาคาร มีความเชื่อมโยงระหว่างอาคาร เป็นระเบียบ
เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมต่อการใช้อาคารสถานที่ เป็นไปตามข้อกาหนด/กฎหมาย
อาคารอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด ตลอดจน ความปลอดภัยของการใช้อาคารสถานที่และการสัญจรระหว่าง
อาคาร การดูแล บารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
โดยพิจารณาจากรายละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรา 5 วรรคสอง (3)
2. รายละเอียดด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรา 5 วรรคสอง (3)
การผ่านเกณฑ์การประเมิน จาแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 จะต้องได้คะแนนการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 2 จะต้องได้คะแนนการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 3 จะต้องได้คะแนนการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
เป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ประชากร
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสานักงาน
กลุ่มเป้าหมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1 จานวนสถานพยาบาลภาครัฐทีผ่ ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
รายการข้อมูล 2 จานวนสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขทั้งหมด
สูตรการคานวณ จานวนสถานพยาบาลภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข X100
จานวนสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขทั้งหมด
จัดเก็บจากรายงานผลการดาเนินงาน
วิธีเก็บข้อมูล
ระดับการจัดเก็บ
ข้อมูล
รอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน
ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานประจาเดือน
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แหล่งข้อมูล
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จานวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด
คานิยาม
เกณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ช่วยในการประเมินหรือตัดสิน ซึ่งอาจเป็นค่า/ตัวเลข/คุณลักษณะซึ่งการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น
อาจใช้เกณฑ์มากกว่าหนึ่งค่าหรือมากกว่าหนึ่งคุณลักษณะมาใช้ในการตัดสินได้
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักสาหรับเทียบกาหนดในรูปแบบเอกสารตีพิมพ์ (Published document) ที่จัดทา
ขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เอกสารดังกล่าว
วางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เป็น
หลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสาเร็จสูงสุดตามข้อกาหนดที่วางไว้รวมถึง
ความน่าเชื่อถือสูงสุดของ วัตถุดิบ ผลผลิต กระบวนการ และ/หรือบริการ
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดประสบการณ์หรือจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถนาไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถนามาปรับใช้ได้
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่กระทาอยู่
อาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้เช่น โรงพยาบาล
อาคารที่ทาการ โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนาร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันและรวมถึง
สิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้า หอถังน้า
ถนน ประปา และสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ ครุภัณฑ์ รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมภายนอกของอาคาร
ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด หมายถึง การสื่อสารข้อมูล องค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา เผยแพร่
ทางเอกสาร วารสาร หนังสือราชการ Website เป็นต้น
เป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
5 เรื่อง
5 เรื่อง
5 เรื่อง
5 เรื่อง
5 เรื่อง
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรการคานวณ
วิธีเก็บข้อมูล

บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดาเนินการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
จัดเก็บจากรายงานผลการดาเนินงาน

ระดับการจัดเก็บข้อมูล
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล
วิธีการรายงาน
แหล่งข้อมูล
หน่วยงานรับผิดชอบ

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานประจาเดือน
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความร่วมมือและภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมได้รับการพัฒนา
คานิยาม
โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม ที่ดาเนินการเกี่ยวกับความรู้ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ความร่วมมือ หมายถึง การที่บุคคลซึ่งทางานช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างเดียวกัน
ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนา หมายถึง การเข้ามามีส่วนในกระบวนการหรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการ
ด้านวิชาการรวมทั้งการสื่อสารข้อมูล องค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา เผยแพร่ทางเอกสาร วารสาร หนังสือ
ราชการ Website เป็นต้น
เป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1 โครงการ/
1 โครงการ/
1 โครงการ/
1 โครงการ/
1 โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
ประชากร
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และสานักงาน
กลุ่มเป้าหมาย
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1 รายการข้อมูล 2 สูตรการคานวณ วิธีเก็บข้อมูล
จัดเก็บจากรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับการจัดเก็บ
ข้อมูล
ความถี่ในการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
เก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานประจาเดือน
แหล่งข้อมูล
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยงาน
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
คานิยาม
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน หมายถึง การที่กองแบบแผนได้ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายในแต่ละ
ปีงบประมาณตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกองแบบแผนที่กาหนดซึ่งสอดคล้องกับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร หมายถึง การที่กองแบบแผนได้นาเครื่องมือทางการบริหารจัดการ
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกาหนดให้สานัก/กอง ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใช้ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานมาดาเนินการสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย 6 หมวด ดังต่อไปนี้
1. การนาองค์การ
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
3. การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นบุคลากร
6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
เป้าหมาย
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ประชากร
บุคลากรกองแบบแผน
กลุ่มเป้าหมาย
รายการข้อมูล 1 ความสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละหมวดตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกาหนด
รายการข้อมูล 2 การดาเนินงานในแต่ละหมวดตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกาหนดทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ
สูตรการคานวณ
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกาหนด X100
การดาเนินงานตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกาหนดทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ
วิธีเก็บข้อมูล
จัดเก็บจากรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับการจัดเก็บ ข้อมูล
ความถี่ในการ
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
เก็บข้อมูล
วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานประจาเดือน
แหล่งข้อมูล
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
หน่วยงาน
กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน
รับผิดชอบ
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ภาคผนวก
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