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หนาท่ีและอํานาจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 

กองแบบแผน มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี 

(1) 

สงเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลใหอาคาร

สถ าน ท่ี ขอ งสถ านบริ ก า ร สุ ขภ าพและ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได

คุณภาพ มาตรฐาน ดวยการใหบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรมดานการออกแบบ อํานวยการและ

ควบคุมคุณภาพการกอสรางอาคารใหได

มาตรฐานทางวิชาชีพสอดคลองกับกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

(2) 

กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และใหคําปรึกษา

ทางวิชาการและวิชาชีพสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรมดานอาคาร ประเภทสถานพยาบาล

และอาคารเก่ียวเนื่องใหไดมาตรฐานทาง

วิชาชีพสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(3) 

วิเคราะห วิจัย กําหนด หลักเกณฑและมาตรฐาน

รวมท้ังพัฒนาองคความรูดานอาคารสถานท่ีของ

สถานบริการสุขภาพและหนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขใหไดมาตรฐานทางวิชาชีพ

สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(4) 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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ความเช่ือมโยงยทุธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และโครงการของกองแบบแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนารูปแบบดานอาคาร
และสภาพแวดลอมสาธารณสุข 

รูปแบบดานอาคารและสภาพ 
แวดลอมท่ีมีคุณภาพ 

พัฒนารูปแบบดานอาคารและ
สภาพแวดลอมสาธารณสุข 

 โครงการจัดทําแบบหองแยกโรคติดเชื้อทางอากาศขนาดมาตรฐาน

2. การสงเสริม สนับสนุน ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนา
ดานอาคารและสภาพแวดลอม
สาธารณสุข 

สถานพยาบาลภาครัฐท่ีไดมาตร 
ฐานตามเกณฑดานอาคารและ

สภาพแวดลอมสาธารณสุข 

สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลอาคารและ

สภาพแวดลอม 
สาธารณสุข 

 โครงการพัฒนาแบบ POPULAR BUILDING FOR BIM

 โครงการแนวทางการออกแบบทางสถาปตยกรรมเพ่ือสถานบริการ
สุขภาพปรกติวิถีใหม

3. การศึกษา วจิัย พัฒนาถายทอด
และประเมินเกณฑ มาตรฐาน องค
ความรูดานอาคารและสภาพแวด 
ลอมสาธารณสุข 

ผลงานเกณฑ มาตรฐานองคความรู
ดานอาคารและสภาพแวดลอม

สาธารณสุขมีคุณภาพ 

พัฒนาเกณฑ มาตรฐาน 
องคความรูดานอาคารและ
สภาพแวดลอมสาธารณสุข 

 โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและ
เชิงประจักษ (ชวงท่ี 2) กระบวนการมีสวนรวมและการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 โครงการจัดทําแนวทางและรายการพัฒนาพ้ืนท่ีใชสอยหอผูปวยจิต
เวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป

4. การสรางความรวมมือและพัฒนา
ขีดความสามารถของภาคีเครือขาย
ดานอาคารและสภาพแวดลอม
สาธารณสุข 

มีความรวมมือท้ังในประเทศและ
ตางประเทศและภาคีเครือขายมี
ศักยภาพในการดําเนินงานดาน

อาคารและสภาพแวดลอม
สาธารณสุข 

สรางความรวมมือและพัฒนาขีด
ความสามารถของภาคีเครือขายดาน
อาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนพัฒนากองแบบ
แผน และกองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
องคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

กองแบบแผนเปนองคกรสมรรถนะ
สูงตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร 

 โครงการบริหารจัดการองคกรเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ
กองแบบแผน

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนากองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาพรวมงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณ 495,000.- บาท 

P11 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดาน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย) 

 แผนงานพ้ืนฐาน

งบประมาณ 490,400.- บาท 

P21 บริหารจัดการองคกร 
P23 สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการคุมครอง
ผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ 

กองแบบแผน ไดรับจัดสรรงบประมาณ รวมท้ังส้ิน........7,680,400.-.......บาท

แผนงานยุทธศาสตร

งบประมาณ 6,695,000.- บาท 

P61 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเขาสูมาตรฐาน 
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

๖



 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ 
(ชวงที่ 2) กระบวนการมีสวนรวมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เพื่อพัฒนาแบบจําลองสารสนเทศอาคารระดับแบบกอสรางของอาคารกลุม
ตัวอยาง ที่ผานกระบวนการเชิงประจักษ ดวยการใชกระบวนการออกแบบ
อยางมีสวนรวม  

3 
แบบจําลอง
สารสนเทศ 

659,200.- 

2 โครงการพัฒนาแบบ POPULAR BUILDING FOR BIM เพื่อใหโรงพยาบาล ระดบั M2 ไดมีอาคารมีภาพลักษณทนัสมัย ทดแทนแบบเดิม 
และนําระบบ BIM ใชในการจัดทําแบบกอสราง 

1 แบบ 253,940.-  

3 โครงการจัดทําแนวทางและรายการพัฒนาพื้นที่ใชสอยหอผูปวยจิตเวชและ
ยาเสพติดของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใชสอยหอผูปวยจิตเวชและยาเสพติดของ
โรงพยาบาลศูนยโรงพยาบาลทั่วไป  

1 เร่ือง 97,200.- 

4 โครงการจัดทําแบบหองแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ ขนาดมาตรฐาน เพื่อจัดทําแบบหองแยกโรคตดิเชื้อทางอากาศใหเปนไปตามมาตรฐาน สากล 
รองรับการปฏิบัติงานของบคุลากรทางการแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 แบบ 150,600.- 

5 โครงการแนวทางการออกแบบทางสถาปตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพ
ปรกติวิถีใหม 

เพื่อใหไดมาตรฐานการออกแบบทางสถาปตยกรรม มีความปลอดภัย ทันสมัย 
สอดคลอง เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม  

1 เร่ือง 105,000.- 

6 โครงการบริหารจัดการองคกรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบ
แผน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินตามภารกิจหลักและแผนงานโครงการตาง 
ๆ ของกองแบบแผน บรรลผุลสาํเร็จไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

รอยละ 
100 

1,192,510.-

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาํแผนพัฒนากองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

เพื่อเพิ่มพูน ความรู ทักษะ ดานการวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนา 
วิเคราะหสถานการณเชิงนโยบายและยุทธศาสตร 

รอยละ 
100 

617,900.- 

8 โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิาร “การจัดทําแผนพัฒนากองแบบแผน และ
กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” 

เพื่อกําหนดเปาหมาย และขับเคลื่อนวิสัยทัศน รวมถึงการแปลงยุทธศาสตรสู
การปฏิบัติ และจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

รอยละ 
100 

704,550.- 

9 โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปนองคกรสมรรถนะสูง และบริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาล สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 
100 

372,300.- 

โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแบบแผน
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รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก

1 คาประกันสังคม P11 65-004125900.803-

6511200-

Q

21007140013002000000 Q2926 21007140013002000000 21007658646900000 000 99,000

2 คาเชาบาน P11 65-004125900.803-

6511200-

Q

21007140013002000000 Q2926 21007140013002000000 21007658646900000 000 336,000

3 คาตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัด 

ชายแดนใต

P11 65-004125900.803-

6511200-

21007140013002000000 Q2926 21007140013002000000 21007658646900000 000 60,000

4 งบบริหารจัดการ P23 65-004125900.803-

6511200-

21007360001002000000 Q2933 21007360001002000000 21007650235000000 220 400,000

5 คาจางเหมาบุคลากร P61 65-004125900.803-

6511200-

Q

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 220 3,082,200

3,977,200

โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

โครงการ/กิจกรรม
รหัสกิจกรรม

ยอย
ลําดับ

รหัสโครงการ

(ในSMART)
รหัสผลผลิต

เกา ใหม

๘



รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
แผนพัฒนากองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

P61 65-
004125900.803-
6511200-
2 Q2

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 505 617,900

2 โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ
เชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ (ชวงที่ 2) 
กระบวนการมีสวนรวมและการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

P61 65-
004125900.803-
6511200-
2100733031Q293

7

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 507 659,200

3 โครงการพัฒนาแบบ POPULAR BUILDING 
FOR BIM

P61 65-
004125900.803-

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 507 253,940

4 โครงการจัดทําแนวทางและรายการพัฒนาพื้นที่
ใชสอยหอผูปวยจิตเวชและยาเสพติดของ
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป

P61 65-
004125900.803-
6511200-
2 Q2

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 505 97,200

5 โครงการจัดทําแบบหองแยกโรคติดเชื้อทาง
อากาศ 

P61 65-
004125900.803-

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 507 150,600

6 โครงการบริหารจัดการองคกรเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

P61 65-
004125900.803-

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 220 1,192,510.-

7 โครงการแนวทางการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมเพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถี
ใหม

P61 65-
004125900.803-
6511200-
2 Q2

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 505 105,000

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา
แผนพัฒนากองแบบแผน และกองวิศวกรรม
การแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

P61 65-
004125900.803-
6511200-
2 Q2

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 505 704,550

9 โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

P61 65-
004125900.803-
6511200-
2 Q2

21007330031002000000 Q2931 21007330031002000000 21007650002100000 220 181,900

P23 65-
004125900.803-
6511200-
2 Q2

21007360001002000000 Q2933 21007360001002000000 21007650235000000 220 190,400

2,960,690

โครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน

งบประมาณ
รหัสกิจกรรม

ยอย

รวมทั้งสิ้น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รหัส

ผลผลิต
รหัสโครงการ
(ในSMART)

เดิม ใหม

๙



1 รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว P23 65-004125900.803-6511300-
2100736001Q2933-13

2100736001000000 Q2933 220 9,600 

9,600 

รายการงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กองแบบแผน

งบประมาณลําดับ

รวมทั้งสิ้น

รายการ รหัสโครงการ รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสกิจกรรมยอยรหัสผลผลิต

๑๐



ลําดับ ชื่อโครงการ
รหัส

กิจกรรมยอย
ตค 64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 รวม

1 คาประกันสังคม 000 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 99,000

2 คาเชาบาน 000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 336,000

3 คาตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต 000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000

4 งบบริหารจัดการ 220 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - 400,000

5 คาจางเหมาบุคลากร 220 256,850 256,850 256,850 256,850 256,850 256,850 256,850 256,850 256,850 256,850 256,850 256,850 3,082,200

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

505 617,900 - - - - - - - - - - - 617,900

7 โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิง
สมรรถนะและเชิงประจักษ
(ชวงที่ 2) กระบวนการมีสวนรวมและการรับมือการ

ี่

507 - - 52,000 346,900 - - - - 258,400 1,900 - - 659,200

8 โครงการพัฒนาแบบ POPULAR BUILDING FOR 
BIM

507 - - - - 33,864 63,376 3,300 3,300 143,300 3,300 3,500 - 253,940

9 โครงการจัดทําแนวทางและรายการพัฒนาพื้นที่ใช
สอยหอผูปวยจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป

505 - 3,800 3,800 13,800 3,800 3,800 3,800 13,000 3,800 43,800 3,800 - 97,200

10 โครงการจัดทําแบบหองแยกโรคติดเชื้อทางอากาศ 
ขนาดมาตรฐาน

507 - 2,280 50,840 50,840 - 2,280 - 2,280 12,280 12,280 15,240 2,280 150,600

11 โครงการบริหารจัดการองคกรเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

220 19,500 39,000 86,000 113,000 98,000 274,470 98,000 113,000 88,000 109,000 104,000 50,540 1,192,510

12 โครงการแนวทางการออกแบบทางสถาปตยกรรม
เพื่อสถานบริการสุขภาพปรกติวิถีใหม

505 - - - - 3,800 19,690 15,890 19,690 19,690 22,440 3,800 - 105,000

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา
แผนพัฒนากองแบบแผน และกองวิศวกรรม
การแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”

505 - - - - - 704,550 - - - - - - 704,550

14 โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

220 - - - - - 181,900 - - - - - - 181,900

15 โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

220 - - - - - 190,400 - - - - - - 190,400

16 รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว (งบลงทุนเหลือจาย) 220 - - - - 9,600 - - - - - - - 9,600

975,500 383,180 530,740 862,640 487,164 1,778,566 459,090 489,370 863,570 530,820 428,440 350,920 8,140,000

8,140,000

100.00

100.00รอยละสะสม

23.21 38.43 22.26 16.10

23.21 61.64 83.90 100.00

คิดเปนรอยละรายไตรมาส

สรุปแผนการใชจายงบประมาณกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,889,420 3,128,370 1,812,030 1,310,180

สรุปรายเดือน

สรุปรายไตรมาส

๑๑



รำยละเอียดโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 





























































































































 

 

 

โครงสรางแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 



Plan รหัส P1

Program รหัส P11

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

BP110101 000 เงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทนพนักงานราชการ ราย สลก.

BP110102 000 คาเชาบาน ราย ทุกหนวยงาน

BP110103 000 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ราย ทุกหนวยงาน

BP110104 000 คาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น ราย สลก.

BP110105 000 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง ราย สลก.

BP110106 000 คาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข ราย สพรศ.
BP110107 000 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานชายแดนภาคใต ราย สสม.ชายแดนใต/บ.

Plan รหัส P2

Program รหัส P21 กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

BP210101 102 กิจกรรมดานพัฒนาระบบบริหารราชการ* ดาน กพร.

BP210102 103 กิจกรรมดานการตรวจสอบภายใน* จํานวนงาน ตสน.

BP210103 104 กิจกรรมดานสารบรรณ* จํานวนหนังสือ สลก.

BP210104 105 กิจกรรมดานยานพาหนะ* กิโลเมตร สลก.

BP210105 101 สนับสนุนการบริหารจัดการกรม ครั้ง กผ./สลก.

BP210106 220 บริหารทั่วไป เรื่อง/รายการ ทุกหนวยงาน

BP210107 115 กิจกรรมดานอาคารและสถานที*่ จํานวนครั้ง  สลก.

BP210108 113 กิจกรรมดานงานชวยอํานวยการ* จํานวนเรื่อง สลก.

BP210109 294 พัฒนาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ โครงการ สชช.

BP210110 108 กิจกรรมดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล* ชั่วโมง/คน กบค.

BP210111 109 กิจกรรมดานบริหารบุคลากร* จํานวนบุคลากร กบค.

BP210112 305 กิจกรรมดานวินัยและความรับผิดทางละเมิด* จํานวนเรื่อง กม.*/กบค

BP210113 750 สงเสริม พัฒนาและคุมครองจริยธรรม คน กคจ.

BP210114 222 กิจกรรมดานการประชาสัมพันธ* จํานวนเรื่อง สลก.

BP210115 223 งานพัฒนาระบบประชาสัมพันธและเครือขายลูกคาสัมพันธ ครั้ง สลก.

BP210116 224 กิจกรรมดานการวิเทศสัมพันธ* จํานวนเรื่อง กสป.

BP210117 106 กิจกรรมดานการเงินและบัญช*ี จํานวนเอกสาร สลก.

BP210118 107 กิจกรรมดานการพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง)* จํานวนครั้ง (ชื้อ- สลก.

BP210119 110 กิจกรรมดานแผนงานและติดตามประเมินผล* ดาน กผ.

BP210120 290 งานนิเทศและประสานการตรวจราชการ เขต กผ.

BP210121 114 กิจกรรมดานงบประมาณ* ดาน กผ.

AP1101  - 

AP2101

คน

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ

ระบบ

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)

Sub Program  ระดับ B

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ

เงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ และ คาตอบแทนบุคลากรตามสิทธิ์ฯ

โครงสรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการ (เทียบเทาผลผลิต) รายการบุคลากรภาครัฐ

บริหารจัดการองคกร

Sub Program  ระดับ B

Sub Program  ระดับ A

Sub Program  ระดับ A

ผลผลิต



Program รหัส P22

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

BP220101 111 กิจกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงาน* ระบบ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

BP220102 112 กิจกรรมดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็ปไซต* ระบบ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

BP220103 221 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

Program รหัส P23

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

BP230101 400 สงเสริม พัฒนา ควบคุม กํากับ  มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ แหง สพรศ./ศูนยคุมครองฯ/ศูนยบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ.ศบส.1-12

BP230102 401 สงเสริม พัฒนา ควบคุม กํากับ  มาตรฐานผูประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชาชีพ สพรศ./ศบส.1-12

BP230103 500 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข คน บ.

BP230104 503 ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข แหง บ./ศบส.1-12

BP230105 505 พัฒนามาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารสุข เรื่อง บ.

BP230106 507 พัฒนาแบบกอสรางอาคารสถานบริการสุขภาพ แบบ บ.

BP230107 553 สรางเครือขายและพันธมิตรดานวิศวกรรมการแพทย หลักสูตร วศ.

BP230108 802 สงเสริม และพัฒนาบริการสุขภาพ สูมาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทยและ

บริการสุขภาพครบวงจรสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

แหง กสพส./กสป./สพรศ./

ศบส.1-12

BP230109 551 สงเสริมคุณภาพบริการงานวิชาการและสถานพยาบาลสุขภาพตนแบบดานวิศวกรรมการแพทย แหง วศ.*/ศบส.1-12

BP230110 800 บูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แหง ส./วศ *บ/สพรศ./IT/ศบส.1-12

BP230201 300 พัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมาย จํานวน กม.

BP230202 301 การจัดการเรื่องรองเรียนและการเยียวยาผูบริโภคดานบริการสุขภาพ เรื่อง กม./ศบส.1-12

BP230203 302 การบังคับใชกฎหมาย การตรวจสอบ การดําเนินคดี เรื่อง กม./ศบส.1-12

BP230204 403 การคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธทางการแพทย กิจกรรม สพรศ./ศบส.1-12

AP2302

AP2201

แหง/สาขา

วิชาชีพ/คน/

แหง/เรื่อง/

หลักสูตร

เรื่อง/กิจกรรม

ระบบ

AP2301

สงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพ

สงเสริมการยกระดับสถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน

สงเสริมและพัฒนาการเขาถึงบริการสุขภาพ

อยางสมประโยชนเทาเทียมและเปนธรรม

Sub Program  ระดับ B

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

สนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

Sub Program  ระดับ B

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

Sub Program  ระดับ A

Sub Program  ระดับ A

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

 - 



BP230301 403 การคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธทางการแพทย กิจกรรม สพรศ.*/ศบส.1-12

BP230302 407 สงเสริม พัฒนาการเฝาระวังบริการสุขภาพ แหง สพรศ.*/ศบส.1-12

BP230303 901 พัฒนาและระบบกลไกการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ เรื่อง ศคบ.

AP2304  - กิจกรรม BP230401 801 แผนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว กิจกรรม กผ./หนวยงานที่ไดรับจัดสรร

Plan รหัส P3

Program รหัส P31

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

BP310101 658 พัฒนาองคความรู/นวัตกรรม/เทคโนโลยีการสื่อสารสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพและ

พฤติกรรม

เรื่อง ส./ศบส.1-12/สสม.1-5

BP310102 660 สงเสริมพัฒนาศักยภาพเครือขายดําเนินงานสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ คน/เครือขาย/

แหง

ส./ศบส.1-12/สสม.1-5

BP310201 611 เสริมสรางความเขมแข็งกลไกการขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน (จังหวัด 

อําเภอ รพ.สต. ทองถิ่น)

แหง สช./ศบส.1-12/สสม.1-5

BP310202 612 ขยายผลการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เครือขาย สช./ศบส.1-12/สสม.1-5

BP310203 621 พัฒนาศักยภาพ อสม. สูการเปนแกนนําในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน คน สช./กพร./ศบส.1-12/สสม.1-5

BP310204 622 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกร อสม. ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน องคกร สช./ศบส.1-12/สสม.1-5

BP310205 613 สนับสนุนองคกรเอกชนสาธารณประโยชนในการพัฒนาสาธารณสุข องคกร สช./ศบส.1-12/สสม.1-5

AP3103  - กิจกรรม BP310301 642 สนับสนุนการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน กิจกรรม สช./ศบส.1-12/สสม.1-5

เครือขาย/

คน/กิจกรรม/

องคกร

AP3101

AP3102

เสริมสรางศักยภาพประชาชนในการดูแล

สุขภาพตนเอง

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ

ดานสุขภาพ

AP2303 พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคดาน

ระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

เครือขาย

ผลผลิต

เสริมสรางความรวมมือภาคีเครือขายในการ

จัดการดานสุขภาพ

แผนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ

ชั่วคราว (งบรายจายอื่น)

สงเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ภาคีเครือขายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพแก

ประชาชนกลุมเปาหมาย

Sub Program  ระดับ B

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

Sub Program  ระดับ A

ภาคีเครือขายไดรับการสงเสริม พัฒนาใหมีศักยภาพในการดําเนินการจัดการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในชุมชน



Plan รหัส P4

Program รหัส P41

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

AP4101 แหง BP410101 291 สงเสริมพัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขใหมีมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดในพื้นที่สุขศาลา

พระราชทาน

แหง กผ.*/สช/ส.

สสม.เหนือนครสวรรค/สสม.กลางชลบุรี/

สสม.ชายแดนใต ยะลา

ศบส.1,2,5,12

Plan รหัส P5

Program รหัส P51

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

BP510101 621 พัฒนาศักยภาพ อสม. สูการเปนแกนนําในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน คน สช.

BP510102 658 พัฒนาองคความรู/นวัตกรรม/เทคโนโลยีการสื่อสารสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพและ

พฤติกรรม

เรื่อง ส./ศบส.1-12/สสม.1-5

BP510103 659 สื่อสารสุขภาพเพื่อสรางความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชน เรื่อง/คน ส./ศบส.1-12/สสม.1-5

BP510104 660 สงเสริมพัฒนาศักยภาพเครือขายดําเนินงานสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ คน/เครือขาย/

แหง

ส./ศบส.1-12/สสม.1-5

Program รหัส P52

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

AP5201 แหง BP520101 611 เสริมสรางความเขมแข็งกลไกการขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน (จังหวัด 

อําเภอ รพ.สต. ทองถิ่น)

แหง สช./ศบส.1-12/สสม.1-5

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

แหง/คน

Sub Program  ระดับ A

AP5101

สงเสริมและพัฒนาตําบลจัดการคุณภาพสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

Sub Program  ระดับ B

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

Sub Program  ระดับ A

ประชาชนในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร ไดเขาถึง

ระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

พัฒนาประชาชนใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม

Sub Program  ระดับ BSub Program  ระดับ A

โครงการ (เทียบเทาผลผลิต)

Sub Program  ระดับ B

โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนทุกกลุมวัย

สงเสริมและพัฒนาตําบลจัดการคุณภาพสูการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

สงเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติผลผลิต

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

พัฒนาประชาชนใหมีศักยภาพในการจัดการ

สุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง

เหมาะสม

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)



Plan รหัส P6

Program รหัส P61

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

BP610101 560 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แหง วศ.*/ศบส.1-12

BP610102 559 พัฒนาระบบบริการและวิชาการดานเครื่องมือแพทยและวิศวกรรมการแพทยครบวงจร กิจกรรม วศ.*/ศบส.1-12

BP610103 561 สงเสริมพัฒนาสถานพยาบาลดานวิศวกรรมการแพทยและสาธารณสุขสูมาตรฐานสากล แหง วศ.*/ศบส.1-12

BP610104 400 สงเสริม พัฒนา ควบคุม กํากับ  มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ แหง สพรศ.*/ศบส.1-12

BP610105 401 สงเสริม พัฒนา ควบคุม กํากับ มาตฐานผูประกอบโรคศิลปะ สาขา/ศาสตร สพรศ.*/ศบส.1-12

BP610106 406 สงเสริม พัฒนาสถานบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล แหง สพรศ.

BP610107 802 สงเสริม และพัฒนาบริการสุขภาพสูมาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทยและ

บริการสุขภาพครบวงจรสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

แหง กสพส.*/กสป./สพรศ./

ศบส.1-12

BP610108 500 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือขายดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข คน บ.

BP610109 503 ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข แหง บ./ศบส.1-12

BP610110 505 พัฒนามาตรฐานดานอาคารและสภาพแวดลอมสาธารณสุข เรื่อง บ.

BP610111 507 พัฒนาแบบกอสรางอาคารสถานบริการสุขภาพ แบบ บ.

BP610112 474 สงเสริมพัฒนาควบคุมกํากับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสูสากล แหง กสพส.

BP610113 650 สงเสริม พัฒนา ควบคุมกํากับสถานบริการสุขภาพดานมาตรฐานงานสุขศึกษา แหง ส.*/สบส.1-12

BP610114 551 พัฒนาคุณภาพบริการงานวิชาการและสถานพยาบาลสุขภาพตนแบบดานวิศวกรรมการแพทย แหง วศ.*/ศบส.1-12

BP610115 800 บูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แหง ส./วศ *บ/ศบส.1-12

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

โครงการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพรองรับการแขงขันอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจรโครงการ (เทียบเทาผลผลิต)

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเขาสูมาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

Sub Program  ระดับ B

AP6101

โครงการ (เทียบเทาผลผลิต)

Sub Program  ระดับ A

สงเสริม พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพเขาสูมาตรฐานสากลและพัฒนา

อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร



Plan รหัส P7

Program รหัส P71

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

AP7101 แหง BP710101 644 พัฒนาระบบการติดตามดูแลผูผูใชผูเสพ และติดยาเสพติดหลังการบําบัดรักษา แหง/ระบบ สช./ศบส.1-12/สสม 1-5

Plan รหัส P8

Program รหัส P81

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

BP810101 475 สงเสริมและพัฒนาเมืองสุขภาพ แหง กสพส.

BP810102 405 สงเสริมพัฒนา ควบคุม กํากับ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แหง กสพส.

BP810103 408 สงเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล ผูประกอบโรคศิลปะ และบริการดานเทคโนโลยีชวย

การเจริญพันธุทางการแพทยรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

แหง สพรศ.

BP810104 472 สงเสริมพัฒนาการจัดบริการสุขภาพสูระดับนานาชาติ กิจกรรม กสป.

Plan รหัส P9

Program รหัส P91

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

AP9101 แหง BP910101 645 พัฒนาตนแบบระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไรรอยตอในพื้นที่ แหง/ระบบ สช./ศบส.1-12/สสม 1-5

AP8101

โครงการ (เทียบเทาผลผลิต)

พัฒนาเมืองสุขภาพและการทองเทียวเชิงสุขภาพ

Sub Program  ระดับ A

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือขาย

ในการติดตาม ชวยเหลือผูผานการบําบัดยาเสพ

ติดในชุมชนและพัฒนาระบบการติดตามดูแล

ผูใช    ผูเสพ และผูติดยาเสพติดหลังการ

บําบัดรักษา

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

โครงการ (เทียบเทาผลผลิต)

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

พัฒนาตนแบบระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบ

ไรรอยตอ

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณกิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

โครงการ (เทียบเทาผลผลิต)

โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด

พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไรรอยตอ

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผูใช ผูเสพ และผูติดยาเสพติดหลังการบําบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสูสังคม

Sub Program  ระดับ B

สงเสริม พัฒนา เมืองสุขภาพและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

Sub Program  ระดับ B

Sub Program  ระดับ B

Sub Program  ระดับ A

Sub Program  ระดับ A



Plan รหัส P10

Program รหัส P101

รหัส AP
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 

(KPI)
หนวยนับ รหัส BP

กิจกรรมยอย 

(รหัส3หลัก)
กิจกรรมยอย หนวยนับ หนวยปฏิบัติ

BP1010101 751 การสรางวิทยากรผูนําการเปลี่ยนแปลงสูสังคมที่ไมทนตอการทุจริต พอเพียงมีวินัย สุจริต จิต

อาสา

คน กคจ.

BP1010102 752 พัฒนาองคกรคุณธรรม แหง กคจ.

BP1010103 753 พัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) แหง กคจ.

หมายเหตุ : * เปนกิจกรรมบังคับตามกรมบัญชีกลาง

กิจกรรมหลักสํานักงบประมาณ

โครงการ (เทียบเทาผลผลิต)

แหงปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม

กิจกรรม (ผลผลิตยอย)

Sub Program  ระดับ A

AP10101

Sub Program  ระดับ B

ปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต

โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ






