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1 
 

บริบทกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
 

พันธกิจ 
1. มุ่งม่ันพัฒนา ควบคุม ก ากับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วม         
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน   ติดตาม   ตรวจสอบ  ประเมินผลการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
สู่มาตรฐาน 
 

ค่านิยม 
มุ่งผลประโยชน์สูงสุดสู่ผู้รับบริการและประชาชน C : (Customer and Citizen Centric) 
เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 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 

 



ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ผ.1

1 โครงการพัฒนารูปแบบดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้ม

สถานพยาบาล

ภาครัฐ
จ านวนรูปแบบด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อมที่

ได้รับการพัฒนา

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมไป

ใช้ประโยชน์

กิจกรรม 1. จดัท ารูปแบบอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ ระดบั M1

1.1 อาคารผู้ป่วยนอก

1.2 อาคารอุบัตเิหตุ

1.3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัตเิหตุ

1.4 อาคารวนิิจฉยั

1.5 อาคารบ าบัด รักษา

1.6 อาคารบูรณาการ

1.7 ออกแบบอาคารบูรณาการตามร้อง

ขอทีม่ีความซับซ้อนจ านวน 6 แบบ

สถานพยาบาล

ภาครัฐ
จ านวนรูปแบบด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อมที่

ได้รับการพัฒนา

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมไป

ใช้ประโยชน์

12 แบบ 720,000 12 แบบ 720,000

กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การพัฒนารปูแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร ์: จ านวนรปูแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขที่ได้รบัการพัฒนา

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: รปูแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: จ านวนสถานพยาบาลภาครฐัที่น ารปูแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ : พัฒนารปูแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จ านวนรปูแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบัการพัฒนา

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

แผนงานพัฒนารปูแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัด : จ านวนรปูแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบัการพัฒนา

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม

2



ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 2. จดัท ารูปแบบอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ ระดบั S 

2.1 อาคารบูรณาการตามทีร่้องขอทีม่ี

ความซับซ้อนจ านวน 8 แบบ

สถานพยาบาล

ภาครัฐ
จ านวนรูปแบบด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อมที่

ได้รับการพัฒนา

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมไป

ใช้ประโยชน์

8 แบบ 1,000,000 8 แบบ 1,000,000

กิจกรรม 3. จดัท ารูปแบบอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ ระดบั A

3.1 อาคารบูรณาการตามทีร่้องขอทีม่ี

ความซับซ้อนจ านวน 6 แบบ

สถานพยาบาล

ภาครัฐ
จ านวนรูปแบบด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อมที่

ได้รับการพัฒนา

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมไป

ใช้ประโยชน์

6 แบบ 800,000 6 แบบ 800,000

กิจกรรม 4. จดัท ารูปแบบอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ ระดบั F 

และ M 2

4.1 อาคารผู้ป่วยนอก

4.2 อาคารอุบัตเิหตุ

4.3 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัตเิหตุ

4.4 อาคารวนิิจฉยั

4.5 อาคารบ าบัด รักษา

4.6 อาคารสนับสนุน (ซักฟอก,จา่ย

กลาง,โภชนาการ,คลงัยา,พัสด,ุ

โรงไฟฟ้า) จ านวน 5 แบบ

สถานพยาบาล

ภาครัฐ
จ านวนรูปแบบด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อมที่

ได้รับการพัฒนา

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีน่ ารูปแบบ

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมไป

ใช้ประโยชน์

10 แบบ 1,000,000 10 แบบ 1,000,000

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่1 ทัง้สิน้ 720,000 1,000,000 800,000 1,000,000 3,520,000
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ผ.1

1 โครงการสง่เสริมและสนับสนุน คุณภาพ

การก่อสร้างอาคารและสภาพแวดลอ้ม

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพ
การกอ่สร้างอาคาร
และสภาพแวดล้อม

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน

มมีาตรฐานด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

กิจกรรม 1. จดัท าผังส ารวจสถานบริการ

สขุภาพในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ระดบั S และ M1

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวนผังส ารวจที่
ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

จ านวนผังส ารวจที่

ด าเนินการแล้ว

เสร็จถกูต้องเป็น

ปัจจบุัน

34 แหง่ 6,800,000 49 แหง่ 9,800,000 83 แห่ง 16,600,000

แผนงานส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัด : จ านวนสถานพยาบาลภาครฐัผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การส่งเสรมิ สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร ์: จ านวนสถานพยาบาลภาครฐัผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: สถานพยาบาลภาครฐัที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: จ านวนสถานพยาบาลภาครฐัที่ได้รบัการส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลมีมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

กลยุทธ์ : ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จ านวนสถานพยาบาลภาครฐัผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

4



ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

กิจกรรม 2. จดัท าแผนแม่บทดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ ระดบั A

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวนแผนแมบ่ท
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ระดับ 
A ทีด่ าเนินการแล้ว
เสร็จ

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน

มมีาตรฐานด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

20 แหง่ 1,000,000 20 แห่ง 1,000,000

กิจกรรม 3. จดัท าแผนแม่บทดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้มระดบั S

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวนแผนแมบ่ท
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ระดับ 
S ทีด่ าเนินการแล้ว
เสร็จ

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน

มมีาตรฐานด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 100 แห่ง 5,000,000

กิจกรรม 4. จดัท าแผนแม่บทดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้มระดบั M1 M2

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวนแผนแมบ่ท
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ระดับ
 M1 M2 ที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน

มมีาตรฐานด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 100 แห่ง 5,000,000

5



ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

กิจกรรม 5. จดัท าแผนแม่บทดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้มระดบั F1 F2 F3

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวนแผนแมบ่ท
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ระดับ 
 F1 F2 F3 ที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน

มมีาตรฐานด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 20 แหง่ 1,000,000 100 แห่ง 5,000,000

กิจกรรม 6. พัฒนาแบบก่อสร้างเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานงบลงทุนดา้น

การก่อสร้าง (Building list)

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ด้รับการ
แกไ้ข ปรับปรุง
แบบกอ่สร้างกอ่น
ต้ังค าของบประมาณ

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุน

มมีาตรฐานด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

12 แหง่ 1,500,000 12 แหง่ 1,500,000 12 แหง่ 1,500,000 12 แหง่ 1,500,000 48 แห่ง 6,000,000

2 โครงการ ก ากับ ตดิตาม มาตรฐานดา้น

อาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ด้รับการ
ก ากบั ติดตาม 
มาตรฐานด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ก ากบั ติดตาม     

มมีาตรฐานด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

6



ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

กิจกรรม 1. ตรวจเยีย่ม นิเทศอาคาร

และสภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ด้รับการ
ตรวจเยีย่ม นิเทศ 
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ก ากบั ติดตาม     

มมีาตรฐานด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

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

3 โครงการประเมินผลมาตรฐานดา้น

อาคารและสภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ

สถานพยาบาล

ภาครัฐ

จ านวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ด้รับการ
ประเมนิมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ประเมนิมมีาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

กิจกรรม 1. ประเมินผลตามมาตรฐาน

ดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้ม

จ านวน
สถานพยาบาล
ภาครัฐทีไ่ด้รับการ
ประเมนิมาตรฐาน
ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

จ านวน

สถานพยาบาล

ภาครัฐทีไ่ด้รับการ

ประเมนิมมีาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุข

959 แหง่ 600,000 959 แหง่ 600,000 959 แหง่ 600,000 959 แหง่ 600,000 959 แหง่ 600,000 959 แห่ง 3,000,000

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่2 ทัง้สิน้ 5,200,000 12,500,000 15,500,000 5,700,000 5,700,000 44,600,000

7



ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ผ.1

1 โครงการศึกษาและพัฒนา 

เกณฑ์ ดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้ม สถานบริการ

สขุภาพภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนเกณฑ์ด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีไ่ด้รับ

การจดัท า พัฒนา

จ านวนเกณฑ์ด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์
กิจกรรม 1.โครงการทบทวน

องค์ความรู้เพ่ือจดัท าเกณฑ์

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนองค์ความรู้ที่

ได้ด าเนินการ

ทบทวน

จ านวนเกณฑ์ด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เรื่อง 1,000,000  1 เรื่อง 1,000,000

กิจกรรม 2.โครงการศึกษา

เพ่ือก าหนดอัตลกัษณ์การ

ออกแบบกองแบบแผน

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนเกณฑ์ใน

การก าหนดอตั

ลักษณ์ทีด่ าเนินการ

แล้วเสร็จ

จ านวนเกณฑ์ด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เรื่อง 1,000,000  1 เรื่อง 1,000,000

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร ์: จ านวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบัการพัฒนา ถ่ายทอด

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: ผลงานเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: จ านวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขที่มีการน าไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ : พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

แผนงานพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัด : จ านวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบัการพัฒนา ถ่ายทอด

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จ านวนเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรูด้้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รบัการพัฒนา ถ่ายทอด

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

8



ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม 3.โครงการพัฒนา

เกณฑ์การออกแบบ สถาน

บริการสขุภาพระดบั F (F3, 

F2, F1)

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนเกณฑ์การ

ออกแบบสถาน

บริการสุขภาพ

ระดับ F ที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

จ านวนเกณฑ์ด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เรื่อง 1,000,000 1 เรื่อง 1,000,000

กิจกรรม 4. โครงการพัฒนา

เกณฑ์การออกแบบ สถาน

บริการสขุภาพระดบั M2

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนเกณฑ์การ

ออกแบบสถาน

บริการสุขภาพ

ระดับ M2 ที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

จ านวนเกณฑ์ด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เรื่อง 1,000,000 1 เรื่อง 1,000,000

กิจกรรม 5.โครงการพัฒนา

เกณฑ์การออกแบบ สถาน

บริการสขุภาพระดบั M1

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนเกณฑ์การ

ออกแบบสถาน

บริการสุขภาพ

ระดับ M1 ที่

ด าเนินการแล้วเสร็จ

จ านวนเกณฑ์ด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เรื่อง 1,000,000 1 เรื่อง 1,000,000

2 โครงการจดัท าคู่มือ/แนว

ทางการออกแบบ การ

บริหารงานก่อสร้าง และการ

ประมาณราคา

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนเมาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีไ่ด้รับ

การจดัท า พัฒนา

จ านวนมาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

กิจกรรม 1. โครงการจดัท า

คู่มือการออกแบบผังหลกั 

(Master Plan)

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

ระดับความส าเร็จ

ของคู่มอืการ

ออกแบบผังหลัก

(Master Plan)

จ านวนมาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 500,000      500,000

9



ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม 2. คู่มือการ

ออกแบบสถานบริการ

สขุภาพและสภาพแวดลอ้ม 

ฉบับทัว่ไป

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

ระดับความส าเร็จ

ของคู่มอืการ

ออกแบบสถาน

บริการสุขภาพและ

สภาพแวดล้อม

ฉบับทัว่ไป

จ านวนมาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 500,000      500,000

กิจกรรม 3. คู่มือการ

ออกแบบสถานบริการ

สขุภาพและสภาพแวดลอ้ม 

กลุม่ OPD, ER และผู้ป่วยใน

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

ระดับความส าเร็จ

ของคู่มอืการ

ออกแบบสถาน

บริการสุขภาพและ

สภาพแวดล้อม กลุ่ม

 OPD, ER และ

ผู้ป่วยใน

จ านวนมาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 500,000 500,000

กิจกรรม 4. คู่มือการ

ออกแบบสถานบริการ

สขุภาพและสภาพแวดลอ้ม 

กลุม่ วนิิจฉยั บ าบัด รักษา

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

ระดับความส าเร็จ

ของ คู่มอืการ

ออกแบบสถาน

บริการสุขภาพและ

สภาพแวดล้อม กลุ่ม

 วินิจฉยั บ าบัด 

รักษา

จ านวนมาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 500,000 500,000
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม 5.คู่มือการออกแบบ

สถานบริการสขุภาพและ

สภาพแวดลอ้ม กลุม่เวช

ศาสตร์ฟ้ืนฟู และสนับสนุน

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

ระดับความส าเร็จ

ของคู่มอืการ

ออกแบบสถาน

บริการสุขภาพและ

สภาพแวดล้อมกลุ่ม

เวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

และสนับสนุน

จ านวนมาตรฐาน

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 500,000 500,000

3 โครงการวจิยั และพัฒนา

ตน้แบบนวตักรรมดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้ม สถาน

บริการสขุภาพภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนองค์ความรู้

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีไ่ด้รับ

การจดัท า พัฒนา

จ านวนองค์

ความรู้ด้านอาคาร

และ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้
กิจกรรม 1.การพัฒนา

ตน้แบบนวตักรรมดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้ม

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนองค์ความรู้

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีไ่ด้รับ

การจดัท า พัฒนา

จ านวนองค์

ความรู้ด้านอาคาร

และ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 1,000,000 1,000,000

กิจกรรม 2. การพัฒนา

ตน้แบบนวตักรรมดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้ม

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนองค์ความรู้

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีไ่ด้รับ

การจดัท า พัฒนา

จ านวนองค์

ความรู้ด้านอาคาร

และ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 1,000,000 1,000,000
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรม 3. โครงการวจิยั

ดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้ม

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนองค์ความรู้

ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีไ่ด้รับ

การจดัท า พัฒนา

จ านวนองค์

ความรู้ด้านอาคาร

และ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 1,000,000   1 เร่ือง 1,000,000 1 เร่ือง 1,000,000 1 เร่ือง 1,000,000 4 เร่ือง 4,000,000

4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

ดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้ม -> PMQA 

หมวดที ่3

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนเกณฑ์ 

มาตรฐาน องค์

ความรู้ด้านอาคาร

และสภาพแวดล้อม

ทีไ่ด้รับการถา่ยทอด

จ านวนเกณฑ์ 

มาตรฐาน องค์

ความรู้ด้านอาคาร

และ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์
กิจกรรม 1. โครงการจดั

ประชมุวชิาการ / 

Symposium / ประชมุ / 

ร่วมงานนิทรรศการตา่งๆ / 

Open House / Road 

Show

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนองค์ความรู้ที่

ได้รับการถา่ยทอด

จ านวนเกณฑ์ 

มาตรฐาน องค์

ความรู้ด้านอาคาร

และ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

ประโยชน์

1 เร่ือง 500,000 1 เร่ือง 500,000 1 เร่ือง 500,000 1 เร่ือง 500,000 1 เร่ือง 500,000 5 เร่ือง 2,500,000

กิจกรรม 2. การประเมินองค์

ความรู้ (PMQA หมวดที ่3)

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนองค์ความรู้ที่

ได้รับการถา่ยทอด

จ านวนเกณฑ์ 

มาตรฐาน องค์

ความรู้ด้านอาคาร

และ

สภาพแวดล้อม

สาธารณสุขทีม่ี

การน าไปใช้

1 เร่ือง 500,000 1 เร่ือง 500,000 1 เร่ือง 500,000 1 เร่ือง 500,000 1 เร่ือง 500,000 5 เร่ือง 2,500,000

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่3 ทัง้สิน้ 1,000,000 5,000,000 4,500,000 3,500,000 4,500,000 18,500,000
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ผ.1.1

1 โครงการพัฒนาความร่วมมือ

เครือขา่ยทางวชิาการดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้มในประเทศ

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนโครงการ/

กจิกรรมด้าน

วิชาการทีม่คีวาม

ร่วมมอืกบั

เครือขา่ยใน

ประเทศ

จ ำนวนผลงำนที่

ได้จำกควำม

ร่วมมอืของภำคี

เครือขำ่ยใน

ประเทศ

กิจกรรม 1. พัฒนาความร่วมมือ

กับมหาวทิยาลยัทางวชิาการดา้น

อาคารและสภาพแวดลอ้ม

สาธารณสขุ

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนโครงการ/

กจิกรรมด้าน

วิชาการทีม่คีวาม

ร่วมมอืกบั

เครือขา่ยใน

ประเทศ

จ ำนวนผลงำนที่

ได้จำกควำม

ร่วมมอืของภำคี

เครือขำ่ยใน

ประเทศ

1 เร่ือง 2,500,000 1 เร่ือง 2,500,000 1 เร่ือง 2,500,000 1 เร่ือง 2,500,000 1 เร่ือง 2,500,000 5 เรื่อง 12,500,000

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การสรา้งความรว่มมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครอืข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

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

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร ์: จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความรว่มมือและภาคีเครอืข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้รบัการพัฒนา

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: มีความรว่มมือทั้งในประเทศและต่างประเทศและภาคีเครอืข่ายมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: จ านวนผลงานที่ได้จากความรว่มมือของภาคีเครอืข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์ : สรา้งความรว่มมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครอืข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความรว่มมือและภาคีเครอืข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้รบัการพัฒนา

แผนงานเสรมิสรา้งความรว่มมือภาคีเครอืข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีความรว่มมือกับเครอืข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564

2 โครงการพัฒนาความร่วมมือ

เครือขา่ยทางวชิาการดา้นอาคาร

และสภาพแวดลอ้มตา่งประเทศ

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ

จ านวนโครงการ/

กจิกรรมด้าน

วิชาการทีม่คีวาม

ร่วมมอืกบั

เครือขา่ย

ต่างประเทศ

จ ำนวนผลงำนที่

ได้จำกควำม

ร่วมมอืของภำคี

เครือขำ่ย

ต่ำงประเทศ

กิจกรรม 1. พัฒนาความร่วมมือ

กับมหาวทิยาลยัทางวชิาการดา้น

อาคารและสภาพแวดลอ้ม

สาธารณสขุในตา่งประเทศ

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ

จ านวนโครงการ/

กจิกรรมด้าน

วิชาการทีม่คีวาม

ร่วมมอืกบั

เครือขา่ย

ต่างประเทศ

จ ำนวนผลงำนที่

ได้จำกควำม

ร่วมมอืของภำคี

เครือขำ่ย

ต่ำงประเทศ

1 เร่ือง 2,000,000 1 เร่ือง 2,000,000 1 เร่ือง 2,000,000 1 เร่ือง 2,000,000 1 เร่ือง 2,000,000 5 เรื่อง 10,000,000

กิจกรรม 2. พัฒนาความร่วมมือ

กับสถานพยาบาลในตา่งประเทศ

หน่วยงานภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

ในต่างประเทศ

จ านวนโครงการ/

กจิกรรมด้าน

วิชาการทีม่คีวาม

ร่วมมอืกบั

เครือขา่ย

ต่างประเทศ

จ ำนวนผลงำนที่

ได้จำกควำม

ร่วมมอืของภำคี

เครือขำ่ย

ต่ำงประเทศ

1 เร่ือง 2,000,000 1 เร่ือง 2,000,000 1 เร่ือง 2,000,000 1 เร่ือง 2,000,000 1 เร่ือง 2,000,000 5 เรื่อง 10,000,000

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่4 

แผนงานที ่1.1 ทัง้สิน้

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 32,500,000
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ผ.1.2

1 โครงการจดัท าหลกัสตูร

พัฒนาศักยภาพภาคี

เครือขา่ยดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้ม

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ทีไ่ด้รับการ

จดัท า/พัฒนา

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ไปใช้ประโยขน์

กิจกรรม 1.จดัท าหลกัสตูร

ดา้นสถาปัตยกรรม

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ด้าน

สถาปัตยกรรมที่

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ด้าน

สถาปัตยกรรมไปใช้

ประโยขน์

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

แผนงานพัฒนาขีดความสามารถภาคีเครอืข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถภาคีเครอืข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความรว่มมือและภาคีเครอืข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้รบัการพัฒนา

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566

แผนยุทธศาสตร์ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การสรา้งความรว่มมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครอืข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร ์: จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการที่มีความรว่มมือและภาคีเครอืข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้รบัการพัฒนา

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: มีความรว่มมือทั้งในประเทศและต่างประเทศและภาคีเครอืข่ายมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: จ านวนผลงานที่ได้จากความรว่มมือของภาคีเครอืข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์ : สรา้งความรว่มมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครอืข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

กิจกรรม 2. จดัท าหลกัสตูร

ดา้นวศิวกรรมโยธา

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ด้านวิศวกรรม

โยธาที่

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ด้านวิศวกรรม

โยธาไปใช้ประโยขน์

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. จดัท าหลกัสตูร

ดา้นมัณฑนศิลป์

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ด้านมณัฑนศิลป์

ทีด่ าเนินการแล้ว

เสร็จ

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ด้าน

มณัฑนศิลป์ไปใช้ประ

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. จดัท าหลกัสตูร

ดา้นวศิวกรรมไฟฟ้า

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ด้าน

วิศวกรรมไฟฟ้า

ทีด่ าเนินการแล้ว

เสร็จ

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ไปใช้ประโยขน์

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.จดัท าหลกัสตูร

ดา้นวศิวกรรมเครื่องกล

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ด้าน

วิศวกรรมเคร่ืองก

ลทีด่ าเนินการ

แล้วเสร็จ

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ด้าน

วิศวกรรมเคร่ืองกลไป

ใช้ประโยขน์

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
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

กิจกรรม 6.จดัท าหลกัสตูร

ดา้นวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ด้านวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมที่

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ด้านวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมไปใช้ประ

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 7.จดัท าหลกัสตูร

ดา้นประมาณราคา

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ด้านประมาณ

ราคาที่

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ด้านประมาณ

ราคาไปใช้ประโยขน์

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.จดัท าหลกัสตูร

ดา้นควบคุมงานก่อสร้าง

หน่วยงาน

ภาครัฐ/

เอกชน/

สถาบันการศึกษา

จ านวนหลักสูตร

ด้านควบคุมงาน

กอ่สร้างที่

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ด้านควบคุม

งานกอ่สร้างไปใช้ประ

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

2 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคี

เครือขา่ยดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้ม

บุคลากรของ

สถานพยาบาล

ภาครัฐที่

เกีย่วกบัด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

จ านวนบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยที่

ได้รับการอบรม

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ไปใช้ประโยขน์
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม กลุม่เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)

กิจกรรม 1. ประชมุให้ความรู้

ดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ

บุคลากรของ

สถานพยาบาล

ภาครัฐที่

เกีย่วกบัด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

จ านวนบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยที่

ได้รับการอบรม

จ านวนบุคลากรภาคี

เครือขา่ยทีไ่ด้รับ

อบรมมคีวามรู้เพิม่ขึน้

150 คน 600,000 150 คน 600,000    150 คน 600,000    150 คน 600,000    150 คน 600,000     150 คน 3,000,000       

กิจกรรม 2. ตดิตามและ

ประเมินผลในการให้ความรู้

ดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ

บุคลากรของ

สถานพยาบาล

ภาครัฐที่

เกีย่วกบัด้าน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

จ านวนบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยที่

ได้รับการอบรม

 ร้อยละของบุคลากร

ภาคีเครือขา่ยน าองค์

ความรู้ไปใช้ประโยขน์

150 คน 150,000 150 คน 150,000 150 คน 150,000 150 คน 150,000 150 คน 150,000 150 คน 750,000         

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที่

 4 แผนงานที ่1.2 ทัง้สิน้

8,750,000 8,750,000 8,750,000 8,750,000 8,750,000 43,750,000
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ผ.5

1 โครงการพัฒนาระบบบริหาร

จดัการองค์กร

บุคลากรกอง

แบบแผน

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามกจิกรรมของ
โครงการ

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนการ
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
องค์กร

กิจกรรม 1. พัฒนาและ

สนับสนุนการบริหารจดัการ

องค์กร

บุคลากรกอง

แบบแผน

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามกจิกรรมของ
โครงการ

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาและ
สนับสนุนการ
บริหารจดัการ
องค์กร

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

กิจกรรม 2. พัฒนาบุคลากร

ดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ

บุคลากรกอง

แบบแผน

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามกจิกรรมของ
โครงการ

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพและ
น าความรู้มาใช้
ในการปฏบิัติงาน

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

กลุม่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร ์: รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์กร

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
ปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: กองแบบแผนมีการบรหิารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐั

ปีงบประมาณ 2562

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

ปีงบประมาณ 2566

แผนงานพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กร
ตัวชี้วัด : รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กร

ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: กองแบบแผนเปน็องค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภบิาล

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ : รอ้ยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบรหิารจัดการองค์กร

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม
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ผลผลติ

(output)

ผลลพัธ์

(outcome)

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ

งบ

ประมาณ

กลุม่เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
รวมค่าเป้าหมาย/งบประมาณ 

(2562-2566)
ปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2566ตวัชีว้ดัโครงการ/กิจกรรม

ล า

ดบั
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 3. พัฒนาระบบ

ฐานขอ้มูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นอาคารและ

สภาพแวดลอ้มสาธารณสขุ

บุคลากรกอง

แบบแผน

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามกจิกรรมของ
โครงการ

จ านวนระบบ
ฐานขอ้มลูและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
อาคารและ
สภาพแวดล้อม
สาธารณสุขที่
น าไปใช้
ประโยชน์

1 ระบบ 1,000,000 1 ระบบ 1,000,000 1 ระบบ 1,000,000 1 ระบบ 1,000,000 1 ระบบ 1,000,000 5 ระบบ 5,000,000

กิจกรรม 4. พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ

บุคลากรกอง

แบบแผน

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามกจิกรรมของ
โครงการ

ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ

100 ร้อยละ 500,000 100 ร้อยละ 500,000 100 ร้อยละ 500,000 100 ร้อยละ 500,000 100 ร้อยละ 500,000 100 ร้อยละ 2,500,000

รวมงบประมาณยทุธศาสตร์ที ่5 ทัง้สิน้ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 40,000,000
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รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 

แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 



22 
 

ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : จ านวนรูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา 
ค านิยาม รูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  หมายถึง แบบก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 

แบบรูป รายการประกอบแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ ซึ่งแสดงแบบอาคารและระบบประกอบอาคาร ได้แก่ 
งานสถาปัตยกรรม งานมัณฑนศิลป์งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกล งานระบบประปา
และสุขาภิบาล งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานโยธา   โดยแบบทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
ได้รับการพัฒนา  หมายถึง  การจัดท าข้ึนมาใหม่ 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
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 - 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรการค านวณ - 
วิธีเก็บข้อมูล จัดเก็บจากรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 

ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

รอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 

วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าเดือน 
แหล่งข้อมูล กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : จ านวนสถานพยาบาลภาครฐัผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
ค านิยาม สถานพยาบาลภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชน      

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถงึ สถานพยาบาลภาครฐัที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กองแบบแผนก าหนด  
มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  หมายถึง  มาตรฐานที่กองแบบแผนใชใ้นการประเมินคุณภาพ         
ทางกายภาพของสถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วยต าแหน่งที่ตั้งของอาคาร มีความเชื่อมโยงระหว่างอาคาร เป็นระเบียบ 
เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมต่อการใช้อาคารสถานที่ เป็นไปตามข้อก าหนด/กฎหมาย
อาคารอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด ตลอดจน   ความปลอดภัยของการใช้อาคารสถานที่และการสัญจรระหว่าง
อาคาร การดูแล บ ารุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  
โดยพิจารณาจากรายละเอียด ดงันี้ 
    1. รายละเอียดด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรา 5 วรรคสอง (3) 
    2. รายละเอียดด้านระบบสนบัสนุนบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรา 5 วรรคสอง (3) 
การผ่านเกณฑ์การประเมิน จ าแนกเป็น  3 ระดับ  ดังนี้ 
ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 จะต้องได้คะแนนการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 2 จะต้องได้คะแนนการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 3 จะต้องได้คะแนนการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 85 

เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  

รายการข้อมูล 2 จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขทั้งหมด 

สูตรการค านวณ จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข X100  

   จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการประเมินมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขทั้งหมด  
วิธีเก็บข้อมูล จัดเก็บจากรายงานผลการด าเนินงาน 

ระดับการจัดเก็บ

ข้อมูล 

  

ความถี่ในการ

เก็บข้อมูล 

รอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน 

วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าเดือน 

แหล่งข้อมูล กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จ านวนเกณฑ ์มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอด   
ค านิยาม เกณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ช่วยในการประเมินหรือตัดสิน ซึ่งอาจเป็นค่า/ตัวเลข/คุณลักษณะซึ่งการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น

อาจใช้เกณฑ์มากกว่าหนึ่งค่าหรือมากกว่าหนึ่งคุณลักษณะมาใช้ในการตัดสินได้ 
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเป็นหลักส าหรับเทียบก าหนดในรูปแบบเอกสารตีพิมพ์ (Published document) ที่จัดท า
ขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เอกสารดังกล่าว           
วางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให้เป็น
หลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความส าเร็จสูงสุดตามข้อก าหนดที่วางไว้รวมถึง           
ความน่าเชื่อถือสูงสุดของ วัตถุดิบ ผลผลิต กระบวนการ และ/หรือบริการ 
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการถ่ายทอดประสบการณ์หรือจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดข้ึนนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ได้ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่ 
อาคารและสภาพแวดล้อม  หมายถึง  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่หรือใช้สอยได้เช่น โรงพยาบาล    
อาคารที่ท าการ โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน าร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันและรวมถึง
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆซึ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า    
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 

บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ด าเนินการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข  

รายการข้อมูล 1 - 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรการค านวณ - 
วิธีเก็บข้อมูล จัดเก็บจากรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับการจดัเกบ็ข้อมูล  
ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล 

รอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 

วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าเดือน 
แหล่งข้อมูล กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการท่ีมีความร่วมมือและภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมได้รับการพัฒนา  
ค านิยาม โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม ที่ด าเนินการเก่ียวกับความรู้ด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
ความร่วมมือ หมายถึง การที่บุคคลซึ่งท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างเดียวกัน 
ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม   หมายถึง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้รับการพัฒนา หมายถึง  การเข้ามามีส่วนในกระบวนการหรือข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรมหรือโครงการ 
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/
กิจกรรม 

1 โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ/
กิจกรรม 

1 โครงการ/
กิจกรรม  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 - 
รายการข้อมูล 2 - 
สูตรการค านวณ - 
วิธีเก็บข้อมูล จัดเก็บจากรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 

ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

รอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 

วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าเดือน 
แหล่งข้อมูล กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 1-6  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  
ค านิยาม ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน หมายถึง การที่กองแบบแผนได้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในแต่ละ

ปีงบประมาณตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกองแบบแผนที่ก าหนดซึ่งสอดคล้องกับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  หมายถึง  การที่กองแบบแผนได้น าเครื่องมือทางการบริหารจัดการ 
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนดให้ส านัก/กอง ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใช้ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานมาด าเนินการสู่การปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 6 หมวด ดังต่อไปนี้ 

1. การน าองค์การ 
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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
กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรกองแบบแผน 
 

รายการข้อมูล 1 ความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละหมวดตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด 
รายการข้อมูล 2 การด าเนินงานในแต่ละหมวดตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนดทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ  
สูตรการค านวณ    ความส าเร็จของการด าเนินงานตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด X100  

การด าเนินงานตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนดทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ  
วิธีเก็บข้อมูล จัดเก็บจากรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับการจัดเก็บ
ข้อมูล 

- 

ความถี่ในการ
เก็บข้อมูล 

รอบ 6 เดือน  9 เดือน และ 12 เดือน 

วิธีการรายงาน รายงานตามแบบรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าเดือน 
แหล่งข้อมูล กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน  
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน  
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