
วิสัยทัศน์“เป็นหน่วยงานขับเคลือ่นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสขุภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ด้วยการบริหารจัดการที่เปน็เลิศ
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พัฒนาศักยภาพประชาชน/ภาคี
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพ

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพและสุขภาพภาค

ประชาชน

พัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุขภาพ
ภาคประชาชนและการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านระบบ
บริการสุขภาพตามกฎหมาย

ต าบล/ชุมชน จัดการตนเองทางด้านสุขภาพที่เข้มแข็ง และมีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพชุมชน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
และชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพอย่างย่ังยืน

ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน

ประชาชนและภาคีเครือขา่ยมีความ
เชื่อมั่นในนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
สุขภาพภาคประชาชน

เครือข่ายสุขภาพ(อสม./แกนน าชมุชน/
อปท./รัฐ) มีความเข้มแข็งในการจัดการ

สุขภาพตนเองด้วยหลักธรรมาภิบาล และการ
พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ

มีคุณภาพตามมาตรฐาน

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านระบบบริการสุขภาพมีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ตระหนักรู้ในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

สื่อสารและถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบมือ

อาชีพ

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้รับการพัฒนาให้มี

ความทันทันสมัยอยู่เสมอ

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพมีสอดคล้องกับบริบทสังคม
และตรงกับความต้องการของประชาชน

ระบบข้อมูล สารสนเทศ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานของกรมฯ

บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ระบบการเงินการคลังและพัสดุ
- ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ระบบบริหารแผนและงบประมาณ

พัฒนาสถานบริการสุขภาพ(รัฐ/
เอกชน) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพตาม
กฎหมายและมีคุณภาพมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
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พัฒนาศักยภาพประชาชน/ภาคี
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพ

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพและสุขภาพภาค

ประชาชน

พัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุขภาพ
ภาคประชาชนและการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านระบบ
บริการสุขภาพตามกฎหมาย

ต าบล/ชุมชน จัดการตนเองทางด้านสุขภาพที่เข้มแข็ง และมีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพชุมชน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
และชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพอย่างย่ังยืน

ระบบบริการสุขภาพมีมาตรฐาน

ประชาชนและภาคีเครือขา่ยมีความ
เชื่อมั่นในนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
สุขภาพภาคประชาชน

เครือข่ายสุขภาพ(อสม./แกนน าชมุชน/
อปท./รัฐ) มีความเข้มแข็งในการจัดการ

สุขภาพตนเองด้วยหลักธรรมาภิบาล และการ
พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ

มีคุณภาพตามมาตรฐาน

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านระบบบริการสุขภาพมีความ

ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ตระหนักรู้ในเรื่อง
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

สื่อสารและถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบมือ

อาชีพ

กลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้รับการพัฒนาให้มี

ความทันทันสมัยอยู่เสมอ

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพมีสอดคล้องกับบริบทสังคม
และตรงกับความต้องการของประชาชน

ระบบข้อมูล สารสนเทศ มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการด าเนินงานของกรมฯ

บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ
ในการท างาน

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ระบบการเงินการคลังและพัสดุ
- ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ระบบบริหารแผนและงบประมาณ

พัฒนาสถานบริการสุขภาพ(รัฐ/
เอกชน) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพตาม
กฎหมายและมีคุณภาพมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนที่ยุทธศาสตรศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
พัน

ธก
ิจ

เป
้าป

ระ
สง

ค์
ตัว

ชี้ว
ัด(

KP
I)

พัฒนาศักยภาพประชาชน/ภาคี
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
ตนเอง และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพ

ขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพและสุขภาพภาค

ประชาชน

พัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุขภาพ
ภาคประชาชนและการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการ

ควบคุมและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ และสุขภาพ
ภาคประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

ควบคุม ก ากับ รับรอง คุณภาพ
มาตรฐาน และพัฒนากลไก

การบังคับใช้กฎหมาย

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน
เทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ/ภาคเอกชน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้

ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
ตระหนักรู้ในเรื่องความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

ผลงานการวิจัยด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ
ทีส่ามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน

ต าบล/ชุมชน มีการจัดการระบบสุขภาพที่
เข้มแข็ง และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ

บริการสุขภาพ

•ร้อยละ60 ของ
อสม. ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร
การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ
สามารถขยาย
เครือข่าย ได้ 
10-15 รายต่อ
คน
• ร้อยละ60 ที่
เพิ่มขึ้นของ
สมาชิกเครือข่าย
เมืองคนดี ระดับ
ชุมชน

• ร้อยละ60 ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเปา้หมายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ
• ร้อยละ100 ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคณุภาพมาตรฐานและ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด
• จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนนุ และพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานดา้นวิศวกรรมการแพทย(์53 แห่ง)
• จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ไดร้บัการส่งเสริมพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานงานสุขศึกษา(30 แห่ง)
• จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐไดร้บัการส่งเสริมพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ(30 แห่ง)
• ร้อยละ25 ของโรงพยาบาลเอกชนผา่นเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระบบใด
ระบบหนึง่
• ร้อยละของผู้ประกอบโรคศิลปะที่ถูกร้องเรียน (ไม่เกินร้อยละ 5)
• ร้อยละ25 ของสถานบริการสุขภาพไดร้บัการส่งเสริมเข้าสู่มาตรฐานสากล
• ร้อยละ100ของข้อร้องเรียนของผูบ้ริโภคไดร้บัการแกไ้ขภายในระยะเวลา
ตามที่ก าหนด

• จ านวนภาคีเครือข่ายต าบลจัดการสุขภาพที่ไดร้บัการสง่เสริม
พัฒนา และสนับสนนุ(210 ต าบล)
• ร้อยละ70 ของต าบลเป้าหมายที่มีการจัดการดา้นสุขภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
• ร้อยละ70 ของหมู่บ้านเป้าหมายมีการจัดการดา้นสุขภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
• ร้อยละ70 ของภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานเสริมสรา้งความ
รอบรู้ดา้นสขุภาพและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
• จ านวนของ อสม. ที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ(14,453 คน)
• ร้อยละ60 ของ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
• ร้อยละ5 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤตกิรรมสขุภาพที่
ถูกต้องเพิ่มขึ้น 
• ร้อยละ5 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรูด้า้นสุขภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มขึน้

• จ านวน
ผลงานวิจัยด้าน
สนับสนนุบรกิาร
สุขภาพ(1 เรื่อง)
• ร้อยละ80 ของ
องค์ความรู้และ
ผลงานวิจัยด้าน
สนับสนนุบรกิาร
สุขภาพที่เผยแพร่
ให้หน่วยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์

พัฒนาสถานบริการสุขภาพ(รัฐ/
เอกชน) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพตาม
กฎหมายและมีคุณภาพมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

วิสัยทัศน์“เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสขุภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ




