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แบบฟอรม์ที
 1 
แบบฟอรม์รายงานผลการจดัทาํลกัษณะสาํคญัขององคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รายงานผลการจดัทาํ 

ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร 
 

กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 
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ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร 
ลกัษณะสาํคญัขององคก์รประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 2 สว่น   คอื 

 สว่นที
 1  ลกัษณะองคก์ร  
 สว่นที
 2  ความทา้ทายต่อองคก์ร 

 

สว่นที
 1  ลกัษณะองคก์ร  
 

ก. ลกัษณะพื,นฐานของสว่นราชการ 
(1)   - พนัธกจิหรอืหนา้ที
ตามกฎหมายของสว่นราชการคอือะไรบา้ง (#) 

หนา้ที
ตามกฎหมาย 

 กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552ภายใต ้
ราชกจิจานุเบกษา 28  ธนัวาคม 2552   กาํหนดใหก้รมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มภีารกจิ
เกี3ยวกบัการสนบัสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดบั ใหม้ปีระสทิธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยส่งเสรมิ
และสนบัสนุนระบบคุม้ครองประชาชนดา้นบรกิารสุขภาพ ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานสถานประกอบการเพื3อ
สุขภาพ รวมท ั�งการพฒันาการมส่ีวนร่วมของประชาชนและองคก์รภาคเอกชนเพื3อการบริการสุขภาพ อนัจะทาํให ้
ประชาชนมสุีขภาพที3ดี สามารถพทิกัษส์ทิธแิละเขา้ถงึบรกิารสุขภาพที3มคุีณภาพไดม้าตรฐาน โดยมอีาํนาจหนา้ที3
ดงัต่อไปนี� 

 1) ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 

และกฎหมายอื3นที3เกี3ยวขอ้ง 
 (2) พฒันาระบบและกลไก เพื3อใหม้กีารดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายที3อยู่ในความรบัผดิชอบให ้

เกดิผลสาํเรจ็แก่ราชการและประชาชน 

  3) ส่งเสรมิ พฒันา และสนบัสนุนการดาํเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 

 4) ดาํเนินการเกี3ยวกบังานดา้นความช่วยเหลอื ความร่วมมอื และการประสานงานกบัหน่วยงานหรอื
องคก์ารต่าง ๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

 5) ศึกษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นระบบบริการสุขภาพแก่
องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น 

 6) ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันามาตรฐานดา้นอาคารสถานที3และสถาปตัยกรรมดา้นสาธารณสุข 

 7) ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันามาตรฐานครุภณัฑท์างการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 8) ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานสถานประกอบการเพื3อสุขภาพ 

 9) ปฏบิตัิการอื3นใดตามที3กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที3ของกรม หรอืตามที3รฐัมนตรหีรอื
คณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
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พนัธกจิตามยุทธศาสตร ์

 แผนยุทธศาสตรก์รมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  พ.ศ.2553 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ มพีนัธกิจ 

ที3ตอ้งดาํเนินการเพื3อใหว้สิยัทศันบ์รรลุผลสมัฤทธิD   ไดแ้ก่ 

 1) ส่งเสรมิ ควบคุม กาํกบั สถานพยาบาลภาคเอกชน และผูป้ระกอบการโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่า
ดว้ย การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลและดาํเนินงานตามกฎหมายอื3นที3เกี3ยวขอ้ง 
 2) ส่งเสรมิ สนบัสนุน การพฒันาระบบบริการสุขภาพ เพื3อใหส้ถานบริการสุขภาพมคุีณภาพมาตรฐาน 

 3) ส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันา อาสาสมคัรสาธารณสุข และระบบงานสาธารณสุขมลูฐาน เพื3อนาํไปสู่
การมสุีขภาพดขีองประชาชน 

 4) ส่งเสรมิ สนบัสนุน การดาํเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพ และพฒันารูปแบบเพื3อการ
ปรบัเปลี3ยนพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชน 

 5) ส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันา และกาํกบั ดูแลธุรกจิบรกิารสุขภาพ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

 6) ศึกษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันา และถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นระบบบริการสุขภาพท ั�ง
ในระดบัสถานบรกิารและระดบัชมุชน แก่องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น 
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- มีแนวทางและวธีิการอย่างไรในการใหบ้รกิารแกผู่ร้บับรกิาร (#) 

ตารางที
 1 แสดงแนวทางและวธิกีารอย่างไรในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร 

พนัธกจิ หนา้ที
ตาม
กฎหมาย 

บริการที
ให ้ ผูร้บับริการ วธิีการสง่มอบสนิคา้/
บริการ 

หน่วยงานเจา้ของ
กระบวนการ 

1. ส่งเสรมิ ควบคุม 

กาํกบัสถานพยาบาล
ภาคเอกชน และ
ผูป้ระกอบการโรค
ศิลปะ ตามกฎหมาย 
ว่าดว้ย การประกอบ
โรคศิลปะ กฎหมายว่า
ดว้ยสถาน พยาบาล
และดาํเนิน งานตาม
กฎหมายอื3นที3
เกี3ยวขอ้ง 

1. ดาํเนินการตาม
กฎหมายว่าดว้ย
การประกอบโรค
ศิลปะ กฎหมายว่า
ดว้ยสถานพยาบาล 

และกฎหมายอื3นที3
เกี3ยวขอ้ง 
 

1. ใบอนุญาตให ้
ประกอบกจิการ
สถานพยาบาล
เอกชน 

ผูข้ออนุญาตประกอบกจิการ
สถานพยาบาลเอกชน 

1. ส่งทางไปรษณีย ์

2. ใหบ้รกิาร ณ หน่วย
ใหบ้รกิาร 
 
 

สาํนกั
สถานพยาบาล
และการประกอบ
โรคศิลปะ 
 2. ใบอนุญาตให ้

ดาํเนินการสถาน 
พยาบาลเอกชน 

3. ใบอนุญาต/
หนงัสอืรบัรองการ
ประกอบโรคศิลปะ 
 

- ผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
 (8 สาขา/3 ศาสตร ์) สาขา
ประกอบดว้ย 

1) สาขาการแพทยแ์ผนไทย    
ม ี4 ประเภท คอื  
 - เวชกรรมไทย 

 -  เภสชักรรมไทย 

 - การผดุงครรภไ์ทย 

- การนวดไทย 

2) สาขาการแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต ์

3) สาขารงัสเีทคนิค 

4) สาขาจติวทิยาคลนิิก 

5) สาขาการแกไ้ขความผดิปกติ
ของการสื3อความหมาย 
6) สาขาเทคโนโลยหีวัใจและ
ทรวงอก 

7) สาขากจิกรรมบาํบดั 

8) สาขากายอปุกรณศ์าสตร์
ประกอบดว้ย    
     - การแพทยแ์ผนจนี 

     -  ทศันมาตรศาสตร ์
     -  ไคโรแพรคตกิ   
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ตารางที
ตารางที
   11  แสดงแนวทางและวธิกีารอย่างไรในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารแสดงแนวทางและวธิกีารอย่างไรในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร((ต่อต่อ))  

พนัธกจิ หนา้ที
ตาม
กฎหมาย 

บริการที
ให ้ ผูร้บับริการ วธิีการสง่มอบสนิคา้/
บริการ 

หน่วยงานเจา้ของ
กระบวนการ 

2.ส่งเสรมิ 

สนบัสนุน การ
พฒันาระบบบรกิาร
สุขภาพ เพื3อให ้
สถานบรกิาร
สุขภาพมคีุณภาพ 

มาตรฐาน 

 

6. ส่งเสรมิ 

สนบัสนุนและ
พฒันามาตรฐาน
ดา้นอาคารสถานที3
และสถาปตัยกรรม
ดา้นสาธารณสุข 

4.ใบรบัรอง
มาตรฐานระบบ
บรกิารสุขภาพ 

(4 มาตรฐาน) 

1. หน่วยงานภาครฐั ใน
สงักดักระทรวงสาธารณสุข 
ไดแ้ก่ รพศ.รพท.รพช.สสจ. 
สสอ.สอ. และกรมต่าง ๆ  
2. หน่วยงานภาครฐัอื3น เช่น 
มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลใน
สงักดักทม. โรงพยาบาลใน
สงักดัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒประสานมติร  
เป็นตน้ 
 

1) ใหบ้รกิาร ณ หน่วย
ใหบ้รกิาร 
2) รบัดว้ยตนเอง 
3) จดัส่งทางไปรษณีย ์

1.กองสุขศึกษา 
2.กองวศิวกรรม
การแพทย ์

3.กองแบบแผน 

4. สาํนกังาน
ส่งเสรมิธุรกจิ
บรกิารสุขภาพ 

 

 2. พฒันาระบบ
และกลไก เพื3อใหม้ี
การดาํเนินการ
บงัคบัใชต้าม
กฎหมายที3อยู่ใน
ความรบัผดิชอบให ้
เกดิผลสาํเร็จ 

แก่ราชการและ
ประชาชน 

 

 

 

เป็นกระบวนการบรหิารจดัการของหน่วยงานในสงักดักรมฯ ที3ตอ้งดาํเนินการภายใต ้เป็นกระบวนการบรหิารจดัการของหน่วยงานในสงักดักรมฯ ที3ตอ้งดาํเนินการภายใต  ้ 

หนา้ที3ตามกฏหมหนา้ที3ตามกฏหมายที3กาํหนดายที3กาํหนด 
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ตารางที
ตารางที
   11  แสดงแนวทางและวธิกีารอย่างไรในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารแสดงแนวทางและวธิกีารอย่างไรในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร  ((ต่อต่อ))  

พนัธกจิ หนา้ที
ตาม
กฎหมาย 

บริการที
ให ้ ผูร้บับริการ วธิีการสง่มอบสนิคา้/
บริการ 

หน่วยงานเจา้ของ
กระบวนการ 

3.ส่งเสรมิสนบัสนุน 

พฒันา อาสาสมคัร
สาธารณสุข และ
ระบบงานสาธารณสุข
มลูฐาน เพื3อนาํไปสู่
การมสุีขภาพดขีอง
ประชาชน 

 5.ขอ้มลู/องค์
ความรู ้และ
เทคโนโลยดีา้น
ระบบบรกิาร
สุขภาพ 

 

1. หน่วยงานภาครฐั ในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข เช่น  
รพศ.รพท.รพช.สสจ. สสอ.สอ. 
PCU และกรมต่าง ๆ  
2. สถาบนัการศึกษาภายใน
และภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข 

3. เครอืข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน ไดแ้ก่ 

   1) หน่วยงานภาครฐั ที3
รบัผดิชอบงานสุขภาพภาค
ประชาชน (เจา้หนา้ที3สสจ.

สสอ.สอ.)  
  2) ภาคทอ้งถิ3น อปท. 

  3) ภาคประชาชน ไดแ้ก่ 
อสม. ชมรม อสม.และ 
แกนนาํ องคก์รชมุชน 

กลุม่ต่างๆ และ NGOs 

1).จดัส่งทางไปรษณีย ์
2) เผยแพร่ สื3อต่าง
รวมถงึเวบ็ไซต ์ 
3) มารบัดว้ยตนเอง 
4) จดัประชมุ/อบรม/
สมัมนา/จดัเวท ี

5) หนงัสอืราชการ 
 

1.กองสุขศึกษา 
2.กองวศิวกรรม
การแพทย ์

3.กองแบบแผน 

4.สาํนกังาน
ส่งเสรมิธุรกจิ
บรกิารสุขภาพ 

5. สาํนกั
สถานพยาบาลฯ 

4.ส่งเสรมิ 

สนบัสนุน การ
ดาํเนินงานสุข
ศึกษาในระบบ
บรกิารสุขภาพ และ
พฒันารูปแบบเพื3อ
การปรบัเปลี3ยน
พฤตกิรรมสุขภาพ
ของประชาชน 

3. ส่งเสรมิ พฒันา
และสนบัสนุนการ
ดาํเนินการสุข
ศึกษาและระบบ 
สุขภาพของ
ประชาชน 

5.ส่งเสรสินบัสนุน 

พฒันา ธุรกจิบรกิาร
สุขภาพ และกาํกบั 

ดูแลใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน 

8. ส่งเสรมิและ
พฒันามาตรฐาน
สถานประกอบการ
เพื3อสุขภาพ 

6.ศึกษา วเิคราะห ์

วจิยั พฒันา และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู ้
และเทคโนโลยดีา้น
ระบบบรกิารสุขภาพ
ท ั�งในระดบัสถาน
บรกิารและระดบั
ชมุชน แก่องคก์ร
ภาครฐั ภาคเอกชน 

และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ3น 

5 .ศึกษา วเิคราะห ์

วจิยั พฒันาและ
ถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละ
เทคโนโลยดีา้น
ระบบบรกิาร
สุขภาพแก่องคก์ร
ภาครฐั ภาคเอกชน 

และองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ3น 
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ตารางที
ตารางที
   11  แสดงแนวทางและวธิกีารอย่างไรในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารแสดงแนวทางและวธิกีารอย่างไรในการใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิาร  ((ต่อต่อ))  

พนัธกจิ หนา้ที
ตาม
กฎหมาย 

บริการที
ให ้ ผูร้บับริการ วธิีการสง่มอบสนิคา้/
บริการ 

หน่วยงานเจา้ของ
กระบวนการ 

 4. ดาํเนินการ
เกี3ยวกบังานดา้น
ความช่วยเหลอื 
ความร่วมมอื และ
การประสานงานกบั
หน่วยงานหรอื
องคก์ารต่างๆท ั�งใน
ประเทศและ 
ต่างประเทศ 

 

 

เป็นกระบวนการบรหิารจดัการของหน่วยงานในสงักดักรมฯ ที3ตอ้งดาํเนินการภายใต ้เป็นกระบวนการบรหิารจดัการของหน่วยงานในสงักดักรมฯ ที3ตอ้งดาํเนินการภายใต  ้ 

หนา้ที3ตามกฏหมายที3กาํหนดหนา้ที3ตามกฏหมายที3กาํหนด 

 9. ปฏบิตักิารอื3นใด
ตามที3กฎหมาย
กาํหนดใหเ้ป็น
อาํนาจหนา้ที3ของ
กรม หรอืตามที3
รฐัมนตรหีรอื
คณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 

- - - - 

 

 -  เป้าประสงคห์ลกัของสว่นราชการคอือะไร (#) 
 -  วฒันธรรมในสว่นราชการคอือะไร  
 -  คา่นิยมของสว่นราชการที
กาํหนดไวค้อือะไร  

 
ตารางที
 2 แสดงวสิยัทศัน ์เป้าประสงคห์ลกั วฒันธรรม และค่านิยม 

 

วสิยัทศัน์ เป็นองคก์รหลกัในการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นการบรกิารสุขภาพและพฒันาศกัยภาพประชาชนใหส้ามารถพึ3งพา
ตนเองดา้นสุขภาพได ้

เป้าประสงคห์ลกั 1. สถานบรกิารสุขภาพภาครฐั เอกชน และสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสุขภาพมคีุณภาพมาตรฐาน 

2. ประชาชนมคีวามรูท้ี3จาํเป็นและพฤตกิรรมสุขภาพที3ถกูตอ้งในการดูแลสุขภาพ 

3. อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ภาคเีครอืข่ายมส่ีวนร่วมในการจดักจิกรรมดา้นสุขภาพ 
วฒันธรรม บคุลากรของกรมมคีวามร่วมแรงร่วมใจ และมุ่งม ั 3นในการปฏบิตังิานโดยยดึหลกัคุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม มุ่งม ั 3นดว้ยใจ  ใฝ่รูส้รา้งสรรค ์ร่วมแรงใจกนั ยดึม ั 3นคุณธรรม  นาํจติบรกิาร  
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(3)  ลกัษณะโดยรวมของบคุลากรในสว่นราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดบัการศึกษา อายุ สายงาน ระดบัตาํแหน่ง 
ขอ้กาํหนดพเิศษในการปฏบิตังิาน เป็นตน้ (#)  
 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ มบีุคลากรจาํนวนท ั�งสิ�น 1,124 คน แบง่เป็นขา้ราชการ จาํนวน 772 คน   
และลูกจา้งประจาํ จาํนวน 352 คน  โดยบคุลการที3เป็นขา้ราชการนั�นมคีวามหลากหลายในสายงานอาชพี ส่วนใหญ่รอ้ยละ  
71.37 อยู่ในสายงานสนบัสนุน และรอ้ยละ 28.63 อยู่ในสายงานหลกั และตาํแหน่งที3มมีากที3สุดไดแ้ก่ นกัวชิาการ
สาธารณสุขคิดเป็น รอ้ยละ  16.45  รองลงมาคือ นายช่างโยธา  นายช่างไฟฟ้า และนายช่างเทคนิค คือ รอ้ยละ  16.45 , 
15.28, 13.60 และ รอ้ยละ 12.56  ตามลาํดบั  และพบว่า  ขา้ราชการมอีายุตวัเฉลี3ย 47.03 ปี  และอายุราชการเฉลี3ย  
23.29 ปี   ท ั�งนี�  ขา้ราชการส่วนใหญ่มกีารศึกษา ตํ 3ากว่าปรญิญาตร ี รองลงมาคือ ปรญิญาตร ีและปริญญาโทคิดเป็นรอ้ยละ 
45.73, 41.06 และรอ้ยละ 13.21 ท ั�งนี�  จากบคุลากรที3เป็นขา้ราชการของกรมฯที3อยู่สายงานหลกัที3ทาํหนา้ที3ในการ
ขบัเคลื3อนภารกจิหลกัตามเป้าประสงคข์องกรมฯมเีพยีง รอ้ยละ 4.66 เท่านั�น ซึ3งกรมฯยงัไม่มนีโยบายในการเพิ3ม
อตัรากาํลงั แต่เนื3องจากเป็นขอ้จาํกดัในระดบัประเทศเรื3องการเพิ3มและขยายอตัรากาํลงัของส่วนราชการ ท ั�งนี�  ควรที3
จะมกีารวางแผนการเพิ3มอตัรากาํลงัทดแทนในส่วนของสายงานหลกัใหม้สีดัส่วนเพิ3มขึ�น รวมถงึการส่งเสรมิสนบัสนุน
ใหบุ้คลากรมกีารพฒันาเพิ3มวุฒิการศึกษาอย่างนอ้ยใหอ้ยู่ในระดบัปรญิญาตรใีหม้ากขึ�น  และเนื3องจากกรมฯไมม่ี
ตาํแหน่งที3เสี3ยงต่อความปลอดภยัในชวีติและสิ3งแวดลอ้ม ดงันั�น จงึไมม่กีารจดัทาํขอ้กาํหนดพเิศษในการปฏบิตังิาน
ของบคุลากรกรมฯ  
ดงัตารางแสดงขอ้มลูจาํนวนขา้ราชการ ของกรมฯ  จาํแนกตามสายงาน และประเภทตาํแหน่ง ต่างๆ ดงันี� 
(ขอ้มลู ณ  วนัที3 1 ตลุาคม  2553 ตามตาํแหน่งอตัรา จ. 18  : ฝ่ายการเจา้หนา้ที3 สาํนกับริหาร)    
 

 (3.1) - ขอ้มลูจาํนวนขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - ขอ้มลูขา้ราชการ 

 

 

 

 

 

   
 
 

ลูกจา้งประจาํ  
รอ้ยละ 31.32 

352 คน 

ขา้ราชการ  
รอ้ยละ 65.48 

736 คน 

สายงานหลกั   
รอ้ยละ 28.63 

221 คน 

สายงานสนบัสนุน 
รอ้ยละ 71.37 

551 คน 

 
แผนภาพท่ี 5 กราฟแสดงขอ้มลูจาํนวนขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ 
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 - ตาํแหน่งขา้ราชการที3มมีากที3สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 แผนภาพท่ี  6 กราฟแสดงตาํแหน่งขา้ราชการ 
 

 - ขอ้มลูลูกจา้งประจาํ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

แผนภาพท่ี 7 กราฟแสดงขอ้มลูลูกจา้งประจาํ 
 

 

กลุม่งานบริการพื�นฐาน  
รอ้ยละ 21.59 

76 คน 

 

กลุม่งานช่าง  
รอ้ยละ 33.81 

119 คน 

 

กลุม่งานสนบัสนุน 

รอ้ยละ 44.60 
157 คน 

 

 

นกัวชิาการสาธารณสุข 
รอ้ยละ 16.45 

127 คน 

 

นายช่างโยธา 
รอ้ยละ 15.28 

118 คน 

 

นายช่างไฟฟ้า 
รอ้ยละ 13.60 

105 คน 

 

นายช่างเทคนิค 
รอ้ยละ 12.56 

97 คน 
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 (3.3) ขอ้มลูการปฏบิตังิานของขา้ราชการแบง่ตามประเภทตาํแหน่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            
    

 

แผนภาพท่ี  8 กราฟแสดงขอ้มลูการปฏบิตังิานของขา้ราชการแบ่งตามประเภทตาํแหน่ง 
 

 (3.4) ขอ้มลูบคุลากรที3เป็นขา้ราชการแบง่ตามวุฒิการศึกษา 
 

ตารางที
 3 แสดงขอ้มลูบคุลากรที3เป็นขา้ราชการแบง่ตามวุฒกิารศึกษา 
 
วุฒกิารศึกษา 

ประเภทตาํแหน่ง  
รวม 

 
รอ้ยละ ท ั 3วไป วชิาการ อาํนวยการ บรหิาร 

ปฏบิตั ิ
งาน 

ชาํนาญ 
งาน 

อาวุโส ปฏบิตั ิ
การ 

ชาํนาญ
การ 

ชาํนาญ
การพเิศษ 

เชี3ยวชาญ ตน้ สูง ตน้ สูง 

ตํ 3ากว่าปรญิญาตร ี 24 3O8 21 - - - - - - - - 353 45.73 
ปรญิญาตร ี 3 95 7 23 143 38 3 2 1 2 - 317 41.06 
ปรญิญาโท - - 1 3 76 18 1 2 - - 1 1O2 13.21 
ปรญิญาเอก - - - - - - - - - - - - - 

รวม 27 403 29 26 219 56 4 4 1 2 1 772 100 
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ทั
วไป วิชาการ อํานวยการ บริหาร

 

ประเภทท ั 3วไป 

รอ้ยละ 59.46 
459 คน 

ประเภทวชิาการ 
รอ้ยละ 39.50   

305 คน 

ประเภทอาํนวยการ  
รอ้ยละ 0.65   

 5 คน 

ประเภทบริหาร 
รอ้ยละ 0.39   

3 คน 
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แผนภาพที
 9 กราฟแสดงวุฒกิารศึกษาของบคุลากรกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
 
 
(4) สว่นราชการมีเทคโนโลย ีอปุกรณ์ และสิ
งอาํนวยความสะดวกที
สาํคญัอะไรบา้ง ในการใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน (#) 
 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ มภีารกจิหลกัที3สาํคญัที3ส่งผลต่อการบรรลุพนัธกิจและวสิยัทศันข์องกรม 
โดยสามารถแบง่เทคโนโลย ี อปุกรณ ์ และสิ3งอาํนวยความสะดวกที3สาํคญั และส่งผลต่อการขบัเคลื3อนและผลกัดนั
งานตามภารกจิ ออกเป็น 2 ส่วน ตามเป้าประสงคห์ลกัของกรมที3กาํหนด ดงันี�  
  ส่วนที3 1 ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารสุขภาพ ประกอบดว้ย เทคโนโลยสีารสนเทศเกี3ยวกบั
ระบบอเิลคทรอนิกส ์ เช่น ระบบInternetและIntranet ที3สามารถเชื3อมโยงเครอืขา่ยหน่วยงานท ั�งในส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาคไดท้ ั 3วประเทศ  1) ระบบงานเกี3ยวกบังานดา้นวศิวกรรมการแพทยไ์ดแ้ก่ ระบบสอบเทยีบเครื3องมอืแพทย ์ระบบ e-Radio 
(การตดิต่อสื3อสารวทิยุผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต) ระบบ Video Conference (การประชมุทางไกลผ่านระบบ
อนิเตอรเ์น็ตโดยเหน็ภาพและเสยีง) ระบบวทิยุสื3อสารทางไกล ระบบสญัญาณดาวเทยีม  2) ระบบงานเกี3ยวกบังานอาคาร
สถานที3สถานบรกิารสุขภาพภาครฐั ไดแ้ก่ โปรแกรมปฏบิตังิานตามวชิาชพี เช่น Auto Cad Autodesk Revit Photosho 
Sketch UP Vis Structure  และ Microfeap  3) ระบบงานเกี3ยวกบับรกิารสุขภาพ ไดแ้ก่ ระบบภมูศิาสตรส์ารสนเทศ 
(GIS)ใชพ้ฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นต่างๆ โปรแกรมประยุกตส์าํหรบัการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารผูร้บับรกิาร  One Stop 
Service  เป็นตน้  ส่วนอปุกรณท์ี3ใชใ้นการปฏบิตังิาน ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดส้ะดวกและรวดเรว็มากยิ3งขึ�น เช่น  
อปุกรณค์อมพวิเตอรท์ ั�งแบบตั�งโตะ๊และแบบพกพาพรอ้มอปุกรณต่์อพ่วงครบครนั  อปุกรณส์าํนกังาน และอปุกรณ์
สนบัสนุนการปฏบิตังิานเฉพาะวชิาชพีของแต่ละหน่วยงาน เช่นอุปกรณส์นบัสนุนการใหบ้ริการเกี3ยวกบัการตรวจสอบ 
ซ่อมบาํรุง วสัดุอปุกรณแ์ละเครื3องมอืทางการแพทยแ์ละวสัดุอุปกรณ์ท ั 3วไปของหน่วยงานที3ขอรบับรกิาร  เป็นตน้ 
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สาํหรบัสิ3งอาํนวยความสะดวกในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิาร  กรมมหีอ้งประชมุขนาดความจุต่างๆที3ต ั�งอยู่ในระดบั
กรมและตั�งอยู่ตามหน่วยงานในสงักดักรม ท ั�งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูภิาค มรีถยนตร์าชการ  หอ้งสุขา หอ้ง
อาบนํ�า หอ้งกฬีาในร่ม และสถานที3/ลานกฬีา โรงอาหาร หอ้งสุขาสาํหรบัผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร สถานที3ออกกาํลงักายท ั�ง
กลางแจง้และในร่ม สถานที3จอดรถ พนกังานประชาสมัพนัธ ์ พนกังานรกัษาความปลอดภยั ลฟิทโ์ดยสารเพื3อให ้
บคุลากรของกรมและผูร้บับรกิารใช ้ รวมท ั�งมบีา้นพกัราชการ กระจายตามหน่วยงานที3ต ั�งอยู่ส่วนภมูภิาคทกุแห่ง 
(จาํนวน 14 แห่ง) อย่างครบครนั 

 ส่วนที3 2 ดา้นการพฒันาศกัยภาพประชาชนใหส้ามารถพึ3งตนเองดา้นสุขภาพได ้ นอกจากระบบ
Internet และ Intranet ที3สามารถเชื3อมโยงเครอืขา่ยหน่วยงานท ั�งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคไดท้ ั 3วประเทศแลว้ 
กรมยงัมเีทคโนโลยแีละสารสนเทศที3ใชใ้นการปฏบิตังิานดงันี� คือ  โปรแกรมการเรียนรูแ้บบออนไลนคื์อ โปรแกรม
การเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ (e-learning) ศูนยก์ารเรียนรูสุ้ขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ โปรแกรมการ
ประเมนิผลหมู่บา้นจดัการดา้นสุขภาพ  โปรแกรมระบบฐานขอ้มลูอาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.) นอกจากนี�ยงัมี
ระบบรบัสญัญาณดาวเทยีม และระบบ e-radio (การตดิต่อสื3อสารวทิยุผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต) ของ
หน่วยงานที3ต ั�งอยู่ท ั�งส่วนกลางและส่วนภมูภิาคท ั�ง 5 แห่ง  สาํหรบัอุปกรณ์ที3ใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการพฒันา
ศกัยภาพประชาชนฯ นอกจากที3กลา่วไวใ้นส่วนที3 1 แลว้ ยงัมอีปุกรณท์ี3ใชเ้กี3ยวกบังานดา้นการสื3อสารและพฒันา
พฤตกิรรมสุขภาพประชาชน กรมมหีอ้งส่งสญัญาณวทิยุกระจายเสยีงพรอ้มอปุกรณ ์ ชดุผลติสื3อวดิิทศันพ์รอ้ม
อปุกรณ ์ รถหน่วยสุขศึกษาเคลื3อนที3  และโรงพมิพ ์ เป็นตน้ ส่วนสิ3งอาํนวยความสะดวกในการปฏบิตังิานและ
ใหบ้รกิารที3เพิ3มเตมิจากที3ระบขุา้งตน้คือ  มที ั�งหอ้งประชมุสาํหรบัใชใ้นการฝึกอบรมผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนไดส่้วน
เสยีของกรมเป็นการเฉพาะ  ที3ต ั�งอยู่ในหน่วยงานส่วนภมูภิาค 5 แห่ง เพื3อใชส้าํหรบัการถ่ายทอดความรู ้และพฒันา
สุขภาพภาคประชาชน  รวมถงึมหีอ้งพกัสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมครบทกุหน่วยงานส่วนภมูภิาค 
 โดยแบง่ประเภทเทคโนโลย ีวสัดุ/อุปกรณ ์และสิ3งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร ดงันี� 
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ตารางที
 4 แสดงประเภท รายการ เทคโนโลย ีวสัดุ/อุปกรณ ์และสิ3งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร 
ประเภทประเภท  รายการ 

เทคโนโลยีเทคโนโลยี 
 

• ระบบ Internet / Intranet เชื3อมโยงเครอืขา่ยท ั�งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภมูภิาค 

• ระบบ เวบ็ไซค ์ ของกรม ,  สาํนกั/ กอง 
•  ระบบ จดหมายอเิลคทรอนิกส ์

• ระบบงานสารบรรณ  
• ระบบ GFMIS (การจดัซื�อจดัจา้งผ่านระบบอเิลคทรอกนิกส)์  
• ระบบงานคลงัพสัดุ  
• ระบบงานสอบเทยีบเครื3องมอืแพทย ์ 
• ระบบการรายงานผลการปฏบิตังิาน   

• ระบบตดิตามกาํกบัการใชจ่้ายงบประมาณ(SMART)   
• ระบบทะเบยีนแบบแปลน 

• ระบบ E-Radio (การตดิต่อสื3อสารวทิยุผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต) 
• ระบบ Video Conference (การประชมุทางไกลผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตโดยเหน็ภาพและเสยีง) 
• ระบบวทิยุสื3อสารทางไกล 

• ระบบ E-service การใหบ้ริการขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์

• ระบบรบัสญัญาณดาวเทยีม 

• ระบบภมูศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS)ใชพ้ฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นต่างๆ 

• E-learning (การเรยีนรูผ้่านระบบอเิลคทรอกนิกส)์ 
• ระบบประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสาย 

• เครื3องรบั-ส่ง วทิยุสื3อสารทางไกล 

• กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

• โปรแกรมProject  Management 

• โปรแกรมการปฏบิตังิาน ดา้นสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
• โปรแกรมปฏบิตังิานเฉพาะวชิาชพี 

• โปรแกรมระบบฐานขอ้มลู อสม. 
• โปรแกรมการประเมนิผลหมูบ่า้นจดัการสุขภาพ 

• โปรแกรม Auto Cad 

• โปรแกรม Autodesk Revit 

• โปรแกรม .Photoshop 
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ตารางที
 4 แสดงประเภท รายการ เทคโนโลย ีวสัดุ/อุปกรณ ์และสิ3งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร (ต่อ) 
 
ประเภท รายการ 

เทคโนโลยีเทคโนโลยี  
(ต่อ) 

• โปรแกรม Sketch UP 

• โปรแกรม Vis Structure 

• โปรแกรม .Microfeap 
อปุกรณ์ อปุกรณค์อมพวิเตอร ์

• เครื3องคอมพวิเตอรต์ ั�งโตะ๊   
• เครื3องคอมพวิเตอรพ์กพา   
• เครื3องแมข่า่ย     
• เครื3องฉาย LCD และจอแสดงภาพ   

• เครื3องมลัตมิเีดียโปรเจคเตอร ์จอรบัภาพ   
อปุกรณส์าํนกังาน 
• เครื3องโทรศพัท ์โทรสาร    
• เครื3องสแกนนิ�ว 
• เครื3องบนัทกึเสยีง    
• กลอ้งถ่ายภาพ   

• กลอ้งวดีโีอ    
• เครื3องเสยีง   เครื3องพมิพด์ดี     
• เครื3องพมิพด์ดีไฟฟ้า  
• เครื3องถ่ายเอกสาร 
• เครื3องโรเนียวดจิิตอล 

• เครื3องเสยีงหอ้งประชุม 

• เครื3องฉายแผ่นทบึ  
• กลอ้งถ่ายภาพนิ3งดจิติอล 

วสัดุอปุกรณ์/อปุกรณ์สนบัสนุนการปฏบิตังิาน 
• เครื3องมอืสอบเทยีบมาตรฐานเครื3องมอืแพทย ์ 

• เครื3องมอืตรวจสอบวศิวกรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาล  

• เครื3องมอืซ่อมวทิยุคมนาคม 

• เครื3องมอืซ่อมเครื3องมอืทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  
• เครื3องมอืซ่อมยานพาหนะ 
• เครื3องมอืตรวจวดัมลพษิทางอากาศและเสยีง 
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ตารางที
 4 แสดงประเภท รายการ เทคโนโลย ีวสัดุ/อุปกรณ ์และสิ3งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร (ต่อ) 
ประเภทประเภท  รายการ 

อปุกรณ์อปุกรณ์  

((ต่อต่อ)) 
  

• หอ้งสอบเทยีบมาตรฐานเครื3องมอืแพทย ์   จาํนวน 1 หอ้ง 
• หอ้งเก็บเครื3องมอืสอบเทยีบมาตรฐานเครื3องมอืแพทย ์   จาํนวน 1  หอ้ง 
• หอ้งซ่อมเครื3องมอืทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข   จาํนวน 1  หอ้ง 
• หอ้งซ่อมเครื3องวทิยุคมนาคม    จาํนวน 1 หอ้ง 
• หอ้งซ่อมสาธารณูปการ     จาํนวน 1  หอ้ง 
• หอ้ง X-Ray     จาํนวน 1 หอ้ง 
• หอ้งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server)    จาํนวน 3  หอ้ง 
• หอ้งรบั-ส่งขา่ววทิยุสื3อสารทางไกล  จาํนวน 1  หอ้ง 
• หอ้งส่งสญัญาณวทิยุกระจายเวยีง จาํนวน 1 หอ้ง  
• หอ้งผลติรายการโทรทศัน ์จาํนวน  1 หอ้ง 
• หอ้งควบคุมการถ่ายทอดโทรทศัน ์จาํนวน 1 หอ้ง 
• หอ้งตดัต่อภาพ จาํนวน 1 หอ้ง 
• หอ้งคลงัพสัดุ    จาํนวน 8 หอ้ง 
• โรงพมิพ ์จาํนวน 1 โรง 
• รถหน่วยสุขศึกษาเคลื3อนที3 จาํนวน 1 คนั 
• ตูนิ้รภยั 

 
สิ
งอาํนวยสิ
งอาํนวย
ความความ
สะดวกสะดวก 

  

• หอ้งปฏบิตัิการ /หอ้งประชมุ /โครงสรา้งอื3น ๆ 

   -  หอ้งประชมุ  ขนาดเลก็   ความจ ุ10  คน  จาํนวน 5  หอ้ง 
   -  ขนาดกลาง  ความจ ุ30  คน  จาํนวน 15 หอ้ง 
   -  ขนาดใหญ่   ความจ ุ50  คน  จาํนวน 8 หอ้ง 
• หอ้งปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ จาํนวน 3  หอ้ง 
• หอ้งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย (Server)    จาํนวน 3 หอ้ง 
• หอ้งสมดุ    จาํนวน  7   หอ้ง 
•  หอ้งจดัเตรียมอาหาร   จาํนวน 2  หอ้ง 
•  หอ้งกฬีาในร่ม และสนามกฬีากลางแจง้   จาํนวน 2 หอ้ง 
• หอ้งพกั /บา้นพกั เพื3ออาํนวยความสะดวกอาํนวยความสะดวกสาํหรบับคุลากรในหน่วยงานและผูเ้ขา้สมัมนา 

- บา้นพกัผูเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนา              จาํนวน 1  หลงั 
- บา้นพกัเจา้หนา้ที3ปฏบิตังิานส่วนภมูภิาค       จาํนวน 108 หลงั 

    - หอ้งพกัสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนา       จาํนวน 58  หลงั 
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ตารางที
 4 แสดงประเภท รายการ เทคโนโลย ีวสัดุ/อุปกรณ ์และสิ3งอาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร (ต่อ) 
 
ประเภทประเภท  รายการ 

สิ
งอาํนวยสิ
งอาํนวย
ความความ
สะดวกสะดวก 

(ต่อ) 
  

•  โรงอาหาร   จาํนวน 5  โรง 
•  หอ้งสุขา/หอ้งอาบนํ�า ชาย-หญงิ (ทศิเหนือและทศิใตข้องอาคารสาํนกังานจาํนวน 5 ช ั�น) 
•  หอ้งนํ�าสาํหรบัผูพ้กิาร  
• สถานที3ออกกาํลงักายและชมธรรมชาติ/สวนสุขภาพ  
•  สวนหย่อมออกกาํลงักายช ั�นดาดฟ้า 
•  สถานที3เลน่กฬีาเทเบลิเทนนิส 

•  ลานออกกาํลงักายกลางแจง้ 
• ทางลาด 

• ทางเชื3อมเดินป้องกนัแสงแดด 

•  สถานที3จอดรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์

• รถตู ้  จาํนวน 13 คนั 
•  รถยนตน์ั 3งส่วนบคุคล (ไมเ่กิน 7 ที3น ั 3ง)    จาํนวน 119 คนั 

• รถกระบะบรรทุก  (ไมเ่กนิ 1 ตนั)     จาํนวน 13 คนั 

• รถมนิิบสั  จาํนวน 1 คนั 
• เครื3องลา้งรถยนตอ์ตัโนมตัิ 
•  ลฟิทโ์ดยสาร และลฟิทข์นของ 
•  บอรด์ปิดประกาศ 

• โตะ๊รบัแขก /  ที3น ั 3งรอของผูร้บับรกิาร 
• มมุ หนงัสอื / เอกสารเผยแพร่ / หนงัสอืรายงานประจาํปี / วารสาร / หนงัสอืธรรมะ / CD 

• ตูน้ํ �าดื3ม 

• ตูเ้ยน็ 

• โทรทศัน ์

• บรกิารถ่ายเอกสาร 
• ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 2 ตู ้

• พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

• พนกังานรบัโทรศพัท ์
• เครื3องปรบัอากาศ  
• อื3น ๆ 
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 (5)  สว่นราชการดําเนินการภายใตก้ฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัที
สาํคญัอะไรบา้ง (#) 
 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  เป็นส่วนราชการระดบักรมในสงักดักระทรวงสาธารณสุข โดยมกีฎหมาย  กฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ที3สาํคญั และส่งผลต่อการดาํเนินงานของกรม ประกอบดว้ย พระราชบญัญตัต่ิางๆไดแ้ก่ 
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541  พระราชบญัญตัปิระกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพิ3มเตมิพ.ศ.2543 พระราชบญัญตัวิศิวกรรมการแพทย ์ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543  
และพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ส่วนกฎกระทรวงที3สาํคญัที3กรมดาํเนินการไดแ้ก่ กฎกระทรวงว่าดว้ยการ
ตรวจสอบอาคาร มาตรา 32 ทวแิห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   และกฎกระทรวงว่าดว้ยการกาํหนดสิ3ง
อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูร้บับรกิารหรอืทพุลภาพและคนชราในอาคาร พ.ศ. 2544 โดยในส่วนของระเบยีบที3สาํคญัและ
กรมรบัผดิชอบคือ ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยบคุคลซึ3งกระทรวง   ทบวงกรม  กรุงเทพมหานคร  เมอืงพทัยา  
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  สุขาภบิาล  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3นอื3นหรอืสภากาชาดไทยมอบหมายใหป้ระกอบ
วชิาชพีเวชกรรมในความควบคุมของเจา้หนา้ที3ซึ3งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2539  ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ดว้ยบคุคลซึ3งไดร้บัมอบหมายใหป้ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย หรอืสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์นความ
ควบคุมของเจา้หนา้ที3ซึ3งเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ  หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2545 ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าดว้ยอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น พ.ศ.2541 นอกจากนี� ยงัมปีระกาศที3กรมมกีารดาํเนินการกบัหน่วยงาน
ผูร้บับรกิาร เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื3องกาํหนดสถานที3เพื3อสุขภาพหรอืเพื3อเสรมิสวย ตามพระราชบญัญตับิรกิาร 
พ.ศ. 2509, 2551 และประกาศกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ พ.ศ.2551 เรื3องการปรบัอตัราค่าที3พกั หอ้งประชมุและค่าบรกิาร
อื3นๆของศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน เป็นตน้ 
โดยจาํแนกการใชก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามบรกิารที3ให ้ดงันี� 
 

ตารางที
 5 แสดงการจาํแนกการใชก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามบริการที3ให ้
บริการที
ให ้ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เนื, อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั สว่นราชการที
เป็นผู ้

รกัษาการตามกฎหมาย 
1. ใบอนุญาตให ้
ประกอบกจิการสถาน 
พยาบาลเอกชน 

 

1) พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 
และกฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบยีบ ที3ออกตาม พรบ.
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 
 

- กาํหนดประเภทลกัษณะของสถานพยาบาลเอกชน 

- กาํหนดเรื3องเกี3ยวกบัการอนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการ   การเลกิ การยา้ย การเปลี3ยนแปลง การ
ปิดสถาน พยาบาล การเพกิถอนใบอนุญาต การ
โฆษณากจิการสถาน พยาบาลเอกชน และบท
กาํหนดโทษกรณีไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

- กาํหนดหนา้ที3ของผูร้บัอนุญาตและผูด้าํเนินการ
สถานพยาบาล 

- กาํหนดอาํนาจหนา้ที3ของพนกังานเจา้หนา้ที3ในการ
ควบคุมดูแลสถานพยาบาล 

- กาํหนดมาตรฐานการบรกิารของสถานพยาบาลเอกชน 

กระทรวงสาธารณสุข  
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ตารางที
 5 แสดงการจาํแนกการใชก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามบริการที3ให ้(ต่อ) 
บริการที
ให ้ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เนื, อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั สว่นราชการที
เป็นผู ้

รกัษาการตามกฎหมาย 
2. ใบอนุญาตให ้
ดาํเนนิการสถาน 
พยาบาลเอกชน 

 

1) พรบ.สถานพยาบาล หมวด 2 
การประกอบกจิการสถานพยาบาล
และการดาํเนนิการสถานพยาบาล 

 

- ผูข้อนุญาตเขยีนคาํรอ้งขออนุญาตดาํเนินการสถา
พยาบาลพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 

- เจา้หนา้ที3ตรวจสอบหลกัฐานถกูตอ้งครบถว้นตาม
พรบ. 
- บนัทกึขอ้มลูคาํรอ้งในโปรแกรมการออก
ใบอนุญาตและเลขที3ใบอนุญาต 

- ตรวจสอบความถกูตอ้งและพมิพใืบอนุญาต
พรอ้มตดิรูปถ่าย 

ทาํหนงัสอืผ่านผูอ้าํนวยการสาํนกัสถานพยาบาลฯ
เสนออธบิดกีรมฯลงนามในใบอนุญาต 

- รบัเอกสารอธบิดลีงนามแลว้ ประทบัตรา
สญัญลกัษณก์ระทรวงสาธารณสุข 
- ทาํหนงัสอืส่งใบอนุญาตและสมดุทะเบยีน
สถานพยาบาลใหห้น่วยบรกิารเบด็เสร็จทาํหนงัสอื
แจง้สถานพยาบาลมารบัใบอนุญาต โดยต่างจงัหวกั
จดัส่งทางไปรษณีย ์

กระทรวงสาธารณสุข  

3. ใบอนุญาต/หนงัสอื
รบัรองการประกอบโรค
ศิลปะ 
 

1) พรบ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
2542 และพระราชกฤษฎกีา
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบยีบ ที3
ออกตาม พรบ.การประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ.2542 
 

- กาํหนดอาํนาจหนา้ที3ของคณะกรรมการการประกอบ  
โรคศิลปะ คณะกรรมการวชิาชพีสาขาต่างๆ 
- ส่งเสรมิการประกอบโรคศิลปะ 
- ควบคมุมใิหม้กีารแสวงหาผลประโยชนห์รอื
ประกอบโรคศิลปะโดยมชิอบ 

- กาํหนดอาํนาจหนา้ที3ของพนกังานเจา้หนา้ที3 ใน
การควบคมุดูแลการประกอบ     โรคศิลปะ 
- บทกาํหนดโทษกรณีไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย และ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 

กระทรวงสาธารณสุข         

2) พ.ร.บ.วธิปีฏบิตัริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 
 

คุม้ครองสทิธขิองประชาชนในการที3ไม่ไดร้บัความ
เป็นธรรมของการออกคาํส ั 3งทางปกครองของ
หน่วยงานรฐั โดยบญัญตัใิหเ้จา้หนา้ที3ของรฐัที3จะใช ้
อาํนาจออกคาํส ั 3งทางปกครองในกฎหมายที3เกี3ยวขอ้ง 
จะตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการแห่ง
กฎหมายนั�น  และพจิารณาในประเดน็การขดักนัของ
กฎหมายซึ3งจะตอ้งเทยีบเคยีงว่ากฎหมายฉบบัไหนมี
หลกัเกณฑใ์นการประกนัความเป็นธรรมดกีว่าหรอื
มาตรฐานในการปฏบิตัริาชการทางปกครองสูงกว่า  

สาํนกันายกรฐัมนตร ี
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ตารางที
 5 แสดงการจาํแนกการใชก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามบริการที3ให ้(ต่อ) 
 

บริการที
ให ้ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เนื, อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั 

สว่นราชการที
เป็นผู ้
รกัษาการตามกฎหมาย 

4.ใบรบัรองมาตรฐาน
ระบบบรกิารสุขภาพ 

   

4.1 ใบรบัรอง
มาตรฐาน อาคารและ
สถานที3  
 

1) กฎหมายเกี3ยวกบัความ
ปลอดภยัในการก่อสรา้ง  
 

ว่าดว้ยความปลอดภยัในการก่อสรา้ง กระทรวงมหาดไทย 

2) พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 และแกไ้ขเพิ3มเตมิ พ.ศ. 
2543 

 

ขอ้กาํหนดในการออกแบบอาคาร 
เช่น กฎกระทรวงฉบบัที3 55 (พ.ศ. 2543) แกไ้ขโดย 
กฎกระทรวงฉบบัที3 58 พ.ศ. 2546  ลกัษณะอาคาร
ส่วนต่าง ๆ  ของอาคารที3ว่างภายนอกแนวอาคารและ
ระยะต่าง ๆ  ของอาคาร ว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้ง
อาคาร และการควบคมุการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้ 

กระทรวงมหาดไทย 

 

3) พ.ร.บ.วศิวกร พ.ศ. 2542 
 

ว่าดว้ยการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม 

เช่น กฎกระทรวงมหาดไทย ในหนงัสอืราชกจิจา
นุเบกษา เลม่ที3 124 ตอนที3 86ก  ลงวนัที3 30 
พฤศจกิายน 2550 ว่าดว้ย การควบคุมการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ มาตรา  45 
 

กระทรวงมหาดไทย 

4) พ.ร.บ.สถาปนิก  พ.ศ. 2543 
 

ว่าดว้ยการประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม   กระทรวงมหาดไทย 

5) พ.ร.บ.การผงัเมอืง พ.ศ.2518 การกาํหนดเขตพื�นที3การก่อสรา้งอาคารแต่ละ
ประเภท 

กระทรวงมหาดไทย 

6) พ.ร.บ.การส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2535 
 

ว่าดว้ยการใชพ้ลงังานและการประหยดัพลงังาน 
เช่น  
- พระราชกฤษฎกีากาํหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538  
- กฎกระทรวง พ.ศ. 2538  ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 
พ.ศ. 2535 

กระทรวงพลงังาน 

7) พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิ3งแวดลอ้มแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2535   

ว่าดว้ยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ3งแวดลอ้ม กระทรวงวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละ
สิ3งแวดลอ้ม 

8) พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

เป็นกฎหมายที3เนน้การจดัการเกี3ยวกบัการอนามยั
สิ3งแวดลอ้มของชมุชน เพื3อใหเ้กดิสภาวะแวดลอ้มที3
ด ีเหมาะสาํหรบัการดาํรงชวีติในชมุชน 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางที
 5 แสดงการจาํแนกการใชก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามบริการที3ให ้(ต่อ) 
 

งานบริการที
ให ้ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เนื, อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั 

สว่นราชการที
เป็นผู ้
รกัษาการตามกฎหมาย 

4.1 ใบรบัรอง
มาตรฐาน อาคารและ
สถานที3  
(ต่อ) 

9) พรบ.อาคารควบคมุ พ.ศ. 
2548 

- มาตรฐานความปลอดภยัในอาคาร 
- มาตรฐานการป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
- มาตรฐานดา้นระบบไฟฟ้าในอาคาร 

กระทรวงมหาดไทย 

10) กฎกระทรวงว่าดว้ยการ
ตรวจสอบอาคาร 

ว่าดว้ยความปลอดภยัในการใชอ้าคาร  กระทรวงมหาดไทย 

11) กฎหมายเกี3ยวกบัความ
ปลอดภยัในการก่อสรา้ง  

ว่าดว้ยความปลอดภยัในการก่อสรา้ง กระทรวงมหาดไทย 

 
12) กฎกระทรวง  กาํหนดสิ3ง
อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผู ้
พกิาร  หรอืทพุพลภาพและ
คนชราใน 

กฏกระทรวงว่าดว้ยการกาํหนดสิ3งอาํนวยความ
สะดวกในอาคารสาํหรบัผูพ้กิาร หรอืทพุพลภาพ
และคนชราสาํหรบัอาคารสถานบรกิารสุขภาพ 

กระทรวงมหาดไทย 

4.2 ใบรบัรองมาตรฐาน
วศิวกรรมการแพทย ์

กฏระเบยีบของสภาวศิวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย 

กฎระเบยีบวา่ดว้ยมาตรฐานการตดิต ั�งทางไฟฟ้า 
มาตรฐานระบบลฟิท ์ระบบระบายและปรบัอากาศ  
เป็นตน้  

สภาวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย 

4.3ใบรบัรอง
มาตรฐานสถาน
ประกอบการธุรกจิ
บรกิารสุขภาพ 

1)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื3องกาํหนดสถานที3เพื3อสุขภาพ
หรอืเพื3อเสรมิสวย พ.ศ.2551 
เรื3องกาํหนดสถานที3เพื3อสุขภาพ
หรอืเพื3อเสรมิสวยมาตรฐานของ
สถานที3การบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารตรวจสอบ
เพื3อการรบัรองใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสาํหรบัเพื3อสุขภาพหรอื
เพื3อเสรมิสวย ตามพรบ.สถาน
บรกิาร พ.ศ. 2509 

การกาํหนดสถานที3เพื3อสุขภาพหรอืเพื3อเสรมิสวย  
มาตรฐานของสถานที3การบรกิาร  ผูใ้หบ้รกิาร  
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารตรวจสอบเพื3อการรบัรองให ้
เป็นไปตามมาตรฐานสาํหรบัสถานที3เพื3อสุขภาพหรอื
เพื3อเสรมิสวย   ตาม พรบ.สถานบรกิาร พ.ศ. 
2509 และประกาศกระทรวง (ฉบบัที3 2) 

กระทรวงสาธารณสุข  

4.4 ใบรบัรอง
มาตรฐานสุขศึกษา 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย ฉบบัพทุธศกัราช 2550 
 

มาตรา 51 บคุคลย่อมมสีทิธเิสมอภาคกนัในการรบั
บรกิารทางสาธารณสุขที3เหมาะสมและไดม้าตรฐาน 

มาตรา 80  ส่งเสรมิสนบัสนุนและพฒันารบบ
บรกิารสุขภาพที3เนน้การสรา้งเสรมิสุขภาพอนั
นาํไปสู่สุขภาวะที3ยงัยนื จดัและส่งเสรมิใหป้ระชาชน
ไดบ้รกิารสาธารณสุขที3มมีาตรฐานอย่างท ั 3วถงึและมี
ประสทิธภิาพ 

 

- 
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งานบริการที
ให ้ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เนื, อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั 

สว่นราชการที
เป็นผู ้
รกัษาการตามกฎหมาย 

4.5 องคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยดีา้นระบบ
บรกิารสุขภาพ 

พรบ.ขอ้มลูข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 

 

 

 

กาํหนดใหป้ระชาชนมสีทิธไิดรู้ข้อ้มลูข่าวสารของ
ทางราชการ โดยมขีอ้ยกเวน้อนัไม่ตอ้งเปิดเผยที3
แจง้ชดัและจาํกดัเฉพาะขอ้มลูขา่วสารที3หากเปิดเผย
แลว้จะเกดิความเสยีหายต่อประเทศชาต ิหรอื
ประโยชนท์ี3สาํคญัของเอกชน 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

 

ข. ความสมัพนัธภ์ายในภายนอกองคก์ร 
 

(6) โครงสรา้งองคก์รและวธีิการจดัการที
แสดงถงึการกาํกบัดูแลตนเองที
ดีเป็นเช่นใด 

     - โครงสรา้งองคก์ร 
     - วธีิการจดัการที
แสดงถงึการกาํกบัดูแลตนเองที
ดี 

 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายใตโ้ครงสรา้งการกาํกบัดูแลของปลดักระทรวงสาธารณสุข โดย
มอบใหร้องปลดักระทรวงสาธารณสุขดา้นสนบัสนุนงานบรกิารสุขภาพ มหีนา้ที3กาํกบัดูแล และกรมฯไดแ้บง่โครงสรา้งหนา้ที3
การบรหิารตามกฏกระทรวง เป็น 2 สาํนกั 4 กอง ประกอบดว้ย สาํนกับรหิาร สาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กองวศิวกรรมการแพทย ์ กองแบบแผน กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน และกองสุขศึกษา ท ั�งนี�  มหีน่วยงานที3
จดัต ั�งเป็นการภายในจาํนวน 2 หน่วยงานไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสรมิธุรกจิบรกิารสุขภาพ และสาํนกัพฒันาวชิาการและนิเทศ
งาน รวมถงึมหีน่วยงานที3ขึ�นตรงกบัอธบิดกีรมฯคือ กลุม่พฒันาระบบบรหิาร และกลุม่ตรวจสอภายใน มผูีบ้รหิารสูงสุดคือ
อธบิดแีละมรีองอธบิดรีบัผดิชอบกาํกบัดูแลหน่วยงานในสงักดักรมฯ โดยมกีารกาํกบัดูแลองคก์รภายในองคก์รแบง่
ออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

ดา้นการการเงนิ การป้องกนัและปราบการทจุรติและประพฤติมิชอบ มหีน่วยตรวจสอบภายใน 
เป็นหน่วยงานที3ขึ�นตรงต่ออธบิดีกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ทาํหนา้ที3ตรวจสอบ วเิคราะห ์ รวมท ั�งประเมนิผลการ
ดาํเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ั 3ง และมตคิณะรฐัมนตร ี ที3เกี3ยวขอ้งกบัการบริหาร
งบประมาณ การบริหารพสัดุและทรพัยส์นิ การใชท้รพัยากรทกุประเภทใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
และใหค้าํปรึกษาแก่คณะทาํงานวางระบบควบคุมภายในขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดนิว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ3งจดัทาํขึ�นตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. 2542 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพไดจ้ดัวางระบบควบคุมภายในใน
ระดบัหน่วยรบัตรวจ และระดบัหน่วยงานย่อย รวมท ั�งรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลการปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในของระดบัหน่วยงานย่อย นาํมาประมวลและวเิคราะหผ์ลการตดิตามและประเมนิผลการปรบัปรุงการ
ปรบัปรุงควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในปจัจุบนั   
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  ดา้นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผูมี้สว่นไดส้่วนเสยี มศูีนยร์าชการใสสะอาด ที3
ดาํเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมรีองอธบิดีกรมที3เป็น CCO (Chief of Change Officer) ทาํหนา้ที3เป็น
ประธานคณะกรรมการ โดยมกีารกาํหนดมาตรการและแนวทางการดาํเนินงานเพื3อสรา้งราชการที3ใสสะอาด และ
กาํกบัตดิตามการดาํเนินงานของหน่วยงานภายในกรมฯใหเ้ป็นไปตามมาตรการที3กาํหนด รวมถงึ การจดัทาํนโยบาย
กาํกบัองคก์ารที3ด ีที3ประกอบดว้ยนโยบายหลกั 4 ดา้น ที3กาํหนดเป็นแนวปฏบิตั ิมาตรการ/โครงการ ที3ส่งมอบใหท้กุ
หน่วยงานในสงักดักรมฯนาํไปสู่การปฏบิตัทิี3เป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สงัคม และสิ3งแวดลอ้ม ดา้นผูร้บับริการและ
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ดา้นองคก์าร และดา้นผูป้ฏบิตังิาน อกีท ั�ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมฯยงัไดจ้ดัทาํแผน
ส่งเสรมิธรรมาภบิาล 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556)ขึ�น เพื3อสรา้งความเชื3อม ั 3นใหแ้ก่ผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยี รวมถงึบคุลากรในสงักดักรมฯ อนัจะส่งผลต่อภาพลกัษณข์ององคก์รในเรื3องการปฏบิตังิานภายใตห้ลกั
ธรรมาภบิาล นอกจานี�  กรมยงัมศูีนยข์อ้มลูขา่วสาร เพื3อใหผู้ร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี รวมท ั�งประชาชนขอ
ขอ้มลูขา่วสารไดต้ามพ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร ปี พ.ศ. 2540  
  ดา้นการตดิตามผลการปฏบิตังิาน นอกจากดาํเนินการในรูปของคณะทาํงานพฒันาระบบตดิตาม
ประเมนิผล การปฏบิตัริาชการ มรีองอธบิดกีรมฯที3ทาํหนา้ที3เป็น CCO เป็นประธานคณะทาํงานฯ และกลุม่ตดิตามและ
ประเมนิผล สาํนกับริหารกรมฯ ทาํหนา้ที3เป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื3อดาํเนินการรวบรวมและตดิตามผลการปฏบิตัิราชการ
ของกรมฯแลว้ ยงัมหีน่วยงานที3ขึ�นตรงต่ออธบิดกีรมฯอกี 1 หน่วยงานคือ กลุม่พฒันาระบบบรหิาร ที3ทาํหนา้ที3ในการ
ขบัเคลื3อนและผลกัดนัและพฒันาระบบบรหิารจดัการของกรมฯใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเขา้สู่เกณฑคุ์ณภาพ
มาตรฐานสากลตามเป้าหมายยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสูงของกรมฯ ยงัมี
การตดิตามผลการปฏบิตังิานตามยุทธศาสตร ์ แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรฐั แนวนโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงฯ และ
นโยบายกรม โดยมกีารตดิตามรายสปัดาหใ์นที3ประชมุผูบ้ริหาร 3 ระดบั และรายเดอืน คือการประชมุประจาํเดอืน เพื3อ
เร่งรดัตดิตามแกไ้ขปญัหาอปุสรรคจากการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  
  การกาํกบัดูแลจากหน่วยงานภายนอก ยงัมสีาํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ(สตง.) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบภาคราชการประจาํกระทรวงสาธารณสุข(คตป.) ที3ทาํหนา้ที3ตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในและ
การบรหิารความเสี3ยงในเชงิยุทธศาสตรข์องหน่วยงานต่างๆในสงักดักระทรวงสาธารณสุข รวมถงึตรวจสอบและประเมนิผล
กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ เพื3อใหเ้กดิความโปร่งใสในการดาํเนินงานท ั�งในดา้นการเงนิ การคลงั และประสทิธผิลในการ
ปฏบิตัริาชการ ท ั�งนี� เพื3อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย ภายใตห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที3ดี รวมถงึ มสีาํนกังาน
ก.พ.ร. ที3ทาํหนา้ที3ในการขบัเคลื3อนและผลกัดนัการพฒันาระบบราชการในทกุส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณใ์นมาตรา 
3/1 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2545  ตามผงัโครงสรา้งของกรมฯ ดงัแสดงในแผนภมู ิ 
ผงัโครงสรา้งกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดงันี� 
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โครงสรา้งกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองวศิวกรรมการแพทย์

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

สาํนักบริหาร

กองสุขศึกษา

สาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กองแบบแผน

สาํนักงานสง่เสริมธุรกจิบริการสุขภาพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร

สาํนักพฒันาวชิาการและนิเทศงาน

- สาํนักงานตรวจเงนิแผ่นดิน
- คณะกรรมการติดตามประเมินผลประจาํกระทรวง
- สาํนักงาน ก.พ.ร. 

รองปลดักระทรวงกลุม่ภารกิจดา้นสนบัสนุนงานบริการสุขภาพ

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน    
ภาคกลาง จ.ชลบุรี

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 1 (ราชบุรี)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 2 (ขอนแก่น)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 3 (นครสวรรค)์

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 4 (นครราชสมีา)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 5 (อุบลราชธานี)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 6 (เชยีงใหม)่

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 7 (สงขลา)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 8 (ชลบุรี)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี3 9 (สุราษฎรธ์านี)

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต ้ 
จ.นครศรธีรรมราช

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน
ชายแดนภาคใต ้ จ.ยะลา

- ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด
- ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 

หมายเหต ุ:   1. เสน้     _____      คอื หน่วยงานที3จดัต ั�งภายใตก้ฎกระทรวงฯ  
               2. เสน้     - - - -      คอื หน่วยงานที3จดัต ั�งเป็นการภายใน      
               3. เสน้                คอื หน่วยงานที3กาํกบัดูแลองคก์าร 

แผนภาพท่ี 10 แสดงผังโครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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  (7)  สว่นราชการหรอืองคก์รที
เกี
ยวขอ้งกนัในการใหบ้รกิารหรือสง่มอบงานต่อกนั มีหน่วยงานใดบา้ง มีบทบาท
อย่างไรในการปฏบิตังิานร่วมกนั (#) 

- ขอ้กาํหนดที
สาํคญัในการปฏบิตังิานร่วมกนัมีอะไรบา้ง 
- มีแนวทางและวธีิการสื
อสารระหว่างกนัอย่างไร 

 การปฏบิตังิานของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  ในกระบวนการใหบ้ริการ  มอีงคก์รหรอืหน่วยงานที3
เกี3ยวขอ้งกนั หรือตอ้งส่งมอบงานใหก้รม  มที ั�งหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน  โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสงักดั
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขที3ต ั�งอยู่ส่วนภูมภิาค  ไดแ้ก่ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั(สสจ.) ท ั�ง 76 จงัหวดั 
เนื3องจากเป็นหน่วยงานลาํดบัสูงสุดที3รองภารกิจของทุกรมในสงักดักระทรวงสาธารณสุขท ั�งหมดที3อยู่ในส่วนภมูภิาค ส่วน
หน่วยงานนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น(อปท.) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล(อบต.) 
ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) สภาวชิาชีพต่างๆ  สาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง มกีารสื3อสารระหว่างกนัท ั�งเป็น
แบบ 2 ทศิทาง และทศิทางเดยีว ซึ3งไดแ้ก่ การจดัประชมุ การประสานและร่วมกนัปฏบิตัิงานในพื�นที3 การตดิต่อระหว่าง
บคุคล การรายงานผ่านระบบอิเลคทรอนิกส ์หรือการสื3อสารทาง Internet โทรศพัท ์โทรสาร โดยหนงัสอืราชการ เป็นตน้ 
ดงัแสดงในตารางที3 6 

 

ตารางที
 6  แสดงส่วนราชการหรอืองคก์รที3เกี3ยวขอ้งกบักรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

 

บริการที
ให ้ สว่นราชการ / 

องคก์รที
เกี
ยวขอ้ง 
บทบาทหนา้ที
 

ในการปฏบิตัริ่วมกนั 
ขอ้กาํหนดที
สาํคญั 

ในการปฏบิตังิานร่วมกนั 
แนวทางและวธิีการสื
อสาร

ระหวา่งกนั 

1. ใบอนุญาตให ้
ประกอบกจิการ
สถานพยาบาล
เอกชน 

 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดั 76 จงัหวดั สงักดั
สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

ตรวจสอบ กาํกบั 
ควบคมุ สถานบรกิาร
สุขภาพใหเ้ป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐาน 

ตรวจสอบ กาํกบั ควบคุม
ภายใตก้ฏหมายที3กาํหนด 

- โทรศพัท ์ 
- โทรสาร 
- Website  

2. ใบอนุญาตให ้
ดาํเนินการสถาน 
พยาบาลเอกชน 

 

3. ใบอนุญาต/
หนงัสอืรบัรองการ
ประกอบโรคศิลปะ 
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ตารางที
 6 แสดงส่วนราชการหรือองคก์รที3เกี3ยวขอ้งกบักรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ (ต่อ) 
 

บริการที
ให ้ สว่นราชการ / 

องคก์รที
เกี
ยวขอ้ง 
บทบาทหนา้ที
 

ในการปฏบิตัริ่วมกนั 
ขอ้กาํหนดที
สาํคญั 

ในการปฏบิตังิานร่วมกนั 
แนวทางและวธิีการสื
อสาร

ระหวา่งกนั 

4.ใบรบัรอง
มาตรฐานระบบ
บรกิารสุขภาพ 

(4 มาตรฐาน) 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดั 76 จงัหวดั สงักดั 
สาํนกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข 

ประสานการทาํงานดา้น
ระบบบรกิารสุขภาพ 
และสุขภาพประชาชน 

ความถกูตอ้ง ครบถว้น และ
รวดเรว็ 

- หนงัสอืราชการ 
-การลงนามความร่วมมอื 

- แผนการดาํเนินงาน 
- โทรศพัท ์ 
- โทรสาร 
- Website 

สภาวชิาชพีต่างๆ เช่น 

- สภาสถาปนิก 

- สภาวศิวกร 
 - สมาคมสปาไทย/ 
สมาพนัธส์ปาไทย 

- สมาคมวชิาชพีสุขศึกษา 
- สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน 

เป็นตน้ 

1. ควบคมุ กาํกบั
มาตรฐานวชิาชพีในการ
ปฏบิตังิานดา้น
สถาปตัยกรรมควบคมุ 
ดา้นวศิวกรรมควบคมุ 

บทบาทร่วมดาํเนนิการ
สอบเทยีบ 

จรรยาบรรณวชิาชพี   
ทกุสาขาวชิาชพีตอ้งมใีบ
ประกอบวชิาชพีควบคุม 

ถกูตอ้งตามมาตรฐานที3
กาํหนด 

- หนงัสอืราชการ 
- ประชมุร่วมกนั 

- โทรศพัท ์ 
- โทรสาร  
- Website 

2. ร่วมตรวจสอบและ
รบัรองมาตรฐาน 

  

3. บรษิทัเอกชนใหก้าร
สอบเทยีบ 

  

5.องคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยดีา้น
ระบบบรกิาร
สุขภาพ  
( 5 ดา้น) 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น
(อปท.),อาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม.)ชมรมอสม. 

ประสานความร่วมมอื 
เพื3อการบรกิารสุขภาพ
ทกุระดบั 

ประสานงาน ดา้นการดูแล
พฤตกิรรมสุขภาพแบบองค์
รวม 

- ประสานและร่วมกนั 

- ปฏบิตังิานในพื�นที3  
- หนงัสอืราชการ 
- ประชมุร่วมกนั 

- โทรศพัท ์ 
- โทรสาร  
- Website 

บรกิารที3ให ้

ลาํดบัที31-5 
สาํนกังบประมาณ 

 

จดัสรรงบประมาณ ความถกูตอ้งตามระเบยีบ
การจดัสรรงบประมาณ 

การรายงานผ่านระบบ 

EVMIS 

กรมบญัชกีลาง ประสานการใชจ่้าย
งบประมาณ 

ความถกูตอ้งตามระเบยีบ
การเบกิจ่าย 

การรายงานผ่านระบบ GFMIS 

เอกสารทางการเงนิ 
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(8)   -  กลุ่มผูร้บับรกิาร และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีหลกัของสว่นราชการคอืใครบา้ง (#) 
 -  กลุ่มผูร้บับรกิารและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีเหล่านี, มีความตอ้งการและความคาดหวงัที
สาํคญัอะไรบา้ง (#)  
 -  แนวทางและวธีิการสื
อสารระหว่างกนัคอือะไร (#) 

 

 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ มภีารกจิหลกัที3ตอ้งดาํเนินการท ั�งดา้นการพฒันาศกัยภาพประชาชนให ้
สามารถพึ3งตนเองดา้นสุขภาพได ้  และดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสุขภาพ ซึ3งบรกิารที3ส่งมอบคือ 
ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาลเอกชน ใบอนุญาตใหด้าํเนินการสถานพยาบาลเอกชน ใบอนุญาต/
หนงัสอืรบัรองการประกอบโรคศิลปะ ใบรบัรอง/การรบัรองมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
มาตรฐานสถานประกอบการเพื3อสุขภาพ มาตรฐานดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้ม มาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทย ์
และมาตรฐานดา้นสุขศึกษา นอกจานั�น บรกิารที3ส่งมอบที3สาํคญัที3จะส่งเสรมิใหส้ถานบรกิารสุขภาพท ั�งภาครฐัและ
เอกชนผ่านเกณฑม์าตรฐานคือ องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นระบบบรกิารสุขภาพ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ธุรกจิบริการสุขภาพ ดา้นอาคารและสภาพแวดลอ้ม ดา้นวศิวกรรมการแพทย ์ ดา้นสุขศึกษา และดา้นการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคบรกิารสุขภาพ และผูร้บับรกิารหลกัต่อภารกจิของกรม ประกอบดว้ย หน่วยงานภาครฐัในสงักดักระทรวง
สาธารณสุข ไดแ้ก่ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั และหน่วยงานในสงักดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลศูนย(์รพศ.) โรงพยาบาลท ั 3วไป(รพท.)โรงพยาบาลชมุชน (รพช.) สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ(สสอ.) 
สถานีอนามยั(สอ.) รวมท ั�ง สถานบริการปฐมภมู ิ (Primary Care Unit :PCU) และกรมต่างๆในสงักดักระทรวง
สาธารณสุข ไดแ้ก่ สาํนกัปลดักระทรวงสาธารณสุข กรมอนามยั กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย ์
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์กรมควบคุมโรค สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยพ์ื�นบา้น  หน่วยงานภาครฐันอกสงักดักรม ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา ท ั�งมหาวทิยาลยั และโรงเรียน 
โรงพยาบาลสงักดักทม. โรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมติร เป็นตน้ นอกจากนี� ยงัมี
หน่วยงานทอ้งถิ3น ไดแ้ก่ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ3น(อปท.) และองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล (อบต.)  เป็นตน้ 
รวมท ั�งภาคเอกชน ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการธุรกจิบริการสุขภาพ และผู ้
ประกอบโรคศิลปะ / ผูข้อขึ�นทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบโรคซศิลปะ 

 ในส่วนผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกัต่อภารกจิของกรม ไดแ้ก่ ผูร้บับรกิาร ผูใ้ชอ้าคาร ญาต ิ และบคุลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารรสุข ของสถานบริการสุขภาพท ั�งภาครฐัและภาคเอกชนที3กรมดูแลอยู่ รวมท ั�งนกัเรยีน 
อาสาสมคัรสาธารณสุข และชมุชนในพื�นที3กลุม่เป้าหมาย 
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 - กลุ่มผูร้บับรกิาร 
ตารางที
 7  แสดงบรกิาร กลุม่ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางและวธิกีารสื3อสารระหว่างกนั 

สนิคา้ / บริการที
ให ้ กลุม่ผูร้บับริการ ความตอ้งการ/ความคาดหวงั แนวทางและวธิีการสื
อสารระหวา่งกนั 

1. ใบอนุญาตให ้
ประกอบกจิการ
สถานพยาบาลเอกชน 

ผูป้ระกอบการสถานพยาบาล
เอกชน 
(คลนิิก โรงพยาบาลเอกชน 
สถานสถานประกอบการ
ธุรกจิบรกิารสุขภาพ) 

การออกใบอนุญาตรวดเรว็  
เสมอภาค และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

1. สาํรวจโดยใช ้แบบสอบถาม/
สมัภาษณ ์  
2. ประชมุร่วมกนั 
3. Focus group 
4. ตูร้บัเรื3องรอ้งเรยีน 
5. e-mail 
6. โทรศพัท ์
7.โทรสาร 
8. ใหข้อ้มลู ณ จดุบรกิาร 

2. ใบอนุญาตให ้
ดาํเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน 

3. ใบอนุญาต/หนงัสอื
รบัรองการประกอบโรค
ศิลปะ 

ผูป้ระกอบโรคศิลปะและผู ้
ขอขึ�นทะเบยีนเป็นผู ้
ประกอบโรคศิลปะ 

การออกใบอนุญาตรวดเรว็ ถกูตอ้ง 
ทนัเวลา เสมอภาค และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

4.ใบรบัรองมาตรฐาน
ระบบบรกิารสุขภาพ 

(4 มาตรฐาน) 

1. หน่วยงานภาครฐัในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข 
2. หน่วยงานภาครฐัอื3น 
สถาบนัการศึกษา กทม. เป็น
ตน้ 
3. หน่วยงานทอ้งถิ3น เช่น 
อปท. อบต. เป็นตน้ 
4. ผูป้ระกอบการสถาน
ประกอบการธุรกจิบรกิาร
สุขภาพ 

1. ใหบ้รกิารที3รวดเรว็ ถกูตอ้ง โปร่งใส 
เสมอภาค มคีวามปลอดภยัสูง 
2. จดัสอบรบัรองมาตรฐานถี3กว่าเดมิ 

3. ควรมเีครื3องมอืในการตรวจ สอบเทยีบ
และรบัรองมาตรฐานใหค้รอบคลมุ
เครื3องมอืทางการแพทยท์กุชนดิ 

4. การตรวจประเมนิเพื3อรบัรองมาตรฐาน
มคีวามเป็นธรรม 

5. มาตรฐานที3ใชใ้นการรบัรองเป็นไปตาม
หลกัวชิาการ สามารถใชเ้ป็นแนวทางและ
คู่มอืในการใหบ้รกิารและใชง้านได ้

5.องคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยดีา้นระบบ
บรกิารสุขภาพ(5 ดา้น) 

1. ผูป้ระกอบการ
สถานพยาบาลเอกชน 
(คลนิิก โรงพยาบาลเอกชน 
สถานสถานประกอบการ
ธุรกจิบรกิารสุขภาพ) 
2. ผูป้ระกอบโรคศิลปะและ
ผูข้อขึ�นทะเบยีนเป็นผู ้
ประกอบโรคศิลปะ 
3. หน่วยงานภาครฐัในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข 
4. หน่วยงานภาครฐัอื3น 
สถาบนัการศึกษา กทม. เป็น
ตน้ 

1. องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยสีามารถนาํสู่
การพฒันาและปรบัใชไ้ดด้ว้ยตนเอง 
2. องคค์วามรูถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ 
เขา้ใจงา่ย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และปญัหา 
ในพื�นที3 
3. สามารถเขา้ถงึองคค์วามรูไ้ดง้า่ย และ
รวดเรว็ 
4. มรูีปแบบองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีี3
หลากหลาย 

1. สาํรวจโดยใช ้แบบสอบถาม/
สมัภาษณ ์  
2. ประชมุร่วมกนั 
3. Focus group 
4. ตูร้บัเรื3องรอ้งเรยีน 
5. e-mail 
6. โทรศพัท ์
7.โทรสาร 
8. ใหข้อ้มลู ณ จดุบรกิาร 
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- กลุ่มผูร้บับรกิาร (ต่อ) 
ตารางที
 7  แสดงบรกิาร กลุม่ผูร้บับรกิาร ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางและวธิกีารสื3อสารระหว่างกนั (ต่อ) 

สนิคา้ / บริการที
ให ้ กลุม่ผูร้บับริการ ความตอ้งการ/ความคาดหวงั แนวทางและวธิีการสื
อสารระหวา่งกนั 

5.องคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยดีา้นระบบ
บรกิารสุขภาพ (5 ดา้น) 

(ต่อ) 

5. หน่วยงานทอ้งถิ3น เช่น 
อปท. อบต. เป็นตน้ 
6. ผูป้ระกอบการสถาน
ประกอบการธุรกจิบรกิาร
สุขภาพ 

  

  - กลุ่มผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี 

ตารางที
 8 แสดงบรกิาร กลุม่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางและวธิกีารสื3อสารระหว่างกนั 

สนิคา้ / บริการที
ให ้ กลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการ/ความคาดหวงั แนวทางและวธิีการสื
อสารระหวา่งกนั 

1. ใบอนุญาตให ้
ประกอบกจิการ
สถานพยาบาลเอกชน 

1. ผูร้บับรกิารและญาต ิใน
สถานบรกิารสุขภาพเอกชน 
2. บคุลากรทางการแพทยท์ี3
ปฏบิตังิานในสถานบรกิาร
สุขภาพท ั�งภาครฐัและ
ภาคเอกชน 
 

1 ตอ้งการความม ั 3นใจในคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของสถานพยาบาลตาม
มาตรฐานที3กฏหมายกาํหนด 
2. ความปลอดภยัของการรบับรกิาร
ท ั�งการใชอ้าคาร การรบัการ
รกัษาพยาบาล ฯลฯ 
3. ไดร้บัการคุม้ครองสทิธผูิบ้รโิภค
ตามที3กฎหมายกาํหนด 
  

1. โทรศพัท ์
2. โทรสาร 
3.  e-mail / เวบ็ไซต ์
4. สาํรวจโดยใช ้แบบสอบถาม/
สมัภาษณ ์ 
5. Focus group 
6. ตูร้บัเรื3องรอ้งเรยีน 
7. มาดว้ยตนเอง 
8. แจง้เป็นหนงัสอื 
 

2. ใบอนุญาตให ้
ดาํเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน 

3. ใบอนุญาต/หนงัสอื
รบัรองการประกอบโรค
ศิลปะ 

1. ผูร้บับรกิารของสถานบรกิาร
สุขภาพท ั�งภาครฐัและ
ภาคเอกชน  
2. ชมุชนในพื�นที3 
 

4.ใบรบัรองมาตรฐาน
ระบบบรกิารสุขภาพ 

(4 มาตรฐาน) 

1. ผูร้บับรกิารและญาต ิใน
สถานบรกิารสุขภาพเอกชน 
2. บคุลากรทางการแพทยท์ี3
ปฏบิตังิานในสถานบรกิาร
สุขภาพท ั�งภาครฐัและ
ภาคเอกชน 
3. ผูร้บับรกิารของสถานบรกิาร
สุขภาพท ั�งภาครฐัและ
ภาคเอกชน  
4. ชมุชนในพื�นที3 

1 ตอ้งการความม ั 3นใจในคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของสถานพยาบาลตาม
มาตรฐานที3กฏหมายกาํหนด 
2. ความปลอดภยัของการรบับรกิาร
ท ั�งการใชอ้าคาร การรบัการ
รกัษาพยาบาล ฯลฯ 
3. ไดร้บัการคุม้ครองสทิธผูิบ้รโิภค
ตามที3กฎหมายกาํหนด 
 

1. โทรศพัท ์
2. โทรสาร 
3.  e-mail / เวบ็ไซต ์
4. สาํรวจโดยใช ้แบบสอบถาม/
สมัภาษณ ์ 
5. Focus group 
6. ตูร้บัเรื3องรอ้งเรยีน 
7. มาดว้ยตนเอง 
8. แจง้เป็นหนงัสอื 
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- กลุ่มผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี (ต่อ) 
ตารางที
 8 แสดงบรกิาร กลุม่ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางและวธิกีารสื3อสารระหว่างกนั
(ต่อ) 

สนิคา้ / บริการที
ให ้ กลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการ/ความคาดหวงั แนวทางและวธิีการสื
อสารระหวา่งกนั 

4.ใบรบัรองมาตรฐาน
ระบบบรกิารสุขภาพ 

(4 มาตรฐาน) 
(ต่อ) 

5. นกัเรยีนในโรงเรยีน
กลุม่เป้าหมาย 
6. แกนนาํชมุชน และ
อาสาสมคัรสาธารณสุข 
 

  

5.องคค์วามรูแ้ละ
เทคโนโลยดีา้นระบบ
บรกิารสุขภาพ 

( 5 ดา้น) 

1. ผูร้บับรกิารและญาต ิ
ในสถานบรกิารสุขภาพ
เอกชน 
2. บคุลากรทาง
การแพทยท์ี3ปฏบิตังิาน
ในสถานบรกิารสุขภาพ
ท ั�งภาครฐัและ
ภาคเอกชน 
3. ผูร้บับรกิารของสถาน
บรกิารสุขภาพท ั�งภาครฐั
และภาคเอกชน  
4. ชมุชนในพื�นที3 
5. นกัเรยีนในโรงเรยีน
กลุม่เป้าหมาย 
6. แกนนาํชมุชน และ
อาสาสมคัรสาธารณสุข 
 

1. ไดร้บัขอ้มลูความรูท้ี3ถกูตอ้ง ครบถว้น 
เขา้ใจงา่ย 

2. ขอ้มลูที3ไดส้อดคลอ้งตรงกบัสภาพปญัหา 
และนาํไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

1. โทรศพัท ์
2. โทรสาร 
3.  e-mail / เวบ็ไซต ์
4. สาํรวจโดยใช ้แบบสอบถาม/
สมัภาษณ ์ 
5. Focus group 
6. ตูร้บัเรื3องรอ้งเรยีน 
7. มาดว้ยตนเอง 
8. แจง้เป็นหนงัสอื 
 

 

 

 

2. ความทา้ทายต่อองคก์ร 
ก. สภาพการแข่งขนั 

(9)  -  สภาพการแข่งขนัท ั,งภายในและภายนอกประเทศของสว่นราชการเป็นเช่นใด(ใหส้ว่นราชการตอบ 

        ตามความเหมาะสมของภารกจิของสว่นราชการ)    
 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ เปรียบเทยีบการดาํเนินงานกบัสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
สงักดักระทรวงสาธารณสุขได ้  โดยเปรยีบเทยีบการดาํเนินงานผลการปฏบิตังิาน ตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ
ของหน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข ซึ3งมกีารจดัลาํดบัผลงานที3ชดัเจน โดยสาํนกังานก.พ.ร. 
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 -  ประเภทการแข่งขนั และจาํนวนคู่แข่งขนัในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  

-  ประเด็นการแข่งขนัคอือะไร และผลการดําเนินการปจัจุบนัในประเด็นดงักล่าวเมื
อเปรยีบเทียบกบั 

   คู่แข่งเป็นอย่างไร 
 

ตารางที
 9 แสดงประเดน็การแข่งขนัของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 
ประเภท 

การแข่งขนั 

คูแ่ข่ง ประเด็น 

การแข่งขนั 

ผลการดาํเนินงาน 

ในปจัจุบนั 

เมื
อเทยีบกบัคูแ่ข่ง 

ปจัจยัสาํคญั 

ที
ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

1. การ
แข่งขนั
ภายใน 
ประเทศ 
 

สาํนกังาน
คณะกรรมการ 

อาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข 

 

ผลการดาํเนินงาน
ที3บรรลตุวัชี�วดั 
ตามคาํรบัรองการ
ปฏบิตัริาชการของ
กรมฯ 
 

ค่าคะแนนผลการปฏบิตัริาชการ 
 - กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ 

      เท่ากบั 3.1540 คะแนน 

-  หน่วยงานคู่แข่ง 
    เท่ากบั.... คะแนน(รอผล) 

- ผูบ้รหิารของกรมฯมกีารควบคุม
กาํกบังานอย่างเป็นระบบและต่อเนื3อง 
- กรมฯมกีารวางระบบ/แนวทางการ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ตามคาํ
รบัรองการปฏบิตัริาชการที3ชดัเจน 
 

2. การ
แข่งขนั
ภายนอก
ประเทศ 

 

ยงัไม่ไดก้าํหนด 

 

 (10)  -  ปจัจยัสาํคญัที
ทาํใหส้ว่นราชการประสบความสาํเรจ็เมื
อเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขนัคอือะไร   
1. ผูบ้ริหารมกีารควบคุมกาํกบังานอย่างเป็นระบบ 
2. ระบบ แนวทางการประเมนิคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการที3ชดัเจน 

 

-  ปจัจยัแวดลอ้มที
เปลี
ยนแปลงไปซึ
งมีผลต่อสภาพการแข่งขนัของสว่นราชการคอือะไร   
 
 
 

ตารางที
 10  แสดงปจัจยัแต่ละดา้นปจัจยัแต่ละดา้น 

ปจัจยัแต่ละดา้น สิ
งที
เปลี
ยนแปลงซึ
งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขนั 

1.ปจัจยัภายใน 

   
1 การเปลี3ยนผูบ้ริหารและนโยบาย 

2. จาํนวนบคุลากรและสมรรถนะ 
3. การประสานงาน 

2.ปจัจยัภายนอก 

   
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้รกิาร ประชาชนมสูีงขึ�นกว่าในอดตีที3ผ่านมา 
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(11) – แหล่งขอ้มลูเชิงเปรยีบเทียบและขอ้มลูเชิงแข่งขนั 

ตารางที
 11 แสดงประเภทการแขง่ขนั คู่แขง่ แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรียบเทยีบและขอ้มลูเชงิแขง่ขนั 

ประเภทการแข่งขนั คู่แข่ง แหล่งขอ้มลูเชิงเปรียบเทยีบและขอ้มลูเชิงแข่งขนั 

1. การแขง่ขนั
ภายในประเทศ 
 

หน่วยงานส่วนกลาง
ระดบักรมฯ ในสงักดั
กระทรวงสาธารณสุข  

คือ สาํนกังาน
คณะกรรมการ 

อาหารและยา  

 

- จากเอกสารการประเมนิผลการปฏบิตัิราชการตามคาํรบัรองการปฏบิตัิ
ราชการของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- จากเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสุข 

 

2. การแขง่ขนั 

ภายนอกประเทศ 
 

กรมฯไมม่กีารแขง่ขนัภายนอกประเทศ 

(12) - ขอ้จาํกดัในการไดม้าซึ
งขอ้มลูเชิงเปรียบเทยีบ และขอ้มลูเชิงแข่งขนัมีอะไรบา้ง (ถา้มี) 

 การรายงานผลการดาํเนินงานของส่วนราชการในสงักดักระทรวงสาธารณสุขเป็นการรายงานรายงวด 
รายไตรมาส ทาํใหม้กีารเคลื3อนไหวของขอ้มลูเพยีงปีละ 4 คร ั�ง จงึตอ้งมกีารประเมนิคู่แขง่ขนัว่ามคีวามกา้วหนา้ใน
การทาํงานดา้นอื3นๆควบคู่ไปกบัผลการดาํเนินงานดว้ย 

 

ข. ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์
(13) ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตรข์องกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  
ตารางที
 12 แสดงความทา้ทายเชงิยุทธศาสตร ์

 

ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์ สิ
งที
ทา้ทาย 
ดา้นพนัธกจิ 1. โครงสรา้งหน่วยงานของกรมฯ ควรตอ้งปรบัปรุงใหเ้หมาะสมเพื3อสามารถรองรบั

ภาระงานในปจัจบุนัได ้
2. ความไมแ่น่นอนของนโยบายกรมฯ เนื3องจากการเปลี3ยนแปลงผูบ้รหิารบอ่ยคร ั�ง 

ซึ3งทาํมกีารเปลี3ยนแปลงแผนงาน/โครงการ 
ดา้นการปฏบิตัิการ 1. การดาํเนินการอย่างเป็นมาตรฐาน ถกูตอ้ง รวดเรว็ และเป็นธรรม  

2. ความสามารถในการบริหารความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและผูท้ี3มส่ีวนไดเ้สยี 
   ใหส้มัฤทธิDผล 
4. การควบคุมการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และการใชจ่้ายงบประมาณ 
5. การบรหิารความเสี3ยงเพื3อจดัการกบัความไม่แน่นอน 
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ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์ สิ
งที
ทา้ทาย 
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 1. การพฒันาบุคลากรใหเ้อื�อต่อการทาํงานเชงิยุทธศาสตร ์

2. การลดความพึ3งพงิความสามารถเฉพาะบคุคลและพฒันาไปสู่ความสามารถ 
   ขององคก์ร 
3. การเตรยีมบคุลากรเพื3อทดแทนตาํแหน่งที3มคีวามสาํคญัเชงิยุทธศาสตร ์
4. การบริหารอตัรากาํลงัที3มอีย่างจาํกดัใหส้ามารถรองรบัภารกิจที3เพิ3มขึ�นได ้
5. การสรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากรในภาวะที3มคีวามกดดนัดา้นผลสมัฤทธิD 
    ในการทาํงาน 

 

ค. ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
 

(14) แนวทางและวธีิการในการปรบัปรุงประสทิธิภาพของสว่นราชการเพื
อใหเ้กดิผลการดําเนินการที
ดี 

 กรมมแีนวทางในการปรบัปรุงผลการดาํเนินการอย่างต่อเนื3อง ภายใตเ้ครื3องมอืและแนวคิดทฤษฎต่ีางๆ
ทางการบริหารจดัการ แบง่ออกเป็น 2 ส่วนดงันี�  ส่วนที3หนึ3งเกี3ยวกบัภารกจิหลกัของกรมฯ ไดแ้ก่ การพฒันาระบบ
เทคโนโลยทีี3เป็น Software เฉพาะสาขาวชิาชีพที3ระบุไวใ้นขอ้(4) เช่น Auto Cad Autodesk Revit Photosho Sketch 
UP Vis Structure  และ Microfeap  โปรแกรมการเรยีนรูแ้บบออนไลนท์ี3ใหป้ระชาชนเขา้มาใชคื้อ โปรแกรมการเฝ้า
ระวงัพฤติกรรมสุขภาพ (e-learning) เป็นตน้ ส่วนที3สองเกี3ยวกบัภารกิจสนบัสนุน ไดแ้ก่ การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์
ไดน้าํวงจร PDCA เขา้มาปรบัใชท้ ั�งในเชงิยุทธศาสตรแ์ละในระดบัปฏบิตัิการ มกีระบวนการทบทวนผลการปฏบิตังิานที3
ผ่านมาโดยการวเิคราะหจ์ดุอ่อนจุดแขง็ขององคก์รดว้ยวธิีการ SWOT Analysis เพื3อนาํไปสู่การกาํหนดวสิยัทศันแ์ละ
เป้าประสงคข์องกรม  การนาํแนวทางของ Balance Score Card มาใชใ้นการนาํแผนยุทธศาสตรสู่์การปฏบิตัิและการ
จดัทาํแผนที3ยุทธศาสตร(์Strategy Map) การจดัทาํขอ้เสนอการเปลี3ยนแปลง(Blueprint for Change)  การลด
ระยะเวลาและข ั�นตอนการใหบ้รกิาร/การปฏบิตังิาน การลดตน้ทุนต่อหน่วย การบริหารความเสี3ยง การรายงานการใชจ่้าย
งบประมาณผ่านระบบอิเลคทรอนิกสเ์ช่น ระบบ GFMIS และระบบ SMARTของกรมฯ นอกจากนี�ยงัไดม้กีารจดัทาํ 5 ส. 
ในทกุหน่วยงานสงักดักรมฯ เป็นตน้ รวมถงึได ้Benchmarking เรื3องผลงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัิราชการกบัส่วน
ราชการที3มผีลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัที3ดกีว่า ที3เรียกว่าเป็นคู่แขง่ คือ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพื3อ
เป็นส่วนผลกัดนัใหก้รมมกีารพฒันาและปรบัปรุงการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธผิลมากขึ�น  
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(15) แนวทางในการเรยีนรูข้ององคก์รและการแลกเปลี
ยนความรู ้  
 แนวทางในการเรยีนรูข้ององคก์รและการแลกเปลี3ยนความรูข้องกรม  แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
ระดบัองคก์ร ไดส่้งเสรมิ สนบัสนุนใหม้กีระบวนการจดัการองคค์วามรูท้ี3จาํเป็นต่อประเดน็ยุทธศาสตรข์องกรมอย่างต่อเนื3อง 
ภายใตก้ระบวนการจดัการความรู ้7 ข ั�นตอน ตั�งแต่ การคน้หาความรู ้การสรา้งและแสวงหาความรู ้การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 
การประมวลและกล ั 3นกรองใหเ้ป็นระบบ การเขา้ถงึความรู ้ การแลกเปลี3ยนเรียนรู ้ และพฒันาการเรยีนรู ้ รวมถงึการยกย่อง
ชมเชยแก่บคุลากรกลุม่เป้าหมายที3เขา้รบัการอบรมและนาํไปขยายผลต่อ  โดยดาํเนินการในรูปของคณะทาํงานการจดัการ
ความรูข้องกรมฯภายใตก้ารควบคุมกาํกบัจาก CKO ของกรมฯ ซึ3งนอกจากจะดาํเนินการจดัการความรูท้ี3จาํเป็นต่อประเดน็
ยุทธศาสตรข์องกรมฯแลว้ ยงัไดก้าํหนดใหท้กุหน่วยงานในสงักดัดาํเนินการจดัการความรูข้องหน่วยงานเอง โดยกาํหนดเป็น
มาตรการ/โครงการเสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมในกระบวนการบรหิารจดัการองคค์วามรูข้องหน่วยงาน ภายใตน้โยบายกาํกบั
องคก์ารที3ดขีองกรมดา้นผูป้ฏบิตังิานอย่างต่อเนื3อง  รวมถงึการมศูีนยก์ารเรยีนรูด้า้นสุขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพที3
ใหบ้รกิารแก่บคุลากรในสงักดักรมฯและผูร้บับรกิารรวมถงึผูม้ส่ีวนไดส่้วยเสยี ส่วนในระดบับคุคลนั�นกรมไดส่้งเสรมิและ
สนบัสนุนใหบ้คุลากรของกรมมกีารเรยีนรูแ้ละแลกเปลี3ยนความรู ้ผ่านกระบวนการพฒันาในรูปแบบต่างๆท ั�งที3เป็นทางการและ
ไมเ่ป็นทางการ เช่น การจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลากรตามแผนกลยุทธด์า้นการบริหารทรพัยากรบคุคลและ/หรอืตามประเดน็องค์
ความรูใ้หม่ๆ  การเสรมิสรา้งความรูแ้ละนาํเสนอผลงานวชิาการในเวทกีารประชมุต่างๆ รวมถงึเวทกีารประชมุวชิาการประจาํปี
ดว้ย การสนบัสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื3อง  การมรีะบบการฝึกสอนงาน (Coaching) และการเป็นวทิยากร/ที3ปรกึษา โดย
ผูเ้ชี3ยวชาญ/ผูท้ี3มปีระสบการณใ์นแต่ละดา้นอย่างสมํ 3าเสมอ (เช่น การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรเสรมิสรา้งความรูเ้ชงิลกึ การเป็น
วทิยากร/ที3ปรึกษาใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดัท ั�งส่วนกลางและส่วนภมูภิาค) ท ั�งหน่วยงานภายในและภายนอกกรม การจดัทาํ
คู่มอืมาตรฐานในการปฏบิตังิาน และการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบอเิลคทรอนิกส ์(e-learning)  เป็นตน้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


