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ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร 
 

 ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร แสดงใหเ้หน็ภาพรวมของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ที/ประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ ส่วนที/ 1 เป็นการบ่งบอกถงึสภาพแวดลอ้มดา้นการปฏบิตังิานหลกัไดแ้ก่  ลกัษณะพื�นฐานของกรมคือ พนัธกจิ วสิยัทศัน ์
เป้าประสงค ์ ค่านิยมหลกั ลกัษณะโดยรวมของบคุคล การมเีทคโนโลย ี วสัดุอปุกรณ ์ และสิ/งอาํนวยความสะดวก การ
ปฏบิตังิานที/อยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ   การมหีน่วยงานที/กาํกบัดูแลกรม  รวมถงึหน่วยงานที/
เกี/ยวขอ้งที/มบีทบาทหนา้ที/ มขีอ้กาํหนดที/สาํคญัในการปฏบิตัิงานร่วมกนั และมกีารสื/อสารระหว่างกนัในภารกจิหลกั  
การกาํหนดความตอ้งการของผูร้บับรกิารละผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี  ส่วนที/ 2 คือ ความ    ทา้ทายต่อองคก์ร ที/
ประกอบดว้ย สภาพการแขง่ขนั ความทา้ทายเชงิยุทธศาสตรท์ ั�งดา้นพนัธกจิ ดา้นปฏบิตักิาร ดา้นทรพัยากรบคุคล และ
การมรีะบบการปรบัปรุงผลการดาํเนินงาน โดยการมแีนวทางและวธิีการปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และ
แนวทางในการเรยีนรูข้ององคก์รและการแลกเปลี/ยนเรยีนรู ้
1. ลกัษณะองคก์ร 
ก.  ลกัษณะพื&นฐาน 
(1)  พนัธกจิหรอืหนา้ที
ตามกฏหมาย 

 ตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545  ลงวนัที/ 
9 ตลุาคม  2545  กาํหนดใหก้รมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มภีารกจิเกี/ยวกบัการสนบัสนุนหน่วย
บรกิารสุขภาพในทกุระดบั ใหม้ปีระสทิธภิาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาระบบ
บริหารจดัการ  จดัทาํระบบบรกิารสุขภาพ และระบบคุม้ครองประชาชนดา้นบรกิารสุขภาพ รวมท ั�งพฒันาการมส่ีวนร่วม
ของประชาชนและองคก์รภาคเอกชน เพื/อการบรกิารสุขภาพ อนัจะทาํใหป้ระชาชนมสุีขภาพที/ดสีามารถพทิกัษส์ทิธิและ
เขา้ถงึบรกิารที/มคุีณภาพไดม้าตรฐาน โดยมอีาํนาจหนา้ที/ดงัต่อไปนี� 
 1) ดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล และกฎหมาย
อื/นที/เกี/ยวขอ้ง 

 2) ส่งเสรมิ สนบัสนุน และประสานการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ 

 3) พฒันาระบบและกลไก        เพื/อใหม้กีารดาํเนินการบงัคบัใชต้ามกฎหมายที/อยู่ในความรบัผดิชอบให ้
เกดิผลสาํเรจ็แก่ราชการและประชาชน 

 4) ส่งเสรมิ พฒันาและสนบัสนุนการดาํเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 

 5) ดาํเนินการเกี/ยวกบังานดา้นความช่วยเหลอื ความร่วมมอื และการ ประสานงานกบัหน่วยงานหรอื
องคก์ารต่างๆท ั�งในประเทศและ ต่างประเทศ   

 6) ศึกษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเทคโนโลยดีา้นระบบบริการสุขภาพแก่
องคก์รภาครฐั ภาคเอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/น 

 7) ปฏบิตัิการอื/นใดตามที/กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที/ของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพหรือตามที/
กระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 ท ั�งนี�  กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ไดก้าํหนดพนัธกจิตามแผนยุทธศาสตรก์รมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  
พ.ศ. 2552  ถงึ พ.ศ.2554 เพื/อใหก้ารดาํเนินการบรรลุผลสมัฤทธิCตามวสิยัทศัน ์ดงันี�   
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 1) ส่งเสรมิ ควบคุม กาํกบั สถานพยาบาลภาคเอกชน และผูป้ระกอบการโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าดว้ย 

การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลและดาํเนินงานตามกฎหมายอื/นที/เกี/ยวขอ้ง 
 2) ส่งเสรมิ สนบัสนุน การพฒันาระบบบริการสุขภาพ เพื/อใหส้ถานบริการสุขภาพมคุีณภาพมาตรฐาน 

 3) ส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันา อาสาสมคัรสาธารณสุข และระบบงานสาธารณสุขมลูฐาน เพื/อนาํไปสู่การมี
สุขภาพดขีองประชาชน 

 4) ส่งเสรมิ สนบัสนุน การดาํเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพ และพฒันารูปแบบเพื/อการ
ปรบัเปลี/ยนพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชน 

 5) ส่งเสรมิ สนบัสนุน พฒันา และกาํกบั ดูแลธุรกจิบรกิารสุขภาพ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

 6) ศึกษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันา และถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นระบบบริการสุขภาพท ั�งใน
ระดบัสถานบรกิารและระดบัชมุชน แก่องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/น 

 รวมถงึไดก้าํหนดบริการหลกัของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  แยกรายพนัธกจิ ดงันี�   
 พนัธกจิขอ้ที
 1 และขอ้ที
 3 มุง่เนน้ใหบ้ริการหน่วยงานภาคเอกชนเป็นหลกั โดยเป็นการดาํเนินการตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล รวมถงึพฒันาระบบและกลไกเพื/อใหม้กีาร
ดาํเนินการบงัคบัใชต้ามกฎหมายที/อยู่ในความรบัผดิชอบใหเ้กิดผลสาํเร็จแก่ราชการและประชาชน ซึ/งจากพนัธกิจท ั�ง 2 ขอ้
ดงักลา่ว กรมฯไดส่้งมอบบรกิารหลกัใหก้บักลุม่ผูร้บับรกิารภาคเอกชน ไดแ้ก่ ใบอนุญาตประเภทต่างๆที/ใชเ้ป็นเครื/องมอื
ในการควบคุม กาํกบั ดูแลใหห้น่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานที/กฎหมายกาํหนด ในการสรา้งความม ั /นใจแก่ประชาชน
ผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย 1) ใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล ผูร้บับรกิารคือ ผูข้ออนุญาตประกอบกจิการ
สถานพยาบาลเอกชน 2) ใบอนุญาตใหด้าํเนินการสถาน พยาบาลเอกชน ผูร้บับรกิารคือ ผูข้ออนุญาตดาํเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน และ 3)ใบอนุญาต/หนงัสอืรบัรองการประกอบโรคศิลปะ ผูร้บับรกิารคือ ผูป้ระกอบโรคศิลปะ  (8 
สาขา/3 ศาสตร ์) สาขาประกอบดว้ย 1) สาขาการแพทยแ์ผนไทย   ม ี4 ประเภท คือ 1.1)  เวชกรรมไทย  1.2) เภสชั
กรรมไทย 1.3)  การผดุงครรภไ์ทย 1.4) การนวดไทย  2) สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์3) สาขารงัสเีทคนิค 4) สาขา
จติวทิยาคลนิิก 5) สาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสื/อความหมาย 6) สาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก 7) สาขา
กจิกรรมบาํบดั และ 8) สาขากายอุปกรณ์ ศาสตรป์ระกอบดว้ย  8.1) การแพทยแ์ผนจนี 8.2) ทศันมาตรศาสตร ์และ 8.3) ไคโร
แพรคตกิ และเพื/อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการส่งมอบบรกิาร กรมฯจงึไดพ้ฒันาการบริการโดยการจดัต ั�งหน่วย
ใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็(One Stop Service)เพื/อเพิ/มประสทิธิภาพในการใหบ้ริการ ท ั�งนี�  หากผูร้บับรกิารไม่สะดวกใน
การเดนิทางมายงัศูนย ์ กรมฯยงัมบีรกิารจดัส่งใหท้างไปรษณียเ์ป็นการเพิ/มเตมิอกีดว้ย นอกจากพนัธกจิตามกฎหมาย
ขา้งตน้แลว้ กรมยงัไดด้าํเนินการต่างๆเกี/ยวกบันโยบายระดบัประเทศในการกาํหนดระเบยีบหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าป่วย
การอาสาสมคัรสาธารณสุข ซึ/งผูร้บับรกิาร ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.) โดยเป็นการดาํเนินการผ่านกรมส่งเสรมิ
การปกครองส่วนทอ้งถิ/น กระทรวงมหาดไทย ลงสู่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และส่งต่อใหก้บัสาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัท ั /วประเทศ เพื/อส่งมอบใหก้บัอาสาสมคัรสาธารณสุขโดยตรง 
 พนัธกจิขอ้ที/ 2 มุง่เนน้ใหบ้รกิารท ั�งหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนที/เป็นผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย
หน่วยงานภาครฐัคือ หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุข  เช่น  โรงพยาบาลศูนย(์รพศ.) โรงพยาบาลท ั /วไป(รพท.) 
โรงพยาบาลชมุชน(รพช.) สถานีอนามยั(สอ.)) สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั(สสจ.) สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ(สสอ.) 
ศูนยสุ์ขภาพชมุชน (PCU) และกรมต่างๆในสงักดักระทรวงสาธารณสุข โดยบรกิารที/ใหคื้อ ใบรบัรองมาตรฐานดา้น
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ระบบบริการสุขภาพไดแ้ก่ ใบอนุญาต/ใบรบัรองประเภทต่างๆที/ใชเ้ป็นเครื/องมอืในการควบคุม กาํกบั ดูแลใหห้น่วยงาน
เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน ในการสรา้งความม ั /นใจแก่ประชาชนผูร้บับริการ ประกอบดว้ย 1) ใบรบัรองมาตรฐาน
บรกิารสาธารณสุขส่งมอบใหผู้ร้บับรกิารโดยมหีนงัสอืจากกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ส่งตรงถงึผูร้บับริการ และ
เผยแพร่ผ่าน website ของสาํนกัพฒันาระบบบริการสุขภาพ 2) ใบรบัรองมาตรฐานดา้นอาคารและสถาปตัยกรรม
สาธารณสุข ส่งมอบใหผู้ร้บับริการโดยการจดัส่งทางไปรษณีย ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของกองแบบแผน 3) 
ใบรบัรองมาตรฐานดา้นวศิวกรรมการแพทย ์ส่งมอบใหผู้ร้บับริการโดยการออกหน่วยเคลื/อนที/ประจาํปี และ 4)ใบรบัรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษา ส่งมอบใหผู้ร้บับรกิารโดยการถ่ายทอด และเผยแพร่องคค์วามรูท้ ั�งโดยตรง และผ่าน website 

ของกรมฯ  ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน บรกิารที/ส่งมอบคือ ใบรบัรองมาตรฐานงานธุรกจิบรกิารสุขภาพ ส่งมอบโดยการ
ตรวจประเมนิพรอ้มมอบสญัลกัษณ์ตามมาตรฐานที/กรมกาํหนดใหก้บัผูร้บับรกิารโดยตรง 
 พนัธกจิขอ้ที/ 4  เป็นการมุง่เนน้ใหบ้รกิารภาคประชาชน โดยบริการหลกัที/ส่งมอบใหแ้ก่ผูร้บับริการคือ 
รูปแบบ/แนวทาง/สื/อสุขภาพ นอกจากหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขที/ระบขุา้งตน้แลว้ ยงัมผูีร้บับริการอื/นที/อยู่ใน
ส่วนของทอ้งถิ/น เช่น องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ/น(อปท.)   องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.)  และผูร้บับริการที/เป็นภาค
ประชาชนโดยตรง ไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.)   ชมรมอสม. แกนนาํองคก์รและชุมชนกลุ่มต่างๆ  
 พนัธกจิขอ้ที/ 6 เป็นการใหบ้ริการองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นบริการสุขภาพ โดยมผูีร้บับรกิารที/เป็น
กลุม่เดียวกบัผูร้บับริการจากพนัธกจิท ั�ง 4 ขอ้ขา้งตน้ ซึ/งมวีธิีการส่งมอบบริการไดแ้ก่ การใหค้วามรูผ้่านการจดัประชมุ/
อบรม/สมัมนา/เวทแีลกเปลี/ยนเรยีนรู ้การใหค้วามรูผ้่านสื/อต่างๆ เช่น สื/อบคุคล เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข เจา้หนา้ที/
สาธารณสุข และบุคลากรของกรมฯ สื/อสิ/งพมิพ ์เช่น แผ่นพบั โปสเตอร ์วารสาร จลุสาร จดหมายขา่ว หนงัสอืพมิพ ์เป็น
ตน้ สื/ออเิลคทรอนิกส ์ โดยผ่านเวบ็ไซตข์องกรมฯและหน่วยงานสงักดักรมฯ การจดักจิกรรมรณรงคใ์นวาระต่างๆ การ
จดัส่งเอกสารความรูต่้างๆทางไปรษณีย ์และการมารบัดว้ยตนเอง  
 (2) วสิยัทศัน์ เป้าประสงคห์ลกั และค่านิยมหลกัของกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  
  วสิยัทศันข์องกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ คือ  “เป็นองคก์รหลกัในการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิาร
สุขภาพและพฒันาศกัยภาพประชาชนใหส้ามารถพึ/งตนเองดา้นสุขภาพได”้ และมเีป้าประสงคห์ลกัของกรมฯประกอบดว้ย 
คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารสุขภาพ และเสรมิสรา้งการมส่ีวนร่วมในการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชน รวมถงึได ้
กาํหนดค่านิยมหลกัของกรมฯไวคื้อ “มุง่ม ั /นดว้ยใจ ใฝ่รูส้รา้งสรรค ์ร่วมแรงใจกนั ยดึม ั /นคุณธรรม นาํจติบรกิาร”   
 (3)  ลกัษณะโดยรวมของบคุลากรในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ มบีุคลากรจาํนวนท ั�งสิ�น 1,310 คน แบง่เป็นขา้ราชการ จาํนวน 945  คน   
และลูกจา้งประจาํ จาํนวน 365 คน  โดยบคุลการที/ขา้ราชการนั�นมคีวามหลากหลายในสายงานอาชพี ส่วนใหญ่รอ้ยละ  76.83 
อยู่ในสายงานสนบัสนุน รองลงมาคือรอ้ยละ 23.17 อยู่ในสายงานหลกั และตาํแหน่งที/มมีากที/สุดไดแ้ก่ นกัวชิาการ
สาธารณสุขคือ รอ้ยละ  21.16  รองลงมาคือ นายช่างโยธา  , เจา้พนกังานธุรการ , นายช่างไฟฟ้า และนายช่างเทคนิค 
คือ รอ้ยละ  13.86 ,11.75 ,11.22 , 11.11 ตามลาํดบั  และพบว่า  ขา้ราชการมอีายุตวัเฉลี/ย 46.92 ปี  และอายุราชการ
เฉลี/ย  23.15 ปี   ท ั�งนี�  ขา้ราชการส่วนใหญ่มกีารศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตร ี รองลงมาคือ   ตํ /ากว่าปรญิญาตร ีและ
ปริญญาโท คือ รอ้ยละ 54.18  , 29.42 และรอ้ยละ 16.30 ตามลาํดบั โดยมเีพยีงรอ้ยละ 0.10 เท่านั�น ที/จบระดบั
ปริญญาเอก  (ขอ้มลู ณ วนัที/ 1 ตลุาคม 2552) 
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 ท ั�งนี�  จากบคุลากรที/เป็นขา้ราชการของกรมฯที/อยู่สายงานหลกัที/ทาํหนา้ที/ในการขบัเคลื/อนภารกจิหลกัตาม
เป้าประสงคข์องกรมฯมเีพยีง รอ้ยละ 23.17 เท่านั�น ซึ/งกรมฯยงัไมม่นีโยบายในการเพิ/มอตัรากาํลงั แต่เนื/องจากเป็น
ขอ้จาํกดัในระดบัประเทศในเรื/องการเพิ/มและขยายอตัรากาํลงัของส่วนราชการ ท ั�งนี�  ควรที/จะมกีารวางแผนการเพิ/ม
อตัรากาํลงัทดแทนในส่วนของสายงานหลกัใหม้สีดัส่วนเพิ/มขึ�น 
 (4) เทคโนโลย ีอปุกรณ์ และสิ
งอาํนวยความสะดวก 
  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ มภีารกจิหลกัที/สาํคญัที/ส่งผลต่อการบรรลุพนัธกิจและวสิยัทศันข์องกรม 
โดยสามารถแบง่เทคโนโลย ี อปุกรณ ์ และสิ/งอาํนวยความสะดวกที/สาํคญั และส่งผลต่อการขบัเคลื/อนและผลกัดนังาน
ตามภารกจิ ออกเป็น 2 ส่วน ตามเป้าประสงคห์ลกัของกรมที/กาํหนด ดงันี�  
  ส่วนที/ 1 ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นบรกิารสุขภาพ ประกอบดว้ย เทคโนโลยสีารสนเทศเกี/ยวกบัระบบ
อเิลคทรอนิกส ์ เช่น ระบบInternetและIntranet ที/สามารถเชื/อมโยงเครอืขา่ยหน่วยงานท ั�งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคไดท้ ั /ว
ประเทศ  1) ระบบงานเกี/ยวกบังานดา้นวศิวกรรมการแพทยไ์ดแ้ก่ ระบบสอบเทยีบเครื/องมอืแพทย ์ ระบบ E-Radio (การ
ตดิต่อสื/อสารวทิยุผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต) ระบบ Video Conference (การประชมุทางไกลผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตโดย
เหน็ภาพและเสยีง) ระบบวทิยุสื/อสารทางไกล ระบบสญัญาณดาวเทยีม  2) ระบบงานเกี/ยวกบังานอาคารสถานที/สถานบรกิาร
สุขภาพภาครฐั ไดแ้ก่ โปรแกรมปฏบิตังิานตามวชิาชพี เช่น Auto Cad Autodesk Revit Photosho Sketch UP Vis 

Structure  และ Microfeap  3) ระบบงานเกี/ยวกบับรกิารสุขภาพ ไดแ้ก่ ระบบภมูศิาสตรส์ารสนเทศ (GIS)ใชพ้ฒันาระบบ
ฐานขอ้มลูดา้นต่าง  ๆ โปรแกรมประยุกตส์าํหรบัการปฏบิตังิานและการใหบ้รกิารผูร้บับรกิาร  One Stop Service  เป็นตน้  
ส่วนอปุกรณ์ที/ใชใ้นการปฏบิตังิาน ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดส้ะดวกและรวดเรว็มากยิ/งขึ�น เช่น  อปุกรณ์คอมพวิเตอรท์ ั�ง
แบบตั�งโตะ๊และแบบพกพาพรอ้มอปุกรณ์ต่อพ่วงครบครนั  อปุกรณส์าํนกังาน และอปุกรณส์นบัสนุนการปฏบิตังิาน
เฉพาะวชิาชพีของแต่ละหน่วยงาน เช่นอปุกรณส์นบัสนุนการใหบ้รกิารเกี/ยวกบัการตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง วสัดุอปุกรณ์
และเครื/องมอืทางการแพทยแ์ละวสัดุอปุกรณ์ท ั /วไปของหน่วยงานที/ขอรบับรกิาร  เป็นตน้ สาํหรบัสิ/งอาํนวยความสะดวก
ในการปฏบิตังิานและใหบ้ริการ  กรมมหีอ้งประชมุขนาดความจตุ่างๆที/ต ั�งอยู่ในระดบักรมและตั�งอยู่ตามหน่วยงานใน
สงักดักรม ท ั�งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภมูภิาค มรีถยนตร์าชการ  หอ้งสุขา หอ้งอาบนํ�า หอ้งกฬีาในร่ม และสถานที//
ลานกฬีา เพื/อใหบ้คุลากรของกรมและผูร้บับริการใช ้รวมท ั�งมบีา้นพกัราชการ กระจายตามหน่วยงานที/ต ั�งอยู่ส่วนภมูภิาค
ทกุแห่ง (จาํนวน 14 แห่ง) อย่างครบครนั 

 ส่วนที/ 2 ดา้นการพฒันาศกัยภาพประชาชนใหส้ามารถพึ/งตนเองดา้นสุขภาพได ้ นอกจากระบบInternet 
และ Intranet ที/สามารถเชื/อมโยงเครอืขา่ยหน่วยงานท ั�งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคไดท้ ั /วประเทศแลว้ กรมยงัมี
เทคโนโลยแีละสารสนเทศที/ใชใ้นการปฏบิตังิานดงันี� คือ  โปรแกรมการเรยีนรูแ้บบออนไลนคื์อ โปรแกรมการเฝ้าระวงั
พฤตกิรรมสุขภาพ (e-learning) ศูนยก์ารเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ โปรแกรมการประเมนิผลหมู่บา้น
จดัการดา้นสุขภาพ  โปรแกรมระบบฐานขอ้มลูอาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.) นอกจากนี�ยงัมรีะบบรบัสญัญาณดาวเทยีม 
และระบบ e-radio (การตดิต่อสื/อสารวทิยุผ่านระบบเครอืขา่ยอินเตอรเ์น็ต) ของหน่วยงานที/ต ั�งอยู่ท ั�งส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาคท ั�ง 5 แห่ง  สาํหรบัอปุกรณ์ที/ใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการพฒันาศกัยภาพประชาชนฯ นอกจากที/กลา่วไวใ้นส่วนที/ 
1 แลว้ ยงัมอีปุกรณท์ี/ใชเ้กี/ยวกบังานดา้นการสื/อสารและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพประชาชน กรมมหีอ้งส่งสญัญาณ
วทิยุกระจายเสยีงพรอ้มอุปกรณ์ ชดุผลติสื/อวดิทิศันพ์รอ้มอปุกรณ ์ รถหน่วยสุขศึกษาเคลื/อนที/  และโรงพมิพ ์ เป็นตน้ 
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ส่วนสิ/งอาํนวยความสะดวกในการปฏบิตังิานและใหบ้รกิารที/เพิ/มเตมิจากที/ระบุขา้งตน้คือ  มที ั�งหอ้งประชมุสาํหรบัใชใ้น
การฝึกอบรมผูร้บับริการและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีของกรมเป็นการเฉพาะ  ที/ต ั�งอยู่ในหน่วยงานส่วนภมูภิาค 5 แห่ง เพื/อใช ้
สาํหรบัการถ่ายทอดความรู ้ และพฒันาสุขภาพภาคประชาชน  รวมถงึมหีอ้งพกัสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมครบทกุ
หน่วยงานส่วนภมูภิาค 

 (5) สว่นราชการดําเนินการภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัที
สาํคญั 
 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  เป็นส่วนราชการระดบักรมในสงักดักระทรวงสาธารณสุข โดยมกีฎหมาย  กฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ที/สาํคญั และส่งผลต่อการดาํเนินงานของกรม ประกอบดว้ย พระราชบญัญตัต่ิางๆไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541  พระราชบญัญตัปิระกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 แกไ้ข
เพิ/มเตมิพ.ศ.2543 พระราชบญัญตัวิศิวกรรมการแพทย ์ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543  และพระราชบญัญตัิ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ส่วนกฎกระทรวงที/สาํคญัที/กรมดาํเนินการไดแ้ก่ กฎกระทรวงว่าดว้ยการตรวจสอบอาคาร มาตรา 
32 ทวแิห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   และกฎกระทรวงว่าดว้ยการกาํหนดสิ/งอาํนวยความสะดวกสาํหรบั
ผูร้บับรกิารหรอืทพุลภาพและคนชราในอาคาร พ.ศ. 2544 โดยในส่วนของระเบยีบที/สาํคญัและกรมรบัผดิชอบคือ ระเบยีบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยบคุคลซึ/งกระทรวง   ทบวงกรม  กรุงเทพมหานคร  เมอืงพทัยา  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
เทศบาล  สุขาภบิาล  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/นอื/นหรอืสภากาชาดไทยมอบหมายใหป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมในความควบคุม
ของเจา้หนา้ที/ซึ/งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2539  ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยบคุคลซึ/งไดร้บัมอบหมายให ้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย หรอืสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์นความควบคุมของเจา้หนา้ที/ซึ/งเป็นผู ้
ประกอบโรคศิลปะ  หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. 2545 ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจาํหมูบ่า้น พ.ศ.2541 นอกจากนี� ยงัมปีระกาศที/กรมมกีารดาํเนินการกบัหน่วยงานผูร้บับรกิาร เช่น ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื/องกาํหนดสถานที/เพื/อสุขภาพหรอืเพื/อเสรมิสวย ตามพระราชบญัญตับิรกิาร พ.ศ. 2509  2551 และประกาศกรม
สนบัสนุนบรกิารสุขภาพ พ.ศ.2551 เรื/องการปรบัอตัราค่าที/พกั หอ้งประชมุและค่าบรกิารอื/นๆของศูนยฝึ์กอบรมและพฒันา
สุขภาพภาคประชาชน เป็นตน้ 

ข.  ความสมัพนัธภ์ายในและภายนอกองคก์ร 
 (6) โครงสรา้งองคก์รและวธีิการจดัการที
แสดงถงึการกาํกบัดูแลตนเองที
ดี 

  กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายใตโ้ครงสรา้งการกาํกบัดูแลของปลดักระทรวงสาธารณสุข โดย
มอบใหร้องปลดักระทรวงสาธารณสุขดา้นสนบัสนุนงานบรกิารสุขภาพ มหีนา้ที/กาํกบัดูแล และกรมฯไดแ้บง่โครงสรา้งหนา้ที/การ
บรหิารตามกฏกระทรวง เป็น 2 สาํนกั 5 กอง ประกอบดว้ย สาํนกับรหิาร สาํนกัพฒันาระบบบริการสุขภาพ กองวศิวกรรม
การแพทย ์ กองแบบแผน กองการประกอบโรคศิลปะ กองสนบัสนุนสุขภาพภาคประชาชน กองสุขสุขศึกษา และมหีน่วยงานที/
จดัต ั�งเป็นการภายใน 2 หน่วยงานไดแ้ก่ สาํนกังานส่งเสรมิธุรกจิบรกิารสุขภาพ สาํนกัพฒันาวชิาการและนิเทศงาน รวมถงึมี
หน่วยงานที/ขึ�นตรงกบัอธบิดกีรมฯคือ กลุม่พฒันาระบบบรหิาร และกลุม่ตรวจสอภายใน มผูีบ้รหิารสูงสุดคืออธบิดแีละมรีอง
อธบิดรีบัผดิชอบกาํกบัดูแลหน่วยงานในสงักดักรมฯ โดยมกีารกาํกบัดูแลองคก์รภายในองคก์รแบง่ออกเป็น 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย  

ดา้นการการเงนิ การป้องกนัและปราบการทจุริตและประพฤติมิชอบ มหีน่วยตรวจสอบภายใน เป็น
หน่วยงานที/ขึ�นตรงต่ออธบิดกีรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ทาํหนา้ที/ตรวจสอบ วเิคราะห ์ รวมท ั�งประเมนิผลการ
ดาํเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํส ั /ง และมตคิณะรฐัมนตร ีที/เกี/ยวขอ้งกบัการบรหิารงบประมาณ 



รายงานผลการดาํเนินงานตามเกณฑพ์ฒันาคุณภาพการจดัการภาครฐัระดบัพื�นฐาน  

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หนา้ 7 

การบริหารพสัดุและทรพัยส์นิ การใชท้รพัยากรทกุประเภทใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และใหค้าํปรึกษา
แก่คณะทาํงานวางระบบควบคุมภายในขององคก์ร ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการ
กาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ/งจดัทาํขึ�นตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจ
เงนิแผ่นดนิ พ.ศ. 2542 กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพไดจ้ดัวางระบบควบคุมภายในในระดบัหน่วยรบัตรวจ และระดบั
หน่วยงานย่อย รวมท ั�งรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลการปรบัปรุงการควบคุมภายในของระดบัหน่วยงานย่อย 
นาํมาประมวลและวเิคราะหผ์ลการตดิตามและประเมนิผลการปรบัปรุงการปรบัปรุงควบคุมภายในใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มในปจัจุบนั   

  ดา้นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผูมี้สว่นไดส้่วนเสยี มศูีนยร์าชการใสสะอาด ที/
ดาํเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมรีองอธบิดีกรมที/เป็น CCO (Chief Change Officer) ทาํหนา้ที/เป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยมกีารกาํหนดมาตรการและแนวทางการดาํเนินงานเพื/อสรา้งราชการที/ใสสะอาด และกาํกบัติดตามการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานภายในกรมฯใหเ้ป็นไปตามมาตรการที/กาํหนด รวมถงึ การจดัทาํนโยบายกาํกบัองคก์ารที/ด ี ที/
ประกอบดว้ยนโยบายหลกั 4 ดา้น ที/กาํหนดเป็นแนวปฏบิตั ิมาตรการ/โครงการ ที/ส่งมอบใหทุ้กหน่วยงานในสงักดักรม
ฯนาํไปสู่การปฏบิตัทิี/เป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ดา้นรฐั สงัคม และสิ/งแวดลอ้ม ดา้นผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี ดา้น
องคก์าร และดา้นผูป้ฏบิตังิาน  
  ดา้นการตดิตามผลการปฏบิตังิาน มกีลุม่ตดิตามและประเมนิผล สาํนกับรหิารกรมฯ ทาํหนา้ที/ในการ
รวบรวมและตดิตามผลงานในระดบักรมฯ และมหีน่วยงานที/ขึ�นตรงต่ออธบิดกีรมฯอกี 1 หน่วยงานคือ กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 
ที/ทาํหนา้ที/ในการขบัเคลื/อนและผลกัดนัและพฒันาระบบบรหิารจดัการของกรมฯใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เขา้สู่เกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานสากลตามเป้าหมายยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 และมคีณะ ทาํงานพฒันา
ระบบตดิตามประเมนิผล กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ควบคุมกาํกบัดูแลโดย   รองอธบิดกีรมฯที/
ทาํหนา้ที/เป็น CCO   

  การกาํกบัดูแลจากหน่วยงานภายนอก ยงัมสีาํนกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ(สตง.) และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาคราชการประจาํกระทรวงสาธารณสุข(คตป.) ที/ทาํหนา้ที/ตรวจสอบและประเมนิผลระบบการควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเสี/ยงในเชงิยุทธศาสตรข์องหน่วยงานต่างๆในสงักดักระทรวงสาธารณสุข รวมถงึตรวจสอบและประเมนิผลกรมสนบัสนุน
บรกิารสุขภาพ เพื/อใหเ้กดิความโปร่งใสในการดาํเนินงานท ั�งในดา้นการเงนิ การคลงั และประสทิธผิลในการปฏบิตัริาชการ ท ั�งนี�
เพื/อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย ภายใตห้ลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที/ด ี รวมถงึ มสีาํนกังานก.พ.ร. ที/ทาํหนา้ที/ในการ
ขบัเคลื/อนและผลกัดนัการพฒันาระบบราชการในทกุส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณใ์นมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2545  ตามผงัโครงสรา้งของกรมฯ ดงันี� 
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อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองวศิวกรรมการแพทย ์

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

สาํนักบริหาร

กองสุขศึกษา กองการประกอบโรคศิลปะ

สาํนักพฒันาระบบบริการสุขภาพ

กองแบบแผน

สาํนักงานสง่เสริมธุรกจิบริการสุขภาพ

-กลุ่มพฒันาระบบบริหาร
-กลุ่มตรวจสอบภายใน
-ศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด

สาํนักพฒันาวชิาการและนิเทศงาน

โครงสรา้งกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาค
กลาง จ.ชลบุรี

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 1 (ราชบุรี)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 2 (ขอนแก่น)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 3 (นครสวรรค)์

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 4 (นครราชสมีา)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 5 (อุบลราชธานี)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 6 (เชยีงใหม)่

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 7 (สงขลา)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 8 (ชลบุรี)

ศูนยว์ศิวกรรมการแพทยท์ี/ 9 (สุราษฎรธ์านี)

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต ้ 
จ.นครศรีธรรมราช

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

ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาสุขภาพภาคประชาชน
ชายแดนภาคใต ้ จ.ยะลา

รองปลดักระทรวงสาธารณสุขดา้นสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

 
หมายเหต ุ:      เสน้ _____ คือ หน่วยงานที/จดัต ั�งภายใตก้ฏกระทรวงฯ 

เสน้ - - - -  คือ หน่วยงานที/จดัต ั�งเป็นการภายใน 

     คือ หน่วยงานที/กาํกบัดูแลองคก์าร 
แผนภมิูที
 1  ผงัโครงสรา้งกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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 (7) สว่นราชการหรอืองคก์รที
เกี
ยวขอ้งในการใหบ้รกิารหรอืสง่มอบงานต่อกนั และมีบทบาทในการ 
ปฏบิตังิานร่วมกนั   
 การปฏบิตังิานของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ  ในกระบวนการใหบ้ริการ  มอีงคก์รหรือหน่วยงานที/เกี/ยวขอ้ง
กนั หรือตอ้งส่งมอบงานใหก้รม  มที ั�งหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน  ที/เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุขท ั�ง
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค  เช่น กรมต่างๆในสงักดักระทรวงสาธารณสุข สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั เป็นตน้ ส่วน
หน่วยงานนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุข อาท ิ หน่วยงานในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/น(อปท.) (เช่น องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล(อบต.)) อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) สภาวชิาชพี  สาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง โดยการสื/อสารระหว่างกนัมี
ท ั�งแบบ 2 ทศิทาง และทศิทางเดยีว ซึ/งไดแ้ก่ การจดัประชมุ การประสานและร่วมกนัปฏบิตังิานในพื�นที/ การติดต่อระหว่าง
บคุคล การรายงานผ่านระบบอิเลคทรอนิกส ์หรอืการสื/อสารทาง Internet โทรศพัท ์โทรสาร โดยหนงัสอืราชการ เป็นตน้ ดงั
แสดงในตารางที/ 2 

ตารางที
 2 แสดงสว่นราชการหรอืองคก์รที
เกี
ยวขอ้งกบักรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
สว่นราชการ/หน่วยงานที

ปฏบิตังิานเกี
ยวขอ้งกนั 

บทบาทหนา้ที
 ขอ้กาํหนดที
สาํคญัในการ
ปฏบิตังิานร่วมกนั 

กลไกการสื
อสารระหว่างกนั 

กรมต่างๆในสงักดักระทรวง
สาธารณสุข 

ประสานการทาํงานดา้น
ระบบบริการสุขภาพ และ
สุขภาพประชาชน 

ความสาํเรจ็ของผลผลติงาน การลงนามความร่วมมอื 

แผนการดาํเนินงาน 
 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ตรวจสอบ กาํกบั ควบคุม 
สถานบรกิารสุขภาพใหเ้ป็นไป
ตามคุณภาพมาตรฐาน 

ตรวจสอบ กาํกบั ควบคุม
ภายใตก้ฏหมายที/กาํหนด 

โทรศพัท ์, โทรสาร 

,Website 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ/น(อปท.),
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 
ชมรมอสม. 

ประสานความร่วมมอื เพื/อ
การบรกิารสุขภาพทกุระดบั 

ประสานงาน ดา้นการดูแล
พฤตกิรรมสุขภาพแบบองคร์วม 

ประสานและร่วมกนั
ปฏบิตังิานในพื�นที/ , 
โทรศพัท ์, โทรสาร 

Website, 

สภาวชิาชพี ควบคุม กาํกบัมาตรฐาน
วชิาชพีในการปฏบิตังิาน
ดา้นสถาปตัยกรรมควบคุม 
ดา้นวศิวกรรมควบคุม 

จรรยาบรรณวชิาชพี   
ทกุสาขาวชิาชพีตอ้งมใีบ
ประกอบวชิาชพีควบคุม 

ประชมุร่วมกนั 

โทรศพัท ์, โทรสาร 

,Website 

สาํนกังบประมาณ 

 

จดัสรรงบประมาณ ความถกูตอ้งตามระเบยีบการ
จดัสรรงบประมาณ 

 

การรายงานผ่านระบบ 

EVMIS 

กรมบญัชีกลาง ประสานการใชจ่้าย
งบประมาณ 

 

ความถกูตอ้งตามระเบยีบการ
เบกิจ่าย 

การรายงานผา่นระบบ 
GFMIS เอกสารทางการเงนิ 
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  (8) กลุ่มผูร้บับรกิาร ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยี ความตอ้งการและความคาดหวงัที
สาํคญั แนวทางและ
วธีิการสื
อสารระหว่างกนั 

 ผูร้บับรกิารหลกัของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ประกอบดว้ย หน่วยงานท ั�งภาครฐั ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน โดยหน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่  หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสุข  เช่น  สถานบรกิารสุขภาพ (โรงพยาบาล
ศูนย(์รพศ.) โรงพยาบาลท ั /วไป(รพท.) โรงพยาบาลชมุชน(รพช.) สถานีอนามยั(สอ.)) สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ และกรมต่างๆ  ส่วนทอ้งถิ/น เช่น องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ/น(อปท.)   องคก์ารบรหิาร
ส่วนตาํบล (อบต.)  ส่วนภาคเอกชน ไดแ้ก่ สถานพยาบาลเอกชน คลนิิก และสถานประกอบการธุรกจิบรกิารสุขภาพ 
สาํหรบัภาคประชาชนไดแ้ก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข(อสม.)   ชมรมอสม.   แกนนาํองคก์ร  และชมุชนกลุ่มต่างๆ   
นอกจากนี�ในส่วนของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีที/เกี/ยวขอ้งกบักรม  ไดแ้ก่  ประชาชนผูร้บับรกิารสถานบรกิารสุขภาพ  ซึ/งเป็น
หน่วยงานที/เป็นผูร้บับรกิารของกรม คือ ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีที/เป็นผูป่้วย และผูดู้แลผูป่้วย เป็นตน้ โดยความตอ้งการและ
ความคาดหวงัที/สาํคญัของผูร้บับรกิาร กรมฯไดด้าํเนินการสาํรวจไมค่รบทกุกลุม่ และยงัไมไ่ดส้าํรวจในกลุม่ผูม้ส่ีวนได ้
ส่วนเสยี 
2. ความทา้ทายต่อองคก์ร 
ก. สภาพการแข่งขนั 

 (9) สภาพการแข่งขนัภายในประเทศ  / ประเภทการแข่งขนั และจาํนวนคู่แข่งในแต่ละประเภท /
ประเด็นการแข่งขนั และผลการดําเนินการปจัจุบนัในประเด็นการแข่งขนัเมื
อเปรยีบเทียบกบัคู่แข่ง 

 เนื/องจากกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ เป็นส่วนราชการในสงักดักระทรวงสาธารณสุข ภารกจิที/ไดร้บั
มอบหมายจงึเป็นส่วนราชการเดียวในประเทศที/ดาํเนินการ ไมม่หีน่วยงานใดท ั�งภาครฐัและภาคเอกชนใหเ้ปรยีบเทยีบท ั�ง
ในเชงิผลลพัธข์ององคก์รได ้ซึ/งกรมฯไดพ้จิารณาแลว้จงึกาํหนดการเปรียบเทยีบที/กระบวนการ โดยจากการวเิคราะหแ์ละ
จดัลาํดบัแลว้พบว่า มกีระบวนการสนบัสนุนที/เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื/อนและผลกัดนัใหภ้ารกจิหลกัของกรมฯ
บรรลุ ไดแ้ก่ กระบวนการจดัทาํยุทธศาสตร ์กระบวนการพฒันาบคุลากร และกระบวนการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ท ั�งนี� ไดค้ดัเลอืกกระบวนการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ซึ/งถอืเป็นเครื/องมอืในการ
ผลกัดนัภารกจิของกรมฯใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงัแสดงตามตารางที/ 3 

 

ตารางที
 3 แสดงประเดน็การแข่งขนัภายในประเทศของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
ประเภทการ

แข่งขนั 
คู่แข่ง ประเด็น 

การแข่งขนั 
ผลการดําเนินงาน 

ในปจัจุบนั 
เมื
อเทยีบกบัคู่แข่ง 

ปจัจยัสาํคญั 
ที
ทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

1. การแขง่ขนั
ภายในประเทศ 

ศูนย์
สารสนเทศ 

กรม
สุขภาพจติ 

กระบวนการ
บริหารจดัการ
พฒันางานดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กรมสนบัสนุนบรกิาร
สุขภาพยงัไมม่ี
มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานที/ชดัเจน 

และเป็นระบบ 

 

กรมสุขภาพจติมปีจัจยัสาํคญัที/ทาํ
ใหก้ารดาํเนินงานประสบ
ความสาํเรจ็ดงันี�  
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ประเภทการ
แข่งขนั 

คู่แข่ง ประเด็น 
การแข่งขนั 

ผลการดําเนินงาน 
ในปจัจุบนั 

เมื
อเทยีบกบัคู่แข่ง 

ปจัจยัสาํคญั 
ที
ทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

1. การแขง่ขนั
ภายในประเทศ 

(ต่อ) 

  

 
 1. ผูบ้ริหารทกุระดบัให ้

ความสาํคญัและสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานอย่างจรงิจงัและ
ต่อเนื/อง 
2. มบีคุลากรดา้นเทคโนโลยทีี/
เพยีงพองและทาํงานเป็นทมี 

3. องคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของบคุลากร 

4. มาตรฐานการปฏบิตังิานและ
ระบบงาน 

2. การแขง่ขนั
ภายนอกประเทศ 

- - - - 

  

 (10)  - ปจัจยัสาํคญัที
ทาํใหส้ว่นราชการประสบความสาํเรจ็เมื
อเปรยีบเทียบกบัคู่แข่ง 
      1) ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2) มงีบประมาณดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที/เพยีงพอ ต่อการพฒันา วางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหม้ปีระสทิธภิาพ สามารถเชื/อมโยงเครอืขา่ยหน่วยงานในสงักดักรมฯไดท้ ั�งในส่วนกลาง และส่วนภมูภิาคๆไดอ้ย่าง
ครอบคลุม ท ั /วถงึ 

  3) มบีคุลากรที/มคีวามรู ้ความเชี/ยวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ(Programmer) เพื/อวางระบบ 
และพฒันางานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมฯและสามารถปฏบิตังิานในองคก์รไดใ้นระยะยาว  

   - ปจัจยัแวดลอ้มที
เปลี
ยนแปลงไปซึ
งมีผลต่อสภาพการแข่งขนัของสว่นราชการ   
  1) ผูบ้รหิารของกรมฯมกีารเปลี/ยนแปลงบอ่ยคร ั�ง ส่งผลต่อการกาํหนดนโยบาย และดาํเนินการตาม
นโยบายดา้นเทคโนโลยสีานสรเทศที/ไมต่่อเนื/อง 
  2) งบประมาณมจีาํกดั ไมเ่พยีงพอต่อการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  3) จาํนวนบคุลกรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมไีมเ่พยีงพอ และเปลี/ยนแปลงผูร้บัผดิชอบงานดา้น 

เทคโนโลยสีารสนเทศบอ่ยคร ั�ง  

 (11)(12) - แหล่งขอ้มลูเชิงเปรียบเทยีบและขอ้มลูเชิงแข่งขนั 

  สาํหรบัส่วนราชการคู่เปรียบเทยีบ กรมฯไดเ้ลอืกส่วนราชการในสงักดักระทรวงสาธารณสุข คือ กรม
สุขภาพจติ โดยจากการที/กรมฯไดป้ระสานงานกบับคุลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ร่วมกบัไดไ้ปศึกษาดูงานอย่างไม่
เป็นทางการพบว่า ในการกระบวนการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมสุขภาพจติ มผีลงานในเชงิ
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ประจกัษท์ี/สามารถนาํมาเป็นประเดน็ในการเปรยีบเทยีบกระบวนการของกรมฯได ้ท ั�งนี�กรมฯยงัไม่ไดก้าํหนดการเปรียบเทยีบ
กบัหน่วยงานภายนอกประเทศ 
 ในส่วนของสภาพการแขง่ขนันั�น กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพอยู่ระหว่างการเร่งรดัเพื/อดาํเนินการพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการเปรียบเทยีบในการพฒันากระบวนการตามที/
กาํหนด   
 กรมไม่มขีอ้จาํกดัในการซึ/งไดม้าซึ/งขอ้มลูเชงิเปรียบเทยีบและขอ้มลูเชงิแขง่ขนั  
     
ข. ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์
 (13) ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตรข์องกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
  1) ความทา้ทายดา้นพนัธกจิ กาํหนดความทา้ทาย 2 เรื/อง ภายใตพ้นัธกจิส่งเสรมิ สนบัสนุน และ
ประสานการพฒันาระบบบริการสุขภาพ ไดแ้ก่ เรื/องการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพในสถานบรกิารสุขภาพภาครฐั ที/ตอ้งมี
กฎหมายรองรบั เพื/อใหก้ารควบคุมกาํกบั ดูแลสถานบริการสุขภาพภาครฐัใหม้คุีณภาพมาตรฐานตามที/กฎหมายกาํหนด  
และเรื/องการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพในสถานประกอบการธุรกิจบรกิารสุขภาพ ที/ตอ้งมกีฎหมายรองรบัเช่นเดียวกบั
กฎหมายรองรบัการควบคุมกาํกบัดูแลสถานพยาบาลภาคเอกชน เนื/องจากกรมฯเป็นหน่วยบริการเดียวที/ทาํหนา้ที/ในการ
ใหบ้รกิารหลกัการส่งมอบ ใบอนุญาต/ใบรบัรองมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ที/ใชเ้ป็นเครื/องมอืในการควบคุม กาํกบั 
ดูแลใหห้น่วยงานเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน ในการสรา้งความม ั /นใจแก่ประชาชนผูร้บับรกิาร   ภายใตเ้ป้าประสงค์
หลกัขององคก์รคือ การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสุขภาพ 

     2) ความทา้ทายดา้นปฏบิตักิาร  ไดแ้ก่ การจดัทาํ ปรบัปรุง และพฒันากฎหมายที/เกี/ยวขอ้งใหส้ามารถ
นาํไปบงัคบัใชไ้ดแ้บบเบด็เสรจ็ ต ั�งแต่ การควบคุม กาํกบั ดูแลใหส้ถานบรกิารสุขภาพภาครฐั และสถานประกอบการ
ธุรกจิบริการสุขภาพ มคุีณภาพมาตรฐานตามที/กฎหมายกาํหนด   
   3) ความทา้ทายดา้นทรพัยากรบุคลากร คือ พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหม้คีวามรู ้และเชี/ยวชาญในดา้น
การจดัทาํ ปรบัปรุง และพฒันากฎหมายเพิ/มมากขึ�น เพื/อใหส้ามารถเป็นกลไกในการขบัเคลื/อนภารกจิของกรมฯบรรลุ
ตามเป้าหมายที/กาํหนด  
 

ค. ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ 
(14) แนวทางและวธีิการในการปรบัปรุงประสทิธิภาพของสว่นราชการเพื
อใหเ้กดิผลการดําเนินการที
ดี 

 แนวทางในการปรบัปรุงผลการดาํเนินการอย่างต่อเนื/อง ที/กรมดาํเนินการภายใตเ้ครื/องมอืและแนวคิดต่างๆ
ทางการบริหารจดัการ เช่น   ภารกจิหลกัของกรมฯ ไดแ้ก่ การพฒันาระบบเทคโนโลยทีี/เป็น Software เฉพาะสาขาวชิาชพีที/
ระบุไวใ้นขอ้(4) เช่น Auto Cad Autodesk Revit Photosho Sketch UP Vis Structure  และ Microfeap  โปรแกรม
การเรยีนรูแ้บบออนไลนท์ี/ใหป้ระชาชนเขา้มาใชคื้อ โปรแกรมการเฝ้าระวงัพฤติกรรมสุขภาพ (e-learning) เป็นตน้ ส่วน
ภารกจิสนบัสนุนไดแ้ก่ การจดัทาํแผนยุทธศาสตรไ์ดน้าํวงจร PDCA เขา้มาปรบัใชท้ ั�งในเชงิยุทธศาสตรแ์ละในระดบั
ปฏบิตัิการ มกีระบวนการทบทวนผลการปฏบิตังิานที/ผ่านมาโดยการวเิคราะหจ์ุดอ่อนจุดแขง็ขององคก์รดว้ยวธิีการ SWOT 

Analysis เพื/อนาํไปสู่การกาํหนดวสิยัทศันแ์ละเป้าประสงคข์องกรม  การนาํแนวทางของ Balance Score Card มาใชใ้น
การนาํแผนยุทธศาสตรสู่์การปฏบิตัิและการจดัทาํแผนที/ยุทธศาสตร ์  (Strategy Map) การจดัทาํขอ้เสนอการเปลี/ยนแปลง



รายงานผลการดาํเนินงานตามเกณฑพ์ฒันาคุณภาพการจดัการภาครฐัระดบัพื�นฐาน  

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หนา้ 13 

(Blueprint for Change)  การลดระยะเวลาและข ั�นตอนการใหบ้ริการ/การปฏบิตังิาน การลดตน้ทุนต่อหน่วย การบริหาร
ความเสี/ยง การรายงานการใชจ่้ายงบประมาณผ่านระบบอิเลคทรอนิกสเ์ช่น ระบบ GFMIS และระบบ SMARTของกรมฯ 
นอกจากนี�ยงัไดม้กีารจดัทาํ 5 ส. ในทุกหน่วยงานสงักดักรมฯ เป็นตน้ รวมถงึไดก้าํหนดจดุเริ/มตน้ที/จะพฒันาและปรบัปรุง
ประสทิธิภาพการดาํเนินงานเกี/ยวกบัการบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมฯ โดยใช ้ Benchmarking กบั
ส่วนราชการที/มผีลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัที/ดีกว่า ที/เรยีกว่าเป็นคู่แขง่ คือกรมสุขภาพจติ 

(15) แนวทางในการเรยีนรูข้ององคก์รและการแลกเปลี
ยนความรู ้  
  แบง่แนวทางในการเรยีนรูข้ององคก์รและการแลกเปลี/ยนความรูข้องกรม  ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
ระดบัองคก์ร ไดส่้งเสรมิ สนบัสนุนใหม้กีระบวนการจดัการองคค์วามรูท้ี/จาํเป็นต่อประเดน็ยุทธศาสตรข์องกรมอย่างต่อเนื/อง 
ภายใตก้ระบวนการจดัการความรู ้7 ข ั�นตอน ตั�งแต่ การคน้หาความรู ้การสรา้งและแสวงหาความรู ้การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ การ
ประมวลและกล ั /นกรองใหเ้ป็นระบบ การเขา้ถงึความรู ้ การแลกเปลี/ยนเรยีนรู ้ และพฒันาการเรยีนรู ้ โดยดาํเนินการในรูปของ
คณะทาํงานการจดัการความรูข้องกรมฯภายใตก้ารควบคุมกาํกบัจาก CKO ของกรมฯ ซึ/งนอกจากจะดาํเนินการจดัการความรูท้ี/
จาํเป็นต่อประเดน็ยุทธศาสตรข์องกรมฯแลว้ ยงัไดก้าํหนดใหท้กุหน่วยงานในสงักดัดาํเนินการจดัการความรูข้องหน่วยงานเอง โดย
กาํหนดเป็นมาตรการ/โครงการเสริมสรา้งการมส่ีวนร่วมในกระบวนการบริหารจดัการองคค์วามรูข้องหน่วยงาน ภายใตน้โยบาย
กาํกบัองคก์ารที/ดขีองกรมดา้นผูป้ฏบิตังิาน รวมถงึการมศูีนยก์ารเรยีนรูด้า้นสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพที/ใหบ้รกิารแก่
บคุลากรและผูร้บับริการ ส่วนในระดบับคุคลนั�นกรมไดส่้งเสรมิและสนบัสนุนใหบ้คุลากรของกรมมกีารเรยีนรูแ้ละแลกเปลี/ยน
ความรู ้ ผ่านกระบวนการพฒันาในรูปแบบต่างๆท ั�งที/เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เช่น การจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บคุลากรตามแผน
กลยุทธด์า้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลและ/หรอืตามประเดน็องคค์วามรูใ้หม่ๆ  การเสรมิสรา้งความรูแ้ละนาํเสนอผลงานวชิาการ
ในเวทกีารประชมุต่างๆ รวมถงึเวทกีารประชมุวชิาการประจาํปีดว้ย การสนบัสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื/อง  การมรีะบบการฝึกสอน
งาน (Coaching)และการเป็นวทิยากร/ที/ปรกึษา โดยผูเ้ชี/ยวชาญ/ผูท้ี/มปีระสบการณใ์นแต่ละดา้นอย่างสมํ /าเสมอ (เช่น การจดั
ฝึกอบรมหลกัสูตรเสรมิสรา้งความรูเ้ชงิลกึ การเป็นวทิยากร/ที/ปรกึษาใหแ้ก่หน่วยงานในสงักดัท ั�งส่วนกลางและส่วนภมูภิาค) การ
จดัทาํคู่มอืมาตรฐานในการปฏบิตังิาน และการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านระบบอเิลคทรอนิกส ์(e-learning)  เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


