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ลักษณะสําคัญขององค์กร
ลักษณะสําคัญขององค์กร แสดงให้เห็นภาพรวมของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ทีป/ ระกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ส่วนที/ 1 เป็ นการบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบตั งิ านหลักได้แก่ ลักษณะพืนฐานของกรมคือ พันธกิจ วิสยั ทัศน์
เป้ าประสงค์ ค่านิยมหลัก ลักษณะโดยรวมของบุคคล การมีเทคโนโลยี วัสดุอปุ กรณ์ และสิง/ อํานวยความสะดวก การ
ปฏิบตั งิ านทีอ/ ยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ การมีหน่วยงานทีก/ าํ กับดูแลกรม รวมถึงหน่วยงานที/
เกี/ยวข้องทีม/ บี ทบาทหน้าที/ มีขอ้ กําหนดทีส/ าํ คัญในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน และมีการสือ/ สารระหว่างกันในภารกิจหลัก
การกําหนดความต้องการของผูร้ บั บริการละผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ส่วนที/ 2 คือ ความ
ท้าทายต่อองค์กร ที/
ประกอบด้วย สภาพการแข่งขัน ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ทงั ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านทรัพยากรบุคคล และ
การมีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยการมีแนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน และ
แนวทางในการเรียนรูข้ ององค์กรและการแลกเปลีย/ นเรียนรู ้
1. ลักษณะองค์กร
ก. ลักษณะพื&นฐาน
(1) พันธกิจหรือหน้าทีตามกฏหมาย
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ลงวันที/
9 ตุลาคม 2545 กําหนดให้กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี/ยวกับการสนับสนุ นหน่วย
บริการสุขภาพในทุกระดับ ให้มปี ระสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริม สนับสนุ นและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ จัดทําระบบบริการสุขภาพ และระบบคุม้ ครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ รวมทัง พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์กรภาคเอกชน เพือ/ การบริการสุขภาพ อันจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพที/ดสี ามารถพิทกั ษ์สทิ ธิและ
เข้าถึงบริการทีม/ คี ุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีอาํ นาจหน้าทีด/ งั ต่อไปนี
1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมาย
อื/นทีเ/ กี/ยวข้อง
2) ส่งเสริม สนับสนุ น และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3) พัฒนาระบบและกลไก
เพือ/ ให้มกี ารดําเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายทีอ/ ยู่ในความรับผิดชอบให้
เกิดผลสําเร็จแก่ราชการและประชาชน
4) ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุ นการดําเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน
5) ดําเนินการเกี/ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการ ประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์การต่างๆทัง ในประเทศและ ต่างประเทศ
6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้ และเทคโนโลยีดา้ นระบบบริการสุขภาพแก่
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน/
7) ปฏิบตั ิการอื/นใดตามที/กฎหมายกําหนดให้เป็ นอํานาจหน้าทีข/ องกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพหรือตามที/
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทัง นี กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ได้กาํ หนดพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.2554 เพือ/ ให้การดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิCตามวิสยั ทัศน์ ดังนี
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1) ส่งเสริม ควบคุม กํากับ สถานพยาบาลภาคเอกชน และผูป้ ระกอบการโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและดําเนินงานตามกฎหมายอื/นที/เกี/ยวข้อง
2) ส่งเสริม สนับสนุ น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพือ/ ให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
3) ส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุข และระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน เพือ/ นําไปสู่การมี
สุขภาพดีของประชาชน
4) ส่งเสริม สนับสนุ น การดําเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพ และพัฒนารูปแบบเพือ/ การ
ปรับเปลีย/ นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
5) ส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนา และกํากับ ดูแลธุรกิจบริการสุขภาพ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นระบบบริการสุขภาพทัง ใน
ระดับสถานบริการและระดับชุมชน แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน/
รวมถึงได้กาํ หนดบริการหลักของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ แยกรายพันธกิจ ดังนี
พันธกิจข้อที 1 และข้อที 3 มุง่ เน้นให้บริการหน่วยงานภาคเอกชนเป็ นหลัก โดยเป็ นการดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกเพือ/ ให้มกี าร
ดําเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายทีอ/ ยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จแก่ราชการและประชาชน ซึง/ จากพันธกิจทัง 2 ข้อ
ดังกล่าว กรมฯได้ส่งมอบบริการหลักให้กบั กลุม่ ผูร้ บั บริการภาคเอกชน ได้แก่ ใบอนุ ญาตประเภทต่างๆทีใ/ ช้เป็ นเครื/องมือ
ในการควบคุม กํากับ ดูแลให้หน่วยงานเป็ นไปตามมาตรฐานทีก/ ฎหมายกําหนด ในการสร้างความมันใจแก่
/
ประชาชน
ผูร้ บั บริการ ประกอบด้วย 1) ใบอนุ ญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ผูร้ บั บริการคือ ผูข้ ออนุ ญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาลเอกชน 2) ใบอนุ ญาตให้ดาํ เนินการสถาน พยาบาลเอกชน ผูร้ บั บริการคือ ผูข้ ออนุ ญาตดําเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน และ 3)ใบอนุ ญาต/หนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะ ผูร้ บั บริการคือ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ (8
สาขา/3 ศาสตร์ ) สาขาประกอบด้วย 1) สาขาการแพทย์แผนไทย มี 4 ประเภท คือ 1.1) เวชกรรมไทย 1.2) เภสัช
กรรมไทย 1.3) การผดุงครรภ์ไทย 1.4) การนวดไทย 2) สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3) สาขารังสีเทคนิค 4) สาขา
จิตวิทยาคลินิก 5) สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือ/ ความหมาย 6) สาขาเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก 7) สาขา
กิจกรรมบําบัด และ 8) สาขากายอุปกรณ์ ศาสตร์ประกอบด้วย 8.1) การแพทย์แผนจีน 8.2) ทัศนมาตรศาสตร์ และ 8.3) ไคโร
แพรคติก และเพือ/ เป็ นการอํานวยความสะดวกในการส่งมอบบริการ กรมฯจึงได้พฒั นาการบริการโดยการจัดตัง หน่วย
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)เพือ/ เพิม/ ประสิทธิภาพในการให้บริการ ทัง นี หากผูร้ บั บริการไม่สะดวกใน
การเดินทางมายังศูนย์ กรมฯยังมีบริการจัดส่งให้ทางไปรษณียเ์ ป็ นการเพิม/ เติมอีกด้วย นอกจากพันธกิจตามกฎหมาย
ข้างต้นแล้ว กรมยังได้ดาํ เนินการต่างๆเกี/ยวกับนโยบายระดับประเทศในการกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าป่ วย
การอาสาสมัครสาธารณสุข ซึง/ ผูร้ บั บริการ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) โดยเป็ นการดําเนินการผ่านกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน/ กระทรวงมหาดไทย ลงสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่งต่อให้กบั สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทัว/ ประเทศ เพือ/ ส่งมอบให้กบั อาสาสมัครสาธารณสุขโดยตรง
พันธกิจข้อที/ 2 มุง่ เน้นให้บริการทัง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ/ ป็ นผูร้ บั บริการ ประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐคือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลศูนย์(รพศ.) โรงพยาบาลทัว/ ไป(รพท.)
โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) สถานีอนามัย(สอ.)) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ(สสอ.)
ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) และกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยบริการที/ให้คือ ใบรับรองมาตรฐานด้าน
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์พฒั นาคุณภาพการจัดการภาครัฐระดับพืนฐาน
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ระบบบริการสุขภาพได้แก่ ใบอนุ ญาต/ใบรับรองประเภทต่างๆที/ใช้เป็ นเครื/องมือในการควบคุม กํากับ ดูแลให้หน่วยงาน
เป็ นไปตามคุณภาพมาตรฐาน ในการสร้างความมันใจแก่
/
ประชาชนผูร้ บั บริการ ประกอบด้วย 1) ใบรับรองมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขส่งมอบให้ผูร้ บั บริการโดยมีหนังสือจากกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ส่งตรงถึงผูร้ บั บริการ และ
เผยแพร่ผ่าน website ของสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2) ใบรับรองมาตรฐานด้านอาคารและสถาปัตยกรรม
สาธารณสุข ส่งมอบให้ผูร้ บั บริการโดยการจัดส่งทางไปรษณีย ์ และเผยแพร่ผ่าน website ของกองแบบแผน 3)
ใบรับรองมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ส่งมอบให้ผูร้ บั บริการโดยการออกหน่วยเคลือ/ นทีป/ ระจําปี และ 4)ใบรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษา ส่งมอบให้ผูร้ บั บริการโดยการถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรูท้ งั โดยตรง และผ่าน website
ของกรมฯ ส่วนหน่วยงานภาคเอกชน บริการทีส/ ่งมอบคือ ใบรับรองมาตรฐานงานธุรกิจบริการสุขภาพ ส่งมอบโดยการ
ตรวจประเมินพร้อมมอบสัญลักษณ์ตามมาตรฐานทีก/ รมกําหนดให้กบั ผูร้ บั บริการโดยตรง
พันธกิจข้อที/ 4 เป็ นการมุง่ เน้นให้บริการภาคประชาชน โดยบริการหลักที/ส่งมอบให้แก่ผูร้ บั บริการคือ
รูปแบบ/แนวทาง/สือ/ สุขภาพ นอกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีร/ ะบุขา้ งต้นแล้ว ยังมีผูร้ บั บริการอื/นทีอ/ ยู่ใน
ส่วนของท้องถิ/น เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิน/ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และผูร้ บั บริการที/เป็ นภาค
ประชาชนโดยตรง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ชมรมอสม. แกนนําองค์กรและชุมชนกลุ่มต่างๆ
พันธกิจข้อที/ 6 เป็ นการให้บริการองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นบริการสุขภาพ โดยมีผูร้ บั บริการทีเ/ ป็ น
กลุม่ เดียวกับผูร้ บั บริการจากพันธกิจทัง 4 ข้อข้างต้น ซึง/ มีวธิ ีการส่งมอบบริการได้แก่ การให้ความรูผ้ ่านการจัดประชุม/
อบรม/สัมมนา/เวทีแลกเปลีย/ นเรียนรู ้ การให้ความรูผ้ ่านสือ/ ต่างๆ เช่น สือ/ บุคคล เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที/
สาธารณสุข และบุคลากรของกรมฯ สือ/ สิง/ พิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ วารสาร จุลสาร จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ เป็ น
ต้น สือ/ อิเลคทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซต์ของกรมฯและหน่วยงานสังกัดกรมฯ การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวาระต่างๆ การ
จัดส่งเอกสารความรูต้ ่างๆทางไปรษณีย ์ และการมารับด้วยตนเอง
(2) วิสยั ทัศน์ เป้ าประสงค์หลัก และค่านิ ยมหลักของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
วิสยั ทัศน์ของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ คือ “เป็ นองค์กรหลักในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการ
สุขภาพและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึง/ ตนเองด้านสุขภาพได้”
และมีเป้ าประสงค์หลักของกรมฯประกอบด้วย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมถึงได้
กําหนดค่านิยมหลักของกรมฯไว้คอื “มุง่ มันด้
/ วยใจ ใฝ่ รูส้ ร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมันคุ
/ ณธรรม นําจิตบริการ”
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ มีบุคลากรจํานวนทัง สิน 1,310 คน แบ่งเป็ นข้าราชการ จํานวน 945 คน
และลูกจ้างประจํา จํานวน 365 คน โดยบุคลการทีข/ า้ ราชการนัน มีความหลากหลายในสายงานอาชีพ ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 76.83
อยู่ในสายงานสนับสนุ น รองลงมาคือร้อยละ 23.17 อยู่ในสายงานหลัก และตําแหน่งทีม/ มี ากทีส/ ุดได้แก่ นักวิชาการ
สาธารณสุขคือ ร้อยละ 21.16 รองลงมาคือ นายช่างโยธา , เจ้าพนักงานธุ รการ , นายช่างไฟฟ้ า และนายช่างเทคนิค
คือ ร้อยละ 13.86 ,11.75 ,11.22 , 11.11 ตามลําดับ และพบว่า ข้าราชการมีอายุตวั เฉลีย/ 46.92 ปี และอายุราชการ
เฉลีย/ 23.15 ปี ทัง นี ข้าราชการส่วนใหญ่มกี ารศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ตํา/ กว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาโท คือ ร้อยละ 54.18 , 29.42 และร้อยละ 16.30 ตามลําดับ โดยมีเพียงร้อยละ 0.10 เท่านัน ทีจ/ บระดับ
ปริญญาเอก (ข้อมูล ณ วันที/ 1 ตุลาคม 2552)
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์พฒั นาคุณภาพการจัดการภาครัฐระดับพืนฐาน
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ทัง นี จากบุคลากรทีเ/ ป็ นข้าราชการของกรมฯทีอ/ ยู่สายงานหลักทีท/ าํ หน้าทีใ/ นการขับเคลือ/ นภารกิจหลักตาม
เป้ าประสงค์ของกรมฯมีเพียง ร้อยละ 23.17 เท่านัน ซึง/ กรมฯยังไม่มนี โยบายในการเพิม/ อัตรากําลัง แต่เนื/องจากเป็ น
ข้อจํากัดในระดับประเทศในเรื/องการเพิม/ และขยายอัตรากําลังของส่วนราชการ ทัง นี ควรทีจ/ ะมีการวางแผนการเพิม/
อัตรากําลังทดแทนในส่วนของสายงานหลักให้มสี ดั ส่วนเพิ/มขึน
(4) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิงอํานวยความสะดวก
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักทีส/ าํ คัญที/ส่งผลต่อการบรรลุพนั ธกิจและวิสยั ทัศน์ของกรม
โดยสามารถแบ่งเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิง/ อํานวยความสะดวกทีส/ าํ คัญ และส่งผลต่อการขับเคลือ/ นและผลักดันงาน
ตามภารกิจ ออกเป็ น 2 ส่วน ตามเป้ าประสงค์หลักของกรมทีก/ าํ หนด ดังนี
ส่วนที/ 1 ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านบริการสุขภาพ ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศเกี/ยวกับระบบ
อิเลคทรอนิกส์ เช่น ระบบInternetและIntranet ทีส/ ามารถเชื/อมโยงเครือข่ายหน่วยงานทัง ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคได้ทวั /
ประเทศ 1) ระบบงานเกี/ยวกับงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ได้แก่ ระบบสอบเทียบเครื/องมือแพทย์ ระบบ E-Radio (การ
ติดต่อสือ/ สารวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ระบบ Video Conference (การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดย
เห็นภาพและเสียง) ระบบวิทยุสอ/ื สารทางไกล ระบบสัญญาณดาวเทียม 2) ระบบงานเกี/ยวกับงานอาคารสถานทีส/ ถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพ เช่น Auto Cad Autodesk Revit Photosho Sketch UP Vis
Structure และ Microfeap 3) ระบบงานเกี/ยวกับบริการสุขภาพ ได้แก่ ระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (GIS)ใช้พฒั นาระบบ
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ โปรแกรมประยุกต์สาํ หรับการปฏิบตั งิ านและการให้บริการผูร้ บั บริการ One Stop Service เป็ นต้น
ส่วนอุปกรณ์ทใ/ี ช้ในการปฏิบตั งิ าน ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้สะดวกและรวดเร็วมากยิง/ ขึน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทงั
แบบตัง โต๊ะและแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบครัน อุปกรณ์สาํ นักงาน และอุปกรณ์สนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน
เฉพาะวิชาชีพของแต่ละหน่วยงาน เช่นอุปกรณ์สนับสนุ นการให้บริการเกี/ยวกับการตรวจสอบ ซ่อมบํารุง วัสดุอปุ กรณ์
และเครื/องมือทางการแพทย์และวัสดุอปุ กรณ์ทวั / ไปของหน่วยงานทีข/ อรับบริการ เป็ นต้น สําหรับสิง/ อํานวยความสะดวก
ในการปฏิบตั งิ านและให้บริการ กรมมีหอ้ งประชุมขนาดความจุต่างๆที/ตงั อยู่ในระดับกรมและตัง อยู่ตามหน่วยงานใน
สังกัดกรม ทัง หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค มีรถยนต์ราชการ ห้องสุขา ห้องอาบนํา ห้องกีฬาในร่ม และสถานที//
ลานกีฬา เพือ/ ให้บคุ ลากรของกรมและผูร้ บั บริการใช้ รวมทัง มีบา้ นพักราชการ กระจายตามหน่วยงานทีต/ งั อยู่ส่วนภูมภิ าค
ทุกแห่ง (จํานวน 14 แห่ง) อย่างครบครัน
ส่วนที/ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึง/ ตนเองด้านสุขภาพได้ นอกจากระบบInternet
และ Intranet ทีส/ ามารถเชื/อมโยงเครือข่ายหน่วยงานทัง ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคได้ทวั / ประเทศแล้ว กรมยังมี
เทคโนโลยีและสารสนเทศที/ใช้ในการปฏิบตั งิ านดังนีคือ โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบออนไลน์คือ โปรแกรมการเฝ้ าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ (e-learning) ศูนย์การเรียนรูส้ ุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ โปรแกรมการประเมินผลหมู่บา้ น
จัดการด้านสุขภาพ โปรแกรมระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) นอกจากนียงั มีระบบรับสัญญาณดาวเทียม
และระบบ e-radio (การติดต่อสือ/ สารวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ของหน่วยงานที/ตงั อยู่ทงั ส่วนกลางและส่วน
ภูมภิ าคทัง 5 แห่ง สําหรับอุปกรณ์ทใ/ี ช้ในการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาศักยภาพประชาชนฯ นอกจากที/กล่าวไว้ในส่วนที/
1 แล้ว ยังมีอปุ กรณ์ทใ/ี ช้เกี/ยวกับงานด้านการสือ/ สารและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน กรมมีหอ้ งส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ชุดผลิตสือ/ วิดทิ ศั น์พร้อมอุปกรณ์ รถหน่วยสุขศึกษาเคลือ/ นที/ และโรงพิมพ์ เป็ นต้น
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์พฒั นาคุณภาพการจัดการภาครัฐระดับพืนฐาน
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ส่วนสิง/ อํานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านและให้บริการทีเ/ พิม/ เติมจากทีร/ ะบุขา้ งต้นคือ มีทงั ห้องประชุมสําหรับใช้ใน
การฝึ กอบรมผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียของกรมเป็ นการเฉพาะ ที/ตงั อยู่ในหน่วยงานส่วนภูมภิ าค 5 แห่ง เพือ/ ใช้
สําหรับการถ่ายทอดความรู ้ และพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน รวมถึงมีหอ้ งพักสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมครบทุก
หน่วยงานส่วนภูมภิ าค
(5) ส่วนราชการดําเนิ นการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีสําคัญ
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ เป็ นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที/สาํ คัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรม ประกอบด้วย พระราชบัญญัตติ ่างๆได้แก่ พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัตปิ ระกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 แก้ไข
เพิม/ เติมพ.ศ.2543 พระราชบัญญัตวิ ศิ วกรรมการแพทย์ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตสิ ถาปนิก พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนกฎกระทรวงทีส/ าํ คัญทีก/ รมดําเนินการได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร มาตรา
32 ทวิแห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดสิง/ อํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูร้ บั บริการหรือทุพลภาพและคนชราในอาคาร พ.ศ. 2544 โดยในส่วนของระเบียบทีส/ าํ คัญและกรมรับผิดชอบคือ ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึง/ กระทรวง ทบวงกรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล สุขาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน/ อื/นหรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุม
ของเจ้าหน้าทีซ/ ง/ึ เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึง/ ได้รบั มอบหมายให้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าทีซ/ ง/ึ เป็ นผู ้
ประกอบโรคศิลปะ หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2545 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ่ า้ น พ.ศ.2541 นอกจากนี ยังมีประกาศทีก/ รมมีการดําเนินการกับหน่วยงานผูร้ บั บริการ เช่น ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื/องกําหนดสถานทีเ/ พือ/ สุขภาพหรือเพือ/ เสริมสวย ตามพระราชบัญญัตบิ ริการ พ.ศ. 2509 2551 และประกาศกรม
สนับสนุ นบริการสุขภาพ พ.ศ.2551 เรื/องการปรับอัตราค่าทีพ/ กั ห้องประชุมและค่าบริการอื/นๆของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
สุขภาพภาคประชาชน เป็ นต้น
ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
(6) โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการทีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองทีดี
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ เป็ นหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการกํากับดูแลของปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย
มอบให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านสนับสนุ นงานบริการสุขภาพ มีหน้าทีก/ าํ กับดูแล และกรมฯได้แบ่งโครงสร้างหน้าทีก/ าร
บริหารตามกฏกระทรวง เป็ น 2 สํานัก 5 กอง ประกอบด้วย สํานักบริหาร สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กองวิศวกรรม
การแพทย์ กองแบบแผน กองการประกอบโรคศิลปะ กองสนับสนุ นสุขภาพภาคประชาชน กองสุขสุขศึกษา และมีหน่วยงานที/
จัดตัง เป็ นการภายใน 2 หน่วยงานได้แก่ สํานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ สํานักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน รวมถึงมี
หน่วยงานทีข/ นึ ตรงกับอธิบดีกรมฯคือ กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร และกลุม่ ตรวจสอภายใน มีผูบ้ ริหารสูงสุดคืออธิบดีและมีรอง
อธิบดีรบั ผิดชอบกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกรมฯ โดยมีการกํากับดูแลองค์กรภายในองค์กรแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
ประกอบด้วย
ด้านการการเงิน การป้ องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็ น
หน่วยงานที/ขนึ ตรงต่ออธิบดีกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ทําหน้าทีต/ รวจสอบ วิเคราะห์ รวมทัง ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง/ และมติคณะรัฐมนตรี ทีเ/ กี/ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์พฒั นาคุณภาพการจัดการภาครัฐระดับพืนฐาน
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การบริหารพัสดุและทรัพย์สนิ การใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้คาํ ปรึกษา
แก่คณะทํางานวางระบบควบคุมภายในขององค์กร ให้เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึง/ จัดทําขึนตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพได้จดั วางระบบควบคุมภายในในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ
หน่วยงานย่อย รวมทัง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย
นํามาประมวลและวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการปรับปรุงควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั
ด้านการปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย มีศูนย์ราชการใสสะอาด ที/
ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมีรองอธิบดีกรมทีเ/ ป็ น CCO (Chief Change Officer) ทําหน้าทีเ/ ป็ นประธาน
คณะกรรมการ โดยมีการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพือ/ สร้างราชการที/ใสสะอาด และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภายในกรมฯให้เป็ นไปตามมาตรการทีก/ าํ หนด รวมถึง การจัดทํานโยบายกํากับองค์การทีด/ ี ที/
ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน ทีก/ าํ หนดเป็ นแนวปฏิบตั ิ มาตรการ/โครงการ ที/ส่งมอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
ฯนําไปสู่การปฏิบตั ทิ เ/ี ป็ นรูปธรรม ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ/งแวดล้อม ด้านผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
องค์การ และด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการติดตามผลการปฏิบตั งิ าน มีกลุม่ ติดตามและประเมินผล สํานักบริหารกรมฯ ทําหน้าที/ในการ
รวบรวมและติดตามผลงานในระดับกรมฯ และมีหน่วยงานทีข/ นึ ตรงต่ออธิบดีกรมฯอีก 1 หน่วยงานคือ กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
ทีท/ าํ หน้าทีใ/ นการขับเคลือ/ นและผลักดันและพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมฯให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าสู่เกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานสากลตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 และมีคณะ ทํางานพัฒนา
ระบบติดตามประเมินผล กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ควบคุมกํากับดูแลโดย รองอธิบดีกรมฯที/
ทําหน้าทีเ/ ป็ น CCO
การกํากับดูแลจากหน่วยงานภายนอก ยังมีสาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาคราชการประจํากระทรวงสาธารณสุข(คตป.) ทีท/ าํ หน้าทีต/ รวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย/ งในเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลกรมสนับสนุ น
บริการสุขภาพ เพือ/ ให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานทัง ในด้านการเงิน การคลัง และประสิทธิผลในการปฏิบตั ริ าชการ ทัง นี
เพือ/ ให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด/ ี รวมถึง มีสาํ นักงานก.พ.ร. ทีท/ าํ หน้าทีใ/ นการ
ขับเคลือ/ นและผลักดันการพัฒนาระบบราชการในทุกส่วนราชการให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ตามผังโครงสร้างของกรมฯ ดังนี
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โครงสร้างกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านสนับสนุ นงานบริการสุขภาพ
อธิบดีกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
-กลุ่มตรวจสอบภายใน
-ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

-สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
-คณะกรรมการติดตามประเมินผลประจํากระทรวง
-สํานักงาน ก.พ.ร.

สํานักพัฒนาวิชาการและนิ เทศงาน
รองอธิบดีกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ

รองอธิบดีกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ

สํานักบริหาร

สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กองวิศวกรรมการแพทย์

กองแบบแผน

กองสุขศึกษา

กองการประกอบโรคศิลปะ

กองสนับสนุ นสุขภาพภาคประชาชน

สํานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาค
กลาง จ.ชลบุรี

ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 1 (ราชบุรี)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์

ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 3 (นครสวรรค์)

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้
จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา

ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 2 (ขอนแก่น)
ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 4 (นครราชสีมา)
ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 5 (อุบลราชธานี)
ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 6 (เชียงใหม่)
ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 7 (สงขลา)
ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 8 (ชลบุรี)
ศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ท/ี 9 (สุราษฎร์ธานี)

หมายเหตุ :

เส้น _____ คือ หน่วยงานทีจ/ ดั ตัง ภายใต้กฏกระทรวงฯ
เส้น - - - - คือ หน่วยงานทีจ/ ดั ตัง เป็ นการภายใน
คือ หน่วยงานทีก/ าํ กับดูแลองค์การ
แผนภูมิที 1 ผังโครงสร้างกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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(7) ส่วนราชการหรือองค์กรทีเกียวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน และมีบทบาทในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน
การปฏิบตั งิ านของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ในกระบวนการให้บริการ มีองค์กรหรือหน่วยงานที/เกี/ยวข้อง
กัน หรือต้องส่งมอบงานให้กรม มีทงั หน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที/เป็ นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทัง
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เช่น กรมต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็ นต้น ส่วน
หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิ หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน/ (อปท.) (เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตําบล(อบต.)) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สภาวิชาชีพ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง โดยการสื/อสารระหว่างกันมี
ทัง แบบ 2 ทิศทาง และทิศทางเดียว ซึ/งได้แก่ การจัดประชุม การประสานและร่วมกันปฏิบตั งิ านในพืนที/ การติดต่อระหว่าง
บุคคล การรายงานผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือการสือ/ สารทาง Internet โทรศัพท์ โทรสาร โดยหนังสือราชการ เป็ นต้น ดัง
แสดงในตารางที/ 2
ตารางที 2 แสดงส่วนราชการหรือองค์กรทีเกียวข้องกับกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
ส่วนราชการ/หน่ วยงานที
บทบาทหน้าที
ข้อกําหนดทีสําคัญในการ กลไกการสือสารระหว่างกัน
ปฏิบตั งิ านเกียวข้องกัน
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน
กรมต่างๆในสังกัดกระทรวง
ประสานการทํางานด้าน
ความสําเร็จของผลผลิตงาน การลงนามความร่วมมือ
สาธารณสุข
ระบบบริการสุขภาพ และ
แผนการดําเนินงาน
สุขภาพประชาชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตรวจสอบ กํากับ ควบคุม
ตรวจสอบ กํากับ ควบคุม
โทรศัพท์ , โทรสาร
สถานบริการสุขภาพให้เป็ นไป ภายใต้กฏหมายทีก/ าํ หนด
,Website
ตามคุณภาพมาตรฐาน
ประสานและร่วมกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน/ (อปท.), ประสานความร่วมมือ เพือ/ ประสานงาน ด้านการดูแล
การบริการสุขภาพทุกระดับ พฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวม ปฏิบตั งิ านในพืนที/ ,
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
โทรศัพท์ , โทรสาร
ชมรมอสม.
Website,
สภาวิชาชีพ
ควบคุม กํากับมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ประชุมร่วมกัน
วิชาชีพในการปฏิบตั งิ าน
ทุกสาขาวิชาชีพต้องมีใบ
โทรศัพท์ , โทรสาร
ด้านสถาปัตยกรรมควบคุม ประกอบวิชาชีพควบคุม
,Website
ด้านวิศวกรรมควบคุม
สํานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ
ความถูกต้องตามระเบียบการ การรายงานผ่านระบบ
จัดสรรงบประมาณ
EVMIS
กรมบัญชีกลาง

ประสานการใช้จ่าย
งบประมาณ

ความถูกต้องตามระเบียบการ การรายงานผ่านระบบ
เบิกจ่าย
GFMIS เอกสารทางการเงิน

รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์พฒั นาคุณภาพการจัดการภาครัฐระดับพืนฐาน
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(8) กลุ่มผูร้ บั บริการ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ความต้องการและความคาดหวังทีสําคัญ แนวทางและ
วิธีการสือสารระหว่างกัน
ผูร้ บั บริการหลักของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ ประกอบด้วย หน่วยงานทัง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน โดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สถานบริการสุขภาพ (โรงพยาบาล
ศูนย์(รพศ.) โรงพยาบาลทัว/ ไป(รพท.) โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) สถานีอนามัย(สอ.)) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และกรมต่างๆ ส่วนท้องถิน/ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิน/ (อปท.) องค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.) ส่วนภาคเอกชน ได้แก่ สถานพยาบาลเอกชน คลินิก และสถานประกอบการธุ รกิจบริการสุขภาพ
สําหรับภาคประชาชนได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ชมรมอสม. แกนนําองค์กร และชุมชนกลุ่มต่างๆ
นอกจากนีในส่วนของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ/ กี/ยวข้องกับกรม ได้แก่ ประชาชนผูร้ บั บริการสถานบริการสุขภาพ ซึง/ เป็ น
หน่วยงานทีเ/ ป็ นผูร้ บั บริการของกรม คือ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีเ/ ป็ นผูป้ ่ วย และผูด้ ูแลผูป้ ่ วย เป็ นต้น โดยความต้องการและ
ความคาดหวังทีส/ าํ คัญของผูร้ บั บริการ กรมฯได้ดาํ เนินการสํารวจไม่ครบทุกกลุม่ และยังไม่ได้สาํ รวจในกลุม่ ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย
2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
(9) สภาพการแข่งขันภายในประเทศ / ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งในแต่ละประเภท /
ประเด็นการแข่งขัน และผลการดําเนิ นการปัจจุบนั ในประเด็นการแข่งขันเมือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
เนื/องจากกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ เป็ นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภารกิจทีไ/ ด้รบั
มอบหมายจึงเป็ นส่วนราชการเดียวในประเทศทีด/ าํ เนินการ ไม่มหี น่วยงานใดทัง ภาครัฐและภาคเอกชนให้เปรียบเทียบทัง
ในเชิงผลลัพธ์ขององค์กรได้ ซึง/ กรมฯได้พจิ ารณาแล้วจึงกําหนดการเปรียบเทียบที/กระบวนการ โดยจากการวิเคราะห์และ
จัดลําดับแล้วพบว่า มีกระบวนการสนับสนุ นทีเ/ ป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลือ/ นและผลักดันให้ภารกิจหลักของกรมฯ
บรรลุ ได้แก่ กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ กระบวนการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ทัง นีได้คดั เลือกกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ/งถือเป็ นเครื/องมือในการ
ผลักดันภารกิจของกรมฯให้บรรลุเป้ าหมาย ดังแสดงตามตารางที/ 3
ตารางที 3 แสดงประเด็นการแข่งขันภายในประเทศของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
ประเภทการ
คู่แข่ง
ประเด็น
ผลการดําเนิ นงาน
ปัจจัยสําคัญ
แข่งขัน
การแข่งขัน
ในปัจจุบนั
ทีทําให้ประสบความสําเร็จ
เมือเทียบกับคู่แข่ง
1. การแข่งขัน
ศูนย์
กระบวนการ
กรมสนับสนุ นบริการ กรมสุขภาพจิตมีปจั จัยสําคัญทีท/ าํ
ภายในประเทศ สารสนเทศ บริหารจัดการ สุขภาพยังไม่มี
ให้การดําเนินงานประสบ
กรม
พัฒนางานด้าน มาตรฐานการ
ความสําเร็จดังนี
สุขภาพจิต เทคโนโลยี
ปฏิบตั งิ านทีช/ ดั เจน
สารสนเทศ
และเป็ นระบบ
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์พฒั นาคุณภาพการจัดการภาครัฐระดับพืนฐาน
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ประเภทการ
แข่งขัน

คู่แข่ง

ประเด็น
การแข่งขัน

ผลการดําเนิ นงาน
ในปัจจุบนั
เมือเทียบกับคู่แข่ง

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ
(ต่อ)

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ

-

-

-

ปัจจัยสําคัญ
ทีทําให้ประสบความสําเร็จ
1. ผูบ้ ริหารทุกระดับให้
ความสําคัญและสนับสนุ นการ
ดําเนินงานอย่างจริงจังและ
ต่อเนื/อง
2. มีบคุ ลากรด้านเทคโนโลยีท/ี
เพียงพองและทํางานเป็ นทีม
3. องค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร
4. มาตรฐานการปฏิบตั งิ านและ
ระบบงาน
-

(10) - ปัจจัยสําคัญทีทําให้สว่ นราชการประสบความสําเร็จเมือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
1) ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับมีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มีงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ/ พียงพอ ต่อการพัฒนา วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถเชื/อมโยงเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดกรมฯได้ทงั ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าคๆได้อย่าง
ครอบคลุม ทัว/ ถึง
3) มีบคุ ลากรทีม/ คี วามรู ้ ความเชี/ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Programmer) เพือ/ วางระบบ
และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯและสามารถปฏิบตั งิ านในองค์กรได้ในระยะยาว
- ปัจจัยแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปซึงมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการ
1) ผูบ้ ริหารของกรมฯมีการเปลีย/ นแปลงบ่อยครัง ส่งผลต่อการกําหนดนโยบาย และดําเนินการตาม
นโยบายด้านเทคโนโลยีสานสรเทศที/ไม่ต่อเนื/อง
2) งบประมาณมีจาํ กัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ
3) จํานวนบุคลกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ และเปลีย/ นแปลงผูร้ บั ผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยครัง
(11)(12) - แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
สําหรับส่วนราชการคู่เปรียบเทียบ กรมฯได้เลือกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ กรม
สุขภาพจิต โดยจากการทีก/ รมฯได้ประสานงานกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับได้ไปศึกษาดูงานอย่างไม่
เป็ นทางการพบว่า ในการกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสุขภาพจิต มีผลงานในเชิง
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑ์พฒั นาคุณภาพการจัดการภาครัฐระดับพืนฐาน
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ประจักษ์ท/สี ามารถนํามาเป็ นประเด็นในการเปรียบเทียบกระบวนการของกรมฯได้ ทัง นีกรมฯยังไม่ได้กาํ หนดการเปรียบเทียบ
กับหน่วยงานภายนอกประเทศ
ในส่วนของสภาพการแข่งขันนัน กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพอยู่ระหว่างการเร่งรัดเพือ/ ดําเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบในการพัฒนากระบวนการตามที/
กําหนด
กรมไม่มขี อ้ จํากัดในการซึง/ ได้มาซึง/ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
1) ความท้าทายด้านพันธกิจ กําหนดความท้าทาย 2 เรื/อง ภายใต้พนั ธกิจส่งเสริม สนับสนุ น และ
ประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ เรื/องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ทีต/ อ้ งมี
กฎหมายรองรับ เพือ/ ให้การควบคุมกํากับ ดูแลสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้มคี ุณภาพมาตรฐานตามทีก/ ฎหมายกําหนด
และเรื/องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานประกอบการธุ รกิจบริการสุขภาพ
ทีต/ อ้ งมีกฎหมายรองรับเช่นเดียวกับ
กฎหมายรองรับการควบคุมกํากับดูแลสถานพยาบาลภาคเอกชน เนื/องจากกรมฯเป็ นหน่วยบริการเดียวที/ทาํ หน้าทีใ/ นการ
ให้บริการหลักการส่งมอบ ใบอนุ ญาต/ใบรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ที/ใช้เป็ นเครื/องมือในการควบคุม กํากับ
ดูแลให้หน่วยงานเป็ นไปตามคุณภาพมาตรฐาน ในการสร้างความมันใจแก่
/
ประชาชนผูร้ บั บริการ ภายใต้เป้ าประสงค์
หลักขององค์กรคือ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
2) ความท้าทายด้านปฏิบตั กิ าร ได้แก่ การจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายทีเ/ กี/ยวข้องให้สามารถ
นําไปบังคับใช้ได้แบบเบ็ดเสร็จ ตัง แต่ การควบคุม กํากับ ดูแลให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ และสถานประกอบการ
ธุรกิจบริการสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานตามทีก/ ฎหมายกําหนด
3) ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคลากร คือ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มคี วามรู ้ และเชี/ยวชาญในด้าน
การจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายเพิม/ มากขึน เพือ/ ให้สามารถเป็ นกลไกในการขับเคลือ/ นภารกิจของกรมฯบรรลุ
ตามเป้ าหมายที/กาํ หนด
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนิ นการ
(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการเพือให้เกิดผลการดําเนิ นการทีดี
แนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการอย่างต่อเนื/อง ทีก/ รมดําเนินการภายใต้เครื/องมือและแนวคิดต่างๆ
ทางการบริหารจัดการ เช่น ภารกิจหลักของกรมฯ ได้แก่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทเ/ี ป็ น Software เฉพาะสาขาวิชาชีพที/
ระบุไว้ในข้อ(4) เช่น Auto Cad Autodesk Revit Photosho Sketch UP Vis Structure และ Microfeap โปรแกรม
การเรียนรูแ้ บบออนไลน์ท/ใี ห้ประชาชนเข้ามาใช้คือ โปรแกรมการเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (e-learning) เป็ นต้น ส่วน
ภารกิจสนับสนุ นได้แก่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ได้นาํ วงจร PDCA เข้ามาปรับใช้ทงั ในเชิงยุทธศาสตร์และในระดับ
ปฏิบตั ิการ มีกระบวนการทบทวนผลการปฏิบตั งิ านทีผ/ ่านมาโดยการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรด้วยวิธีการ SWOT
Analysis เพือ/ นําไปสู่การกําหนดวิสยั ทัศน์และเป้ าประสงค์ของกรม การนําแนวทางของ Balance Score Card มาใช้ใน
การนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิและการจัดทําแผนทีย/ ุทธศาสตร์ (Strategy Map) การจัดทําข้อเสนอการเปลีย/ นแปลง
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(Blueprint for Change) การลดระยะเวลาและขัน ตอนการให้บริการ/การปฏิบตั งิ าน การลดต้นทุนต่อหน่วย การบริหาร
ความเสี/ยง การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์เช่น ระบบ GFMIS และระบบ SMARTของกรมฯ
นอกจากนียงั ได้มกี ารจัดทํา 5 ส. ในทุกหน่วยงานสังกัดกรมฯ เป็ นต้น รวมถึงได้กาํ หนดจุดเริ/มต้นทีจ/ ะพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเกี/ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ โดยใช้ Benchmarking กับ
ส่วนราชการที/มผี ลการดําเนินงานอยู่ในระดับทีด/ ีกว่า ทีเ/ รียกว่าเป็ นคู่แข่ง คือกรมสุขภาพจิต
(15) แนวทางในการเรียนรูข้ ององค์กรและการแลกเปลียนความรู ้
แบ่งแนวทางในการเรียนรูข้ ององค์กรและการแลกเปลีย/ นความรูข้ องกรม ออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ระดับองค์กร ได้ส่งเสริม สนับสนุ นให้มกี ระบวนการจัดการองค์ความรูท้ จ/ี าํ เป็ นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอย่างต่อเนื/อง
ภายใต้กระบวนการจัดการความรู ้ 7 ขัน ตอน ตัง แต่ การค้นหาความรู ้ การสร้างและแสวงหาความรู ้ การจัดความรูใ้ ห้เป็ นระบบ การ
ประมวลและกลันกรองให้
/
เป็ นระบบ การเข้าถึงความรู ้ การแลกเปลีย/ นเรียนรู ้ และพัฒนาการเรียนรู ้ โดยดําเนินการในรูปของ
คณะทํางานการจัดการความรูข้ องกรมฯภายใต้การควบคุมกํากับจาก CKO ของกรมฯ ซึง/ นอกจากจะดําเนินการจัดการความรูท้ /ี
จําเป็ นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมฯแล้ว ยังได้กาํ หนดให้ทกุ หน่ วยงานในสังกัดดําเนินการจัดการความรูข้ องหน่วยงานเอง โดย
กําหนดเป็ นมาตรการ/โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรูข้ องหน่วยงาน ภายใต้นโยบาย
กํากับองค์การทีด/ ขี องกรมด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน
รวมถึงการมีศูนย์การเรียนรูด้ า้ นสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพทีใ/ ห้บริการแก่
บุคลากรและผูร้ บั บริการ ส่วนในระดับบุคคลนัน กรมได้ส่งเสริมและสนับสนุ นให้บคุ ลากรของกรมมีการเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย/ น
ความรู ้ ผ่านกระบวนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆทัง ทีเ/ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น การจัดฝึ กอบรมให้แก่บคุ ลากรตามแผน
กลยุทธ์ดา้ นการบริหารทรัพยากรบุคคลและ/หรือตามประเด็นองค์ความรูใ้ หม่ๆ การเสริมสร้างความรูแ้ ละนําเสนอผลงานวิชาการ
ในเวทีการประชุมต่างๆ รวมถึงเวทีการประชุมวิชาการประจําปี ดว้ ย การสนับสนุ นการศึกษาอย่างต่อเนื/อง การมีระบบการฝึ กสอน
งาน (Coaching)และการเป็ นวิทยากร/ทีป/ รึกษา โดยผูเ้ ชี/ยวชาญ/ผูท้ ม/ี ปี ระสบการณ์ในแต่ละด้านอย่างสมํา/ เสมอ (เช่น การจัด
ฝึ กอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรูเ้ ชิงลึก การเป็ นวิทยากร/ที/ปรึกษาให้แก่หน่วยงานในสังกัดทัง ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค) การ
จัดทําคู่มอื มาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-learning) เป็ นต้น
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