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ลักษณะสําคัญขององค์กร ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี ๑ ลักษณะองค์กร 
 ส่วนท่ี ๒ ความท้าทายต่อองค์กร 
 
ส่วนท่ี ๑ ลักษณะองค์กร 
 
ก. ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 
 (๑)   พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 
 

หน้าท่ีตามกฎหมาย 
 

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒    
ภายใต้ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มี
ภารกิจเก่ียวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดย
ส่งเสริม และสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ รวมท้ังการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพ อันจะทําให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีอํานาจหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้ 

๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมาย 
 อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
๒) พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผล 
 สําเร็จแก่ราชการและประชาชน 
๓) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินการสุขศึกษา และระบบสุขภาพของประชาชน 
๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานหรือ 
 องค์การต่าง ๆ  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพแก่ 
 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๖) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานท่ีและสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข 
๗) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
๘) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 
 

ลกัษณะสําคญัขององคก์ร 
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๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ
 คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

พันธกิจตามยุทธศาสตร์ 
 

 แผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีพันธกิจท่ีต้อง
ดําเนินการเพ่ือให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ 
 ๑) ส่งเสริม ควบคุม กํากับ สถานพยาบาลภาคเอกชน และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและดําเนินงานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน 
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุข และระบบงานสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือนําไปสู่การมี
สุขภาพดีของประชาชน 
 ๔) ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพ และพัฒนารูปแบบเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
 ๕) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และกํากับ ดูแลธุรกิจบริการสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 ๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพท้ังใน
ระดับสถานบริการและระดับชุมชน แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการทบทวนบริการ / สินค้าท่ีให้และปรับ
จากบริการ / สินค้าเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางท่ี ๓ 
 
 

หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ บริการ / สินค้าท่ี
ให้ 

ผู้รับบริการ วิธีการส่งมอบ
สินค้า / บริการ 

กระบวนการสร้าง
คุณค่า 

หน่วยงานเจ้าของ
กระบวนการ 

ข้อ ๑) 
ดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรค
ศิลปะ กฎหมาย
ว่าด้วย
สถานพยาบาล
และกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง 
 

๑) ส่งเสริม 
ควบคุม กํากับ
สถานพยาบาล
ภาคเอกชน และผู้
ประกอบโรค
ศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
และดําเนินงาน
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 

๑. มาตรฐาน
สถานพยาบาล
เอกชน 
๒. มาตรฐาน
การประกอบโรค
ศิลปะ 
 
 

๑. ผู้ขออนุญาต
ประกอบกิจการ/
ดําเนินการ
สถานพยาบาล 
๒. ผู้ขอข้ึนทะเบียน
เป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ 
 - ผู้ประกอบโรค
ศิลปะ  
(จํานวน ๑๑ สาขา/
ศาสตร์) 
ประกอบด้วย 
๑. สาขาการแพทย์
แผนไทย มี ๔ 
ประเภท คือ  
 - เวชกรรมไทย 
 - เภสัชกรรมไทย 
 - การผดุงครรภไ์ทย 
 - การนวดไทย 
๒. สาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต ์
๓. สาขารังสีเทคนิค 
๔. สาขาจิตวิทยา
คลินิก 
๕. สาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย 
๖. สาขาเทคโนโลยี
หัวใจและทรวงอก 
๗. สาขากิจกรรม 
บําบัด 
 
 

๑. รับบริการท่ี
สํานักสถาน 
พยาบาล และ
การประกอบโรค
ศิลปะ 
๒. รับบริการท่ี
ส่วนสํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
๓. จัดส่งทาง
ไปรษณีย ์

กระบวนการ
ส่งเสริม 
สนับสนุน กํากับ 
รับรองมาตรฐาน
ด้านระบบ
บริการสุขภาพ 

สํานัก
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ 

 

ตารางท่ี ๓ ตารางแสดงแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
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หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ บริการ / สินค้าท่ี
ให้ 

ผู้รับบริการ วิธีการส่งมอบ
สินค้า / บริการ 

กระบวนการสร้าง
คุณค่า 

หน่วยงานเจ้าของ
กระบวนการ 

   ๘. สาขากาย
อุปกรณ์ศาสตร ์
๙. สาขาการแพทย์
แผนจีน 
๑๐. สาขา
ทัศนมาตรศาสตร์
๑๑. สาขาไคโร 
แพคติก 
 

   

ข้อ ๖) ส่งเสรมิ 
สนับสนุนและ
พัฒนามาตรฐาน
อาคารสถานท่ี
และ
สถาปัตยกรรม
ด้านสาธารณสุข 
 
 

๒) ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
เพ่ือให้สถาน
บริการสุขภาพมี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 

๓. มาตรฐาน
ด้านอาคาร
สถานท่ีและ
สถาปัตยกรรม
ด้านสาธารณสุข 
 

๑) หน่วยงานของรัฐ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
๒) สถาน 
พยาบาลภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, คลินิก) 
 

รับบริการท่ี 
๑. หน่วยงาน
ของรัฐสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
(รพศ., รพท., 
รพช.) 
๒. สถาน 
พยาบาล
ภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, 
คลินิก) 
 

กองแบบแผน 

ข้อ ๗) ส่งเสรมิ 
สนับสนุน และ
พัฒนามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

๒) ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
เพ่ือให้สถาน
บริการสุขภาพมี
คุณภาพมาตรฐาน 
 

๔. มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์ 

- หน่วยงานของรัฐ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
 

รับบริการท่ี 
๑. หน่วยงาน
ของรัฐสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
(รพศ., รพท., 
รพช.) 
 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

ข้อ ๘) ส่งเสรมิ
และพัฒนา
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

๕) ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา 
และกํากับดูแล
ธุรกิจบริการ
สุขภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
 

๕. มาตรฐาน
สถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

- สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

รับบริการท่ี
สถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
 

สํานักงานส่งเสริม
ธุรกิจบริการสุขภาพ 

 
 

ตารางท่ี ๓ ตารางแสดงแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ต่อ) 
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หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ บริการ / สินค้าท่ี
ให้ 

ผู้รับบริการ วิธีการส่งมอบ
สินค้า / บริการ 

กระบวนการสร้าง
คุณค่า 

หน่วยงานเจ้าของ
กระบวนการ 

ข้อ ๓) 
ส่งเสริม 
พัฒนา และ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานสุข
ศึกษา และ
ระบบสุขภาพ
ของประชาชน 
 

๔) ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ดําเนินงานสุขศึกษา
ในระบบบริการ
สุขภาพ และพัฒนา
รูปแบบเพ่ือการ
ปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน 

๖. มาตรฐาน 
สุขศึกษา 

- หน่วยงานของรัฐ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช. 

   

ข้อ ๑) 
ดําเนินการ
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการ
ประกอบโรค
ศิลปะ 
กฎหมายว่า
ด้วยสถาน 
พยาบาลและ
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 

๑) ส่งเสริม 
ควบคุม กํากับ
สถาน พยาบาล
ภาคเอกชน และผู้
ประกอบโรค
ศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล
และดําเนินงาน
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 

องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
 

๑) สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก) 
 
 

๑. แจกจ่าย
เอกสาร/คู่มือ 
๒. หนังสือ
ราชการ/
โทรศัพท์/
โทรสาร/Website 

กระบวนการ
ผลิต พัฒนา
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
 

สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรค
ศิลปะ 

ข้อ ๖) 
ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนา
มาตรฐาน
อาคารสถานท่ี
และ
สถาปัตยกรรม
ด้าน
สาธารณสุข 
 
 

๒) ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
เพ่ือให้สถาน
บริการสุขภาพมี
คุณภาพมาตรฐาน 
 

องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
 

๑) หน่วยงานของรัฐ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
๒) สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก) 
 

๑. แจกจ่าย
เอกสาร/คู่มือ 
๒. หนังสือ
ราชการ/
โทรศัพท์/
โทรสาร/Website 

กองแบบแผน 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๓ ตารางแสดงแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ต่อ) 
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หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ บริการ / สินค้าท่ี
ให้ 

ผู้รับบริการ วิธีการส่งมอบ
สินค้า / บริการ 

กระบวนการสร้าง
คุณค่า 

หน่วยงานเจ้าของ
กระบวนการ 

ข้อ ๗) ส่งเสรมิ 
สนับสนุน และ
พัฒนามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

๒) ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
เพ่ือให้สถาน
บริการสุขภาพมี
คุณภาพมาตรฐาน 
 

องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
 

- หน่วยงานของรัฐ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
 

๑. แจกจ่าย
เอกสาร/คู่มือ 
๒. หนังสือ
ราชการ/
โทรศัพท์/
โทรสาร/
Website 
 

กระบวนการ
ผลิต พัฒนา
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

ข้อ ๘) ส่งเสรมิ
และพัฒนา
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

๕) ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา 
และกํากับดูแล
ธุรกิจบริการ
สุขภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
 

- สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

๑. แจกจ่าย
เอกสาร/คู่มือ 
๒. หนังสือ
ราชการ/
โทรศัพท์/
โทรสาร/
Website 
 

สํานักงานส่งเสริม
ธุรกิจบริการสุขภาพ 

ข้อ ๓) ส่งเสรมิ 
พัฒนา และ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
สุขศึกษา และ
ระบบสุขภาพ
ของประชาชน 

๔) ส่งเสริม 
สนับสนุน การ
ดําเนินงานสุข
ศึกษาในระบบ
บริการสุขภาพ 
และพัฒนารูปแบบ
เพ่ือการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน 
 

องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

 

- หน่วยงานของรัฐ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
 

๑. แจกจ่าย
เอกสาร/คู่มือ 
๒. หนังสือ
ราชการ/
โทรศัพท์/
โทรสาร/
Website 
 

กองสุขศึกษา 

ข้อ ๓) ส่งเสรมิ 
พัฒนา และ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
สุขศึกษา และ
ระบบสุขภาพ
ของประชาชน 

๓) ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
อาสาสมัคร
สาธารณสุข และ
ระบบงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
เพ่ือนําไปสู่การมี
สุขภาพดีของ
ประชาชน 

องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 
 

- หน่วยงานของรัฐ
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
- สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักงานพัฒนา
ระบบสาธารณสุข 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

๑. แจกจ่าย
เอกสาร/คู่มือ 
๒. หนังสือ
ราชการ/
โทรศัพท์/
โทรสาร/
Website 
 

กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

ตารางท่ี ๓ ตารางแสดงแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ต่อ) 
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 (๒) - วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร 
 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
เป้าประสงค์หลัก ๑. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบโรค

ศิลปะมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๒. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 

ค่านิยม มุ่งม่ันด้วยใจ  ใฝ่รู้สร้างสรรค์  ร่วมแรงใจกัน  ยึดม่ันคุณธรรม  นําจิตบริการ 
วัฒนธรรม บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความร่วมแรงร่วมใจ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานโดยยึด

หลักคุณธรรมจริยธรรม 
 

 

 (๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหน่ง 
ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ฯลฯ (#) 
 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีบุคลากรจํานวนท้ังสิ้น ๑,๑๑๙ คน  แบ่งเป็นข้าราชการ จํานวน ๗๘๘ คน 
(ร้อยละ ๗๐.๔๒) และลูกจ้างประจํา จํานวน ๓๓๑ คน (ร้อยละ ๒๙.๕๘) โดยบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการนั้นมีความ
หลากหลายในสายอาชีพท่ีเป็นสหสาขา  ข้าราชการส่วนใหญ่อยู่ในสายงานหลัก จํานวน ๕๐๙ คน (ร้อยละ ๖๔.๕๙ ) และ
อยู่ในสายงานสนับสนุน จํานวน ๒๗๙ คน (ร้อยละ ๓๕.๔๑)  ตําแหน่งข้าราชการท่ีมีมากท่ีสุดในกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ คือ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน ๑๓๓ คน (ร้อยละ ๒๖.๔๙)  รองลงมา คือตําแหน่งนายช่างโยธา 
จํานวน ๑๐๙ คน (ร้อยละ ๒๑.๗๑)  นายช่างไฟฟ้า จํานวน ๑๐๕ คน (ร้อยละ ๒๐.๙๒ คน)  นายช่างเทคนิค จํานวน ๘๘ 
คน (ร้อยละ ๑๗.๕๒ )  วิศวกร จํานวน ๔๓ คน (ร้อยละ ๘.๕๖) และสถาปนิก จํานวน ๒๔ คน (ร้อยละ ๔.๗๘) ตามลําดับ  
ในส่วนของลูกจ้างประจํานั้น มีลูกจ้างประจําจํานวน ๓๓๑ คน (ร้อยละ ๒๙.๕๘)  กลุ่มงานท่ีมีมากท่ีสุดคือ กลุ่มงาน
สนับสนุน จํานวน ๓๓๒ คน (ร้อยละ ๔๙.๗๐)  รองลงมา คือ กลุ่มงานช่าง จํานวน ๑๑๑ คน (ร้อยละ ๓๓.๔๓)  และ กลุ่ม
งานบริการพ้ืนฐาน จํานวน ๕๖ คน (ร้อยละ ๑๖.๘๗) ตามลําดับ  นอกจากนี้ การแบ่งตามประเภทตําแหน่งของข้าราชการ 
มีดังนี้ ประเภทท่ัวไป จํานวน ๔๕๓ คน (ร้อยละ ๕๗.๔๙)  รองลงมา ประเภทวิชาการ จํานวน ๓๒๗ คน (ร้อยละ ๔๑.๕๐)  
ประเภทอํานวยการ จํานวน ๕ คน (ร้อยละ ๐.๖๓) และประเภทบริหาร จํานวน ๓ คน (ร้อยละ ๐.๓๘)  และพบว่า
ข้าราชการมีอายุตัวเฉลี่ย ๔๖.๗๖ ปี  และมีอายุราชการเฉลี่ย ๒๔.๕๕ ปี  ในส่วนของระดับการศึกษานั้น ข้าราชการส่วน
ใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๒๗ คน (ร้อยละ ๓๐.๒๐) รองลงมาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๓๘ 
คน (ร้อยละ ๓๐.๒๐) ระดับปริญญาโท จํานวน ๑๒๒ คน (ร้อยละ ๑๕.๔๘) และระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ คน (ร้อยละ 
๐.๑๓) ตามลําดับ 
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  ๓.๑ ข้อมูลจํานวนข้าราชการ และลูกจ้างประจํา
 

 
 
 
  ๓.๒ ข้อมูลบุคลากรในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
 

 
 
 

ลูกจ้างประจํา ๓๓๑ คน
ร้อยละ ๒๙.๕๘

สายงานสนบัสนนุ
 ๒๗๙ คน

ร้อยละ ๓๕.๔๑

แผนภาพท่ี ๕  จํานวนข้าราชการและลูกจ้างประจาํของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักบริหาร  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 

แผนภาพท่ี ๖  จํานวนบุคลากรในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 

รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ

ข้อมูลจํานวนข้าราชการ และลูกจ้างประจํา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

ข้อมูลบุคลากรในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้าราชการ 
ร้อยละ 

สายงานหลัก
 ๕๐๙ 

ร้อยละ 

จํานวนข้าราชการและลูกจ้างประจาํของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักบริหาร  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

บุคลากรในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๙ 

 

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

ข้าราชการ ๗๘๘ คน 
ร้อยละ ๗๐.๔๒

สายงานหลัก
๕๐๙ คน

ร้อยละ ๖๔.๕๙



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
 

 
  ๓.๓ ข้อมูลตําแหน่งของข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 

 
  ๓.๔ ข้อมูลลูกจ้างประจํา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 

นายช่างไฟฟ้า
๑๐๕ 

ร้อยละ 

นายช่างเทคนิค 
๘๘ คน 
ร้อยละ
 ๑๗.๕๒

วิศวกร 
ร้อยละ 

กลุ่มงานช่าง ๑๑๑ คน
ร้อยละ ๓๓.๔๓

กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 
๕๖ คน ร้อยละ 

แผนภาพท่ี ๗  จํานวนข้าราชการจําแนกตามตําแหน่ง 
ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนภาพท่ี ๘  จํานวนลูกจา้งประจํา จาํแนกตามกลุ่มงาน 
ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ

ข้อมูลตําแหน่งของข้าราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 
 
 

ข้อมูลลูกจ้างประจํา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
 

นักวิชาการสาธารณสุข 

ร้อยละ

นายช่างโยธา 
ร้อยละ  

นายช่างไฟฟ้า
๑๐๕ คน 

ร้อยละ ๒๐.๙๒

วิศวกร ๔๓ คน 
ร้อยละ ๘.๕๖

สถาปนิก ๒๔ คน
ร้อยละ๔.๗๘

กลุ่มงานสนับสนุน
 ๑๖๕ 

 ร้อยละ 

กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 
คน ร้อยละ ๑๖.๘๗

ข้าราชการจําแนกตามตําแหน่ง  
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลูกจา้งประจํา จาํแนกตามกลุ่มงาน  
สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๐ 

 

 

นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๓๓ คน 

ร้อยละ๒๖.๔๙

นายช่างโยธา ๑๐๙ คน
ร้อยละ  ๒๑.๗๑

กลุ่มงานสนับสนุน
๑๖๕ คน

ร้อยละ ๔๙.๗๐



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๑ 
 

 
 
 
  ๓.๕ ข้อมูลข้าราชการแบ่งตามประเภทตําแหน่ง 
 

 
 

 

 

 

  ๓.๖ ข้อมูลข้าราชการแบ่งตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี ๕ ตารางแสดงข้อมูลข้าราชการจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ระดับการศึกษา 

ประเภทตําแหน่ง  
 
 

รวม 

 
 
 

ร้อยละ 
ท่ัวไป วิชาการ อํานวยการ บริหาร 

ปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน 

อาวุโส ปฏิบัติการ ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การ

พิเศษ 

เช่ียวชาญ ต้น สูง ต้น สูง 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๒๒ ๒๐๗ ๙ - - - - - - - - ๒๓๘ ๓๐.๒๐ 

ปริญญาตรี ๑๑ ๑๗๕ ๑๙ ๔๘ ๑๓๗ ๒๙ ๓ ๒ ๑ ๒ - ๔๒๗ ๕๔.๑๙ 

ปริญญาโท - ๗ ๑ ๖ ๗๖ ๒๗ ๒ ๒ - - ๑ ๑๒๒ ๑๕.๔๘ 

ปริญญาเอก - - - - ๑ - - - - - - ๑ ๐.๑๓ 

รวม ๓๓ ๓๘๙ ๒๙ ๕๔ ๒๑๔ ๕๖ ๕ ๔ ๑ ๒ ๑ ๗๘๘ ๑๐๐ 
 

ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

๕๗.๔๙

๔๑.๕๐

๐.๖๓ ๐.๓๘

๔๕๓ คน ๓๒๗ คน ๕ คน ๓ คน

ประเภทท ั�วไป ประเภทวชิาการ ประเภทอํานวยการ ประเภทบรหิาร

แผนภาพท่ี ๙  ข้อมูลขา้ราชการจําแนกตามประเภทตําแหน่ง  
ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๒ 
 

 
 
 
 

 
 
 (๔) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี  อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ้าง ในการให้บริการและการ
ปฏิบัติงาน (#) 
 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรมฯ 
สามารถแบ่งเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ ในอันท่ีจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
หลักของกรมฯ  ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 

   ส่วนท่ี ๑ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่ียวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น ระบบ Intranet  ระบบ Internet  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)  และระบบ 
VPN Internet  ท่ีสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานท้ังในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้ท่ัวประเทศ อาทิ 

๑) ระบบงานด้านวิศวกรรมการแพทย์  ได้แก่ ระบบสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  ระบบ 
ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล  ระบบ e- Radio (การติดต่อสื่อสารวิทยุผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต)  ระบบ Video Conference (การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเห็นภาพและเสียง)  ระบบวิทยุ
ทางไกล  ระบบ e – Service  การให้บริการข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน  

๒) ระบบงานเก่ียวกับงานอาคารสถานท่ีบริการสุขภาพภาครัฐ ได้แก่ โปรแกรมปฏิบัติงาน 
ตามวิชาชีพ เช่น โปรแกรม Auto Cad  โปรแกรม Autodesk Revit  โปรแกรม Photoshop  โปรแกรม Sketch UP  
โปรแกรม Vis Structure และโปรแกรม Microfeap  
 
 
 

๓๐.๒๐ 

๕๔.๑๙ 

๑๕.๔๘ 

๐.๑๓ 
๒๓๘ คน ๔๒๗ คน ๑๒๒ คน ๑ คน 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

แผนภาพท่ี ๑๐  ข้อมูลข้าราชการจําแนกตามระดับการศึกษา 
ท่ีมา : ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๓ 
 

๓) ระบบงานเก่ียวกับบริการสุขภาพ ได้แก่ ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ใช้ในการ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ  โปรแกรมประยุกต์สําหรับการปฏิบัติงาน และการให้บริการผู้รับบริการ One Stop 
Service เป็นต้น  ส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ท้ังแบบต้ังโต๊ะ  และแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์เสริมต่อพ่วงอย่างครบครัน  อุปกรณ์สํานักงาน และอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานเฉพาะวิชาชีพของแต่ละหน่วยงาน เช่น อุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการเก่ียวกับการตรวจสอบ  
การซ่อมบํารุง  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์  และวัสดุอุปกรณ์ท่ัวไปของหน่วยงานท่ีขอรับบริการ เป็นต้น 

๔) สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและให้บริการ  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
มีห้องประชุมขนาดความจุต่างๆ ท่ีต้ังอยู่ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และต้ังอยู่ตามหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  มีรถยนต์ราชการ  สถานท่ีจอดรถ  ห้องสมุด  สถานท่ีออกกําลังกายท้ังกลางแจ้งและในร่ม  
โรงอาหาร  ห้องอาบน้ํา  ห้องสุขา  ห้องสุขาสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  ลิฟท์โดยสารเพ่ือให้บุคลากรของกรมและผู้มา
รับบริการ บ้านพักข้าราชการท่ีกระจายตามหน่วยงานท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง (จํานวน ๑๔ แห่ง)  พนักงาน
ประชาสัมพันธ์  และพนักงานรักษาความปลอดภัย  
 

   ส่วนท่ี ๒  ด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพได้ ซ่ึงมีระบบ Internet และ Intranet ท่ีสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้
ท่ัวท้ังประเทศ  อาทิ 
      ๑) การพัฒนาศักยภาพประชาชน  กรมฯ มีโปรแกรมระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  โปรแกรมการประเมินผลหมู่บ้านการจัดการสุขภาพ และระบบ e – Radio (การติดต่อสื่อสารวิทยุ
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ของหน่วยงานท่ีตั้งอยู่ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท้ัง ๕ แห่ง   
      ๒) การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน  กรมฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้เก่ียวกับงานด้านการ
สื่อสารและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ได้แก่  ห้องส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์  ชุดผลิตสื่อ
วิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์  รถหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนท่ี  โรงพิมพ์ เป็นต้น   
      ๓) สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีเพ่ิมเติมจากท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น คือ ห้องประชุมสําหรับใช้ในการฝึกอบรมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมฯ เป็นการเฉพาะซ่ึงต้ังอยู่ใน
หน่วยงานส่วนภูมิภาคท้ัง ๕ แห่ง  เพ่ือใช้ในการอบรม/สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน รวมถึง
ห้องพักสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบทุกหน่วยงานท้ัง ๕ แห่ง ในส่วนภูมิภาค  
 

   ท้ังนี้  สามารถแบ่งประเภทเทคโนโลยี วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๔ 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ 
 

ประเภท รายการ 
เทคโนโลยี - ระบบ Intranet / Internet เชื่อมโยงเครือข่ายท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค 

- ระบบ Website ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานัก/กอง/กลุ่ม 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e – mail) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบการจัดซ้ือ/จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ระบบงานคลังพัสดุ 
- ระบบงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ระบบติดตามกํากับการใช้จ่ายงบประมาณ (SMART) 
- ระบบทะเบียนแบบแปลน 
- ระบบการติดต่อสื่อสารวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e – Radio) 
- ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเห็นภาพและเสียง (Video Conference) 
- ระบบวิทยุสื่อสารทางไกล 
- ระบบการให้บริการข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) 
- ระบบรับสัญญาณดาวเทียม 
- ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ใช้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ 
- ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) 
- ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
- ระบบ Voice IP (VOIP)  
- VPN Internet 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) 
- ระบบบริการงานสถานพยาบาล (e - Licensing) 
- ระบบบริการงานประกอบโรคศิลปะ (e - Examination) 
- ระบบการเงิน (e – Finance) 
- ระบบร้องเรียนบริการสุขภาพ (e – Complain) 
- ระบบบริหารจัดการกลาง (MRD – Center) 
- ระบบศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (One Stop Service : Center) 
- ระบบการให้บริการส่วนภูมิภาค (One Stop Service : Province) 
- ระบบการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (e – Service) 
- ระบบบริการข้อมูล (e – Data Service) 
- ระบบรายงาน (e – report) 
- เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารทางไกล 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๕ 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ (ต่อ) 
 

ประเภท รายการ 
เทคโนโลยี (ต่อ) - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

- โปรแกรม Project Management 
- โปรแกรมระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
- โปรแกรมการประเมินผลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
- โปรแกรมปฏิบัติงานเฉพาะวิชาชีพ 
- โปรแกรม Auto Cad 
- โปรแกรม Autodesk Revit 
- โปรแกรม Photoshop 
- โปรแกรม Sketch UP 
- โปรแกรม Vis Structure 
- โปรแกรม Microfeap 
- Wireless Access Point 

อุปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
- เครื่องฉาย LCD และจอแสดงภาพ 
- เครื่อง Multimedia Projector จอรับภาพ 
อุปกรณ์สํานักงาน 
- เครื่องโทรศัพท์ / เครื่องโทรสาร 
- เครื่องสแกนนิ้ว 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล 
- กล้องวิดีโอ 
- เครื่องเสียงห้องประชุม /ลําโพงขยายเสียง 
- เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
- ไมโครโฟน 
- เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องโรเนียวดิจิตอล 
- เครื่องฉายแผ่นทึบ 

 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๖ 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ (ต่อ) 
 

ประเภท รายการ 
อุปกรณ์ (ต่อ) - เครื่องเรียงกระดาษ 

- เครื่องตัดกระดาษ 
- ตู้ดรรชน ี
- เครื่องทําเล่มหนังสือ 
- เครื่อง Vesnalizer 
วัสดุอุปกรณ์/อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
- เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 
- เครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
- เครื่องมือซ่อมวิทยุคมนาคม 
- เครื่องมือซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- เครื่องมือซ่อมยานพาหนะ 
- เครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง 
- ห้องสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องเก็บเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องซ่อมเครื่องวิทยุโทรคมนาคม  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องซ่อมสาธารณูปการ  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้อง X – ray  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  จํานวน ๓ ห้อง 
- ห้องรับ – ส่งข่าววิทยุสื่อสารทางไกล  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องผลิตรายการโทรทัศน์  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องควบคุมการถ่ายทอดโทรทัศน์  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องตัดต่อภาพ  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องคลังพัสดุ  จํานวน ๘ ห้อง 
- โรงพิมพ์  จํานวน ๑ โรง 
- รถหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนท่ี  จํานวน ๑ คัน 
- ตู้นิรภัย 

ส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

- ห้องปฏิบัติการ / ห้องประชุม / โครงสร้างอ่ืนๆ 
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก (ความจุ ๑๐ คน) จํานวน ๕ ห้อง 
 • ห้องประชุมขนาดกลาง (ความจุ ๓๐ คน) จํานวน ๑๕ ห้อง 
 • ห้องประชุมขนาดใหญ่ (ความจุ ๕๐ คน) จํานวน ๘ ห้อง 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๗ 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ (ต่อ) 
 

ประเภท รายการ 
ส่ิงอํานวยความ
สะดวก (ต่อ) 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ ห้อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จํานวน ๓ ห้อง 
- ห้องสมุด จํานวน ๗ ห้อง 
- ห้องจัดเตรียมอาหาร จํานวน ๒ ห้อง 
- ห้องกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง จํานวน ๒ ห้อง 
- ห้องพัก / บ้านพัก เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และผู้เข้าสัมมนา 
 • บ้านพักผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา จํานวน ๑ หลัง 
 • บ้านพักเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค จํานวน ๑๐๘ หลัง 
 • ห้องพักสําหรับผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา จํานวน ๕๘ หลัง 
- โรงอาหาร จํานวน 5 โรง 
- ห้องสุขา/ห้องอาบน้ํา (ชาย – หญิง) อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของอาคารสํานักงาน จํานวน ๑   
  ชั้น) 
- ห้องน้ําสําหรับผู้พิการ 
- สถานท่ีออกกําลังกายและชมธรรมชาติในสวนสุขภาพ  
- สวนหย่อมออกกําลังกายชั้นดาดฟ้า 
- สถานท่ีเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
- ลานออกกําลังกายกลางแจ้ง 
- สวนสวยในตึกบริเวณระเบียงของทุกหน่วยงาน 
- ทางลาด 
- ทางเชื่อมเดินป้องกันแดด 
- สถานท่ีจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
- รถตู้  จํานวน  ๒๓  คัน 
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ขนาดไม่เกิน ๗ ท่ีนั่ง)  จํานวน  ๑๑๒  คัน 
- รถกระบะบรรทุก (ไม่เกิน ๑ ตัน)  จํานวน ๑๕ คัน 
- รถมินิบัส  จํานวน ๒ คัน 
- เครื่องล้างรถยนต์อัตโนมัติ 
- ลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ 
- บอร์ดปิดประกาศ 
- โต๊ะรับแขก / ท่ีนั่งรอของผู้รับบริการ 
- มุมหนังสือ / เอกสารเผยแพร่ / หนังสือรายงานประจําปี / วารสาร / หนังสือธรรมะ / CD / DVD   
  / วิดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประชุม/อบรม/สัมมนา 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๘ 
 

ตารางท่ี ๖ ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ (ต่อ) 
 

ประเภท รายการ 
ส่ิงอํานวยความ
สะดวก (ต่อ) 

- ตู้เย็น 
- โทรทัศน์  
- บริการถ่ายเอกสาร 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๒ ตู้ 
- พนักงานรักษาความปลอดภัย 
- พนักงานรับโทรศัพท์ 
- เครื่องปรับอากาศ 
- อ่ืน  ๆ
 

 
 (๕) ส่วนราชการดําเนินการภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญอะไรบ้าง (#)  
  (ให้ระบุเฉพาะท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น) 
 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมฯ  โดยจําแนกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม
บริการท่ีให้ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

๑)  การอนุญาตให้
ประกอบกิจการและ
ดําเนินการสถานพยาบาล 

๑) พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมด้วย
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีออกตามความใน พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการ ดงัน้ี 
- การควบคุมกิจการสถานพยาบาล เพ่ือให้
ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการจาก
สถานพยาบาล  
- การอนุญาตให้ประกอบกิจการ และ
ดําเนินการสถานพยาบาล การเลิก การย้าย 
การปิด การเพิกถอนใบอนุญาต การ
โฆษณากิจการสถานพยาบาล 
- การกําหนดอํานาจหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการควบคุมดูแลสถาน 
พยาบาล 
- การกําหนดหน้าท่ีของผู้รับอนุญาต และ
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลให้เหมาะสม 
- การกําหนดมาตรฐานการบริการของ
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๑๙ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

๒) การข้ึนทะเบียน และ
ออกใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบโรคศิลปะ 

๑) พ.ร.บ. ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมด้วยพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ กระทรวง และประกาศ
คณะกรรมการวิชาชีพท่ีออกตาม  
พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
๒๕๔๒  

เป็นกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการ ดงัน้ี 
- การควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขา
ต่างๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วย 
- กําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาต่างๆ  
- กําหนดอํานาจหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ในการควบคุมดูแลการประกอบ
โรคศิลปะ 
- ส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขา
ต่างๆ  ให้มีอิสระและคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน เพ่ือควบคุมมิให้แสวงหา
ผลประโยชน์ หรือใช้วิชาชีพโดยมิชอบ 
- บทกําหนดโทษกรณไีม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการท่ีไม่ได้
รับความเป็นธรรมของการออกคําสั่งทาง
ปกครองของหน่วยงานรัฐ โดยบัญญัตใิห้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะใช้อํานาจออกคําสั่ง
ทางปกครองในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
จะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการ
แห่งกฎหมายน้ัน และพิจารณาในประเด็น
การขัดกันของกฎหมาย ซ่ึงต้องเทียบเคียง
ว่ากฎหมายฉบับไหนมีหลักเกณฑ์ในการ
ประกันความเป็นธรรมดีกว่า หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองสูงกว่า 
 

สํานักนายกรัฐมนตร ี

๓) การรับรองมาตรฐาน
อาคาร และสถานท่ี 

๑) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- ข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) 
แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๘ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ลักษณะอาคารส่วนต่างๆ  ของ
อาคารท่ีว่างภายนอกแนวอาคาร และระยะ 

กระทรวงมหาดไทย 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๒๐ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

  ต่างๆ  ของอาคาร ว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ออก
โดยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

 

๒) พ.ร.บ. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการและคนชรา 
 

กระทรวงแรงงาน 

๓) พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 
- ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
- กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

สภาวิศวกร 

๔) พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ - การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม (ควบคุมวิชาชีพสถาปนิก) 
 

สภาสถาปนิก 

๕) พ.ร.บ. การผังเมือง - การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการก่อสรา้งอาคาร
แต่ละประเภท 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๖) พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ว่าด้วยการใช้พลังงานและการประหยดั
พลังงาน เช่น 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
- กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกตามความ
ใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๒๑ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๗) พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๘) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

เป็นกฎหมายท่ีเน้นการจัดการเก่ียวกับการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้เกิด
สภาวะแวดล้อมท่ีดี เหมาะสําหรับการ
ดํารงชีวิตในชุมชน 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

๙) ประกาศของคณะปฏิวัต ิ - ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่ง
วัสดุช่ัวคราว 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เรื่อง ความปลอดภัย
ในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยน่ังรา้น 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เรื่อง ความปลอดภัย
ในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เรื่อง ความปลอดภัย
ในการทํางานเก่ียวกับการตอกเสาเข็ม 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๔) การรับรองมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย ์

๑) กฎระเบียบของสภาวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศ 

ว่าด้วยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  
มาตรฐานระบบลิฟท์  ระบบระบายและ
ปรับอากาศ เป็นต้น 

สภาวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย 
 

 
๒) มาตรฐานคู่มือระบบก๊าซทาง
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ว่าด้วยเรื่องก๊าซทางการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๒๒ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๓) กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกําจัดมลูฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

 ๔) พ.ร.บ. อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

ว่าด้วยการจัดให้มีมาตรฐานในการบรหิาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่า
มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

- กระทรวงแรงงาน  
- สํานักงานโรคจาก
การประกอบอาชีพ 
กรมควบคุมโรค) 
 

 

 
๕) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

ว่าด้วยการใช้เครื่องมือแพทยต์่อบุคคลอ่ืน
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัย ต้องรับผดิชอบใน
ความเสยีหายของบุคคลดังกล่าว อันเกิด
จากการใช้เครื่องมือแพทย์น้ัน 

กองควบคุมเครื่องมือ
แพทย์ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

๖) ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยความปลอดภยัในการทํางาน
เก่ียวกับหม้อนํ้า 
- มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหมอ้นํ้า
และหม้อต้มนํ้าท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา
ความร้อน 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๗) ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยมาตรฐานในการบริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับรังสี
ชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๘) กฎกระทรวง - ว่าด้วยหลักสตูรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการ
บริการและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 
 

กระทรวงแรงงาน 

 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๒๓ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๙) ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

กรมสวัสดิการและ
กรมคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

๑๐) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว- 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
(ฉบับท่ี ๒)  
 

กระทรวงแรงงาน 

๑๑) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว- 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับไฟฟ้า 
 

กระทรวงแรงงาน 
 

๑๒) กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่อง ความปลอดภยัในการทํางาน
เก่ียวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 
 

กระทรวงแรงงาน 
 

๑๓) กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องกําหนดให้สถานประกอบ
กิจการท่ีใช้หม้อไอนํ้าเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษท่ีต้องถูกควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 
 

กระทรวงแรงงาน 
 

๑๔) ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสยีง
พ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะ
รบกวน การคํานวณค่าระดับการรบกวน 
การคํานวณค่าระดับการรบกวน และแบบ
บันทึกการตรวจวัดเสยีงรบกวน 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๑๕) ประกาศกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
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ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๑๖) ประกาศคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ 

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดประเภทของอาคาเป็น
แหล่งกําหนดมลพิษท่ีจะต้องถูกควบคุม
การปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภยั พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑๘) ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินงาน
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
เก่ียวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือ
เสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลา และประเภทกิจการท่ีต้อง
ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

กระทรวงแรงงาน 

๑๙) ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการ
จัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
ความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 
(Illumination Measurement) 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

 

 

 

 
๒๐) แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. ๒๕๔๙  การตรวจวัดเสยีงดงั 
(Noise Measurement) 
 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

๒๑) แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. ๒๕๔๙  การตรวจวัดสภาพความร้อน 
(Hot Environment Measurement) 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
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ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
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ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๒๒)  
- แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
- กฎระเบียบวิทยุ โทรคมนาคม 
 

ว่าด้วยเรื่องการนําเข้า การขอใช้ การขอ
ขยายข่ายการขอบัตร 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

๕. การรบัรองมาตรฐาน
สถานประกอบการธุรกิจ
บริการสุขภาพ 

๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 
หลักเกณฑ์เง่ือนไขสําหรับการรบัรอง
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และวิธีการเพ่ือการรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

ว่าด้วยเรื่อง 
- กําหนดประเภทลักษณะของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- กําหนดเรื่องเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน
ให้ประกอบกิจการ โดยได้รบัการยกเว้นไม่
ต้องเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข
ท้ังฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- กําหนดมาตรฐานการบริการของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- กําหนดหน้าท่ีของผู้ประกอบการ 
ผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ และผู้
ให้บริการ 
- กําหนดวิธีการในการรับรองมาตรฐาน
ผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพและผู้
ให้บริการ 
 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข 

๒) พระราชบัญญัตสิถานบริการ พ.ศ. 
๒๕๐๙ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

ว่าด้วยการกําหนดให้สถานท่ีเพ่ือสุขภาพ 
หรือเพ่ือเสริมสวย เมื่อได้รบัการตรวจ
ประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๕ ดา้น 
ได้แก่ ๑) ด้านสถานท่ี ๒) ผูด้ําเนินการหรือ
ผู้ประกอบการ ๓) ผู้ให้บริการ ๔) การ
บริการ และ ๕) ความปลอดภัย  และได้
ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข จะเป็นสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กระทรวงมหาดไทย 
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ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

๖. การรบัรองมาตรฐาน
งานสุขศึกษา 

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕๑ มาตรา 
๕๒ และมาตรา ๘๐ (๒) 

- มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมสีิทธิเสมอกันใน
การรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสม
และได้มาตรฐาน 
- มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการ
อยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านรา่งกาย 
จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพใน
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง 
 

สํานักนายกรัฐมนตร ี

 การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็น
สําคัญ 
- มาตรา ๘๐ (๒) ส่งเสรมิสนับสนุนและ
พัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพอันนําไปสูสุ่ขภาพสุขภาวะท่ียัง่ยืน 
รวมท้ังจัดและส่งเสรมิให้ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณสุขท่ีมมีาตรฐานอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

 

๒) พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพหรือ
สุขภาวะร่วมกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมในรูปของ “สมัชชา
สุขภาพ” ซ่ึงนําไปสู่อุดมการณ์ของชาติ 
สร้างนําซ่อมสุขภาพ ซ่ึงมสีาระใน พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติท่ีเก่ียวข้อง 
 - การสร้างเสรมิสุขภาพ 
 - การป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ี
คุกคามสุขภาพ 
 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ 
 

สํานักงานคณะ 
กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 

๓) มติคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) วันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๓๙ อนุมตัิตามมตคิณะกรรมการ
รัฐมนตรี ฝ่ายสังคมให้ความเห็นชอบ 
“นโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติและ 
สุขบัญญตัิแห่งชาติ” และให้ดําเนินการ  
 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
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  ต่อไปได้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับกระทรวงต่างๆ  และภาคเอกชน ท่ี
เก่ียวข้องได้พิจารณา และร่วมกันกําหนด
ข้ึน 
 

 

๗) การผลิต พัฒนา
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านระบบบริการสุขภาพ 
และระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

๑) พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมด้วย
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีออกตามความใน พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการ ดงัน้ี 
- การควบคุมกิจการสถานพยาบาล เพ่ือให้
ความคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการจาก
สถานพยาบาล  
- การอนุญาตให้ประกอบกิจการ และ
ดําเนินการสถานพยาบาล การเลิก การย้าย 
การปิด การเพิกถอนใบอนุญาต การ
โฆษณากิจการสถานพยาบาล 
- การกําหนดอํานาจหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการควบคุมดูแลสถาน 
พยาบาล 
- การกําหนดหน้าท่ีของผู้รับอนุญาต และ
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลให้เหมาะสม 
- การกําหนดมาตรฐานการบริการของ
สถานพยาบาล 
 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

๒) พ.ร.บ. ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับ
ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ พร้อมด้วยพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ กระทรวง และประกาศ
คณะกรรมการวิชาชีพท่ีออกตาม  
พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
๒๕๔๒  

เป็นกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการ ดงัน้ี 
- การควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขา
ต่างๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วย 
- กําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาต่างๆ  
- กําหนดอํานาจหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ในการควบคุมดูแลการประกอบ
โรคศิลปะ 
- ส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขา
ต่างๆ  ให้มีอิสระและคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน เพ่ือควบคุมมิให้แสวงหา
ผลประโยชน์ หรือใช้วิชาชีพโดยมิชอบ 

กระทรวงสาธารณสุข 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๒๘ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

  - บทกําหนดโทษกรณไีม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

 

๓) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการท่ีไม่ได้
รับความเป็นธรรมของการออกคําสั่งทาง
ปกครองของหน่วยงานรัฐ โดยบัญญัตใิห้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะใช้อํานาจออกคําสั่ง
ทางปกครองในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
จะต้องปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการ
แห่งกฎหมายน้ัน และพิจารณาในประเด็น
การขัดกันของกฎหมาย ซ่ึงต้องเทียบเคียง
ว่ากฎหมายฉบับไหนมีหลักเกณฑ์ในการ
ประกันความเป็นธรรมดีกว่า หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองสูงกว่า 
 

สํานักนายกรัฐมนตร ี

๔) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- ข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) 
แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๘ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ลักษณะอาคารส่วนต่างๆ  ของ
อาคารท่ีว่างภายนอกแนวอาคาร และระยะ 
ต่างๆ  ของอาคาร ว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ออก
โดยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๕) พ.ร.บ. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการและคนชรา
ต่างๆ  ของอาคาร ว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้
 

 

กระทรวงแรงงาน 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๒๙ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

  - กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการ หรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ออก
โดยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่ง 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 

 

๖) พ.ร.บ. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการและคนชรา 
 

กระทรวงแรงงาน 

๗) พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 
- ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
- กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

สภาวิศวกร 

๘) พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ - การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม (ควบคุมวิชาชีพสถาปนิก) 
 

สภาสถาปนิก 

๙) พ.ร.บ. การผังเมือง - การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการก่อสรา้งอาคาร
แต่ละประเภท 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๑๐) พ.ร.บ. การส่งเสรมิการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ว่าด้วยการใช้พลังงานและการประหยดั
พลังงาน เช่น 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
- กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกตามความ
ใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๓๐ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๑๑) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑๒) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

เป็นกฎหมายท่ีเน้นการจัดกาเก่ียวกับการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้เกิด
สภาวะแวดล้อมท่ีดี เหมาะสําหรับการ
ดํารงชีวิตในชุมชน 
 

กระทรวงสาธารณสุข 

๑๔) กฎระเบียบของสภาวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศ 

ว่าด้วยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า  
มาตรฐานระบบลิฟท์  ระบบระบายและ
ปรับอากาศ เป็นต้น 

สภาวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย 
 

 
๑๕) มาตรฐานคู่มือระบบก๊าซทาง
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ว่าด้วยเรื่องก๊าซทางการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

๑๖) กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกําจัดมลูฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

๑๗) พ.ร.บ. อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

ว่าด้วยการจัดให้มีมาตรฐานในการบรหิาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว- 
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานใน
หน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน 

- กระทรวงแรงงาน  
- สํานักงานโรคจาก
การประกอบอาชีพ 
กรมควบคุมโรค) 
 

 

 
๑๘) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

ว่าด้วยการใช้เครื่องมือแพทยต์่อบุคคลอ่ืน
อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย หรืออนามัย ต้องรับผดิชอบใน
ความเสยีหายของบุคคลดังกล่าว อันเกิด
จากการใช้เครื่องมือแพทย์น้ัน 

กองควบคุมเครื่องมือ
แพทย์ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๓๑ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๑๙) ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยความปลอดภยัในการทํางาน
เก่ียวกับหม้อนํ้า 
- มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหมอ้นํ้า
และหม้อต้มนํ้าท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา
ความร้อน 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๒๐) ประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ว่าด้วยมาตรฐานในการบริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับรังสี
ชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๒๑) กฎกระทรวง - ว่าด้วยหลักสตูรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการ
บริการและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 
 

กระทรวงแรงงาน 

๒๒) ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

กรมสวัสดิการและ
กรมคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

๒๓) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (ฉบับท่ี ๒)  
 

กระทรวงแรงงาน 

๒๔) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า 
 

กระทรวงแรงงาน 
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ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๒๕) กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่อง ความปลอดภยัในการทํางาน
เก่ียวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 
 

กระทรวงแรงงาน 
 

๒๖) กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องกําหนดให้สถานประกอบ
กิจการท่ีใช้หม้อไอนํ้าเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษท่ีต้องถูกควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 
 

กระทรวงแรงงาน 
 

๒๗) ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสยีง
พ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะ
รบกวน การคํานวณค่าระดับการรบกวน 
การคํานวณค่าระดับการรบกวน และแบบ
บันทึกการตรวจวัดเสยีงรบกวน 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๒๘) ประกาศกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๒๙) ประกาศคณะกรรมการควบคุม
มลพิษ 

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดประเภทของอาคาร
เป็นแหล่งกําหนดมลพิษท่ีจะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภยั พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๓๑) ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินงาน
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
เก่ียวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือ
เสียงภายในสถานประกอบกิจการ 
ระยะเวลา และประเภทกิจการท่ีต้อง
ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

กระทรวงแรงงาน 

๓๒) ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการ
จัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
ความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ 
การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 
(Illumination Measurement) 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

 

 

 

 
๓๓) แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. ๒๕๔๙  การตรวจวัดเสียงดัง 
(Noise Measurement) 
 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

๓๔) แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. ๒๕๔๙  การตรวจวัดสภาพ
ความร้อน (Hot Environment 
Measurement) 
 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

๓๕)  
- แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
- กฎระเบียบวิทยุ โทรคมนาคม 
 

ว่าด้วยเรื่องการนําเข้า การขอใช้ การขอ
ขยายข่าย การขอบัตร 
 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
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ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๓๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์เง่ือนไขสําหรับการ
รับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ และวิธีการเพ่ือการ
รับรองมาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

ว่าด้วยเรื่อง 
- กําหนดประเภทลักษณะของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- กําหนดเรื่องเก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน
ให้ประกอบกิจการ โดยได้รบัการยกเว้นไม่
ต้องเป็นสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไข
ท้ังฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- กําหนดมาตรฐานการบริการของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- กําหนดหน้าท่ีของผู้ประกอบการ 
ผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ และผู้
ให้บริการ 
- กําหนดวิธีการในการรับรองมาตรฐาน
ผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพและผู้
ให้บริการ 
 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

๓๗) พระราชบัญญัตสิถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับท่ี ๔) แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ว่าด้วยการกําหนดให้สถานท่ีเพ่ือสุขภาพ 
หรือเพ่ือเสริมสวย เมื่อได้รบัการตรวจ
ประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๕ ดา้น 
ได้แก่ ๑) ด้านสถานท่ี ๒) ผูด้ําเนินการหรือ
ผู้ประกอบการ ๓) ผู้ให้บริการ ๔) การ
บริการ และ ๕) ความปลอดภัย  และได้
ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข จะเป็นสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

กระทรวงมหาดไทย 

๓๘) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๘๐ (๒) 

- มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมสีิทธิเสมอกันใน
การรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสม
และได้มาตรฐาน 
- มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการ
อยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านรา่งกาย 
จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพใน 
 

สํานักนายกรัฐมนตร ี



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๓๕ 
 

ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
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ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

  สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็น
สําคัญ 
- มาตรา ๘๐ (๒) ส่งเสรมิสนับสนุนและ
พัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพอันนําไปสูสุ่ขภาพสุขภาวะท่ียัง่ยืน 
รวมท้ังจัดและส่งเสรมิให้ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณสุขท่ีมมีาตรฐานอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

 

๓๙) พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพหรือ
สุขภาวะร่วมกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคมในรูปของ “สมัชชา
สุขภาพ” ซ่ึงนําไปสู่อุดมการณ์ของชาติ 
สร้างนําซ่อมสุขภาพ ซ่ึงมสีาระใน พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติท่ีเก่ียวข้อง 
 - การสร้างเสรมิสุขภาพ 
 - การป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ี
คุกคามสุขภาพ 
 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ 
 

สํานักงานคณะ 
กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 

๔๐) มติคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) วันท่ี 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๓๙ อนุมตัิตามมตคิณะกรรมการ
รัฐมนตรี ฝ่ายสังคมให้ความเห็นชอบ 
“นโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติและ 
สุขบัญญตัิแห่งชาติ” และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับกระทรวงต่างๆ  และภาคเอกชน ท่ี
เก่ียวข้องได้พิจารณาและร่วมกันกําหนด
ข้ึน 
 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
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ตารางท่ี ๗ ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญ และส่งผลต่อการดําเนินงานของกรมสนับสนุนบริการ
   สุขภาพ (ต่อ) 

งานบริการท่ีให้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 ๔๑) ระเบียบกรทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยบุคคล ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
สุขาภิบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย 
มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมในความควบคุมของ
เจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙  
 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ซ่ึง
ได้ผา่นการอบรมและได้รับหนังสือรับรอง
ความรู้ ความสามารถจากกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
แต่งตั้งให้เป็น อสม. อยูส่ามารถประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนด 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 ๔๒) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยบุคคลซ่ึงไดร้ับการมอบหมายให้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทย หรือสาขากาแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ในความควบคุมของ
เจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
ซ่ึงได้ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือ
รับรองความรู้ ความสามารถจากกระทรวง
สาธารณสุข  และยังคงเป็นอาสาสมคัร
ประจําหมู่บ้านให้ทําการประกอบโรค
ศิลปะ โดยใช้ยาสมุนไพร การนวด การอบ 
การประคบ และวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
แบบเรียนด้วยตนเองของกระทรวง
สาธารณสุข 
 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 ๔๓) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

การดําเนินงานด้านสาธารณสุขเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณสุขของ
ประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข 
เห็นควรให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านข้ึน 
 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์การ 
 
 (๖) โครงสร้างองค์กร และวิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเป็นเช่นใด  
  - โครงสร้างองค์กร 
  - วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการกํากับดูแลของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
โดยมอบให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ กํากับดูแล  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแบ่ง
โครงสร้างหน้าท่ีการบริหารตามกฎกระทรวง เป็น ๒ สํานัก ๖ กอง ซ่ึงประกอบด้วย ๑) สํานักบริหาร  ๒) สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  ๓) กองสุขศึกษา  ๔) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  ๕) กองแบบแผน  
๖) กองวิศวกรรมการแพทย์  ๗) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ ๘) กลุ่มตรวจสอบภายใน และยังมีหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึน
เป็นการภายในอีก ๘ หน่วยงาน คือ  ๑) สํานักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน  ๒) สํานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ   
๓) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  ๔) กองแผนงาน  ๕) กองคลัง  ๖) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๗) สํานัก
กฎหมาย และ ๘) สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   ส่วนหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่ออธิบดีกรมฯ คือ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน  มีผู้บริหารสูงสุด คือ อธิบดี และรองอธิบดี รับผิดชอบกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัด
กรมฯ  มีการกํากับดูแลองค์กรภายในองค์กร  แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 

   ด้านท่ี ๑ ด้านการเงิน การป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่ออธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ทําหน้าท่ีตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมท้ังประเม ินผลการดําเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้คําปรึกษาแก่คณะทํางานวางระบบควบคุมภายในขององค์กร 
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้จัดวางระบบควบคุมภายในในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับหน่วยงานย่อย รวมท้ังการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย นํามาประมวลและวิเคราะห์ผลการติดตาม และ
ประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
 

   ด้านท่ี ๒ ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีศูนย์ราชการใสสะอาด ท่ีดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ โดยมี
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ท่ีเป็น CCO (Chief of Change Officer)  ทําหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการ   มีการ
กําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน  เพ่ือสร้างราชการท่ีใสสะอาด  และกํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรการท่ีกําหนด รวมถึงการจัดทํานโยบายกํากับองค์การท่ีดีท่ี
ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน  ท้ังนี้ เพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ/โครงการ ส่งมอบให้ทุก 
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หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ๑) ด้านรัฐ  ๒) ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ๓) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ๔) ด้านองค์การและผู้ปฏิบัติงาน  อีกท้ัง  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพยังได้จัดทํามาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้ึน  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายรวมถึงสังคม  บุคลากรภายในกรมฯ ในอันท่ีจะ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล  นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ัง ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

   ด้านท่ี ๓ ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
     

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดําเนินการในรูปของคณะทํางานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงมีผู้อํานวยการสํานักบริหารทําหน้าท่ีประธานคณะทํางานฯ  และมีหัวหน้ากลุ่มติดตาม
และประเมินผล สํานักบริหาร ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะทํางานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวางระบบ และจัดทําแผนกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล ท้ังนี้ ให้สอดคล้อง ครอบคลุมตัวชี้วัด เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับกรม และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีอย่างเป็นระบบ  ยังมีหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่ออธิบดี อีก ๑ หน่วยงาน คือ กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ท่ีทําหน้าท่ีขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๕  รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ยังมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  
แนวนโยบายรัฐบาล  แนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยมีการ
ติดตามรายสัปดาห์ในท่ีประชุมผู้บริหาร ๓ ระดับ  รวมท้ังรายเดือน ซ่ึงเป็นการประชุมประจําเดือนกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เพ่ือเร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานให้เป็นตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
 

    นอกจากนี้  การกํากับดูแลจากหน่วยภายนอก ยังมีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวงสาธารณสุข (คตป.) ทําหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึง
ตรวจสอบและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานท้ังในด้านการเงิน การ
คลัง และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ  ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายภายใต้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  รวมถึงมีสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีทําหน้าท่ีขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในทุกๆ ส่วน
ราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตาม
แผนผังโครงสร้างของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ดังแผนภาพท่ี ๑๐ 
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โครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองปลัดกระทรวงกลุ่มภารกิจดา้นสนับสนุนงานบริการสขุภาพ 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สํานักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน 

- สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- คณะกรรมการตดิตามประเมินผลประจํากระทรวง 
- สํานักงาน ก.พ.ร. 

- ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
- ศูนย์ตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สํานักบริหาร 

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

กองสุขศึกษา 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

กองคลัง 

กองแผนงาน 

สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กองวิศวกรรมการแพทย ์

กองแบบแผน 

สํานักสารนิเทศและประชาสัมพันธ ์

สํานักกฎหมาย 

สํานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
ภาคกลาง จังหวัดชลบุร ี

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จังหวดัขอนแกน่ 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
ภาคใต้ จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
ชายแดนภาคใต้ จงัหวัดยะลา 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๓ (นครสวรรค์) 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๔ (นครราชสีมา) 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๕ (อุบลราชธาน)ี 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๗ (สงขลา) 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๘ (ชลบุรี) 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๙ (สุราษฎร์ธาน)ี 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๑ (ราชบุรี) 

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๒ (ขอนแกน่) 

แผนภาพท่ี ๑๑   โครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

 

 

หมายเหตุ 

คือ หน่วยงานที่จัดตั้งภายใต้กฎกระทรวง 
 

คือ หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน 
 

คือ หน่วยงานที่กํากับดูแลองค์การ 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๔๐ 
 

 (๗) ส่วนราชการหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง มีบทบาท
  อย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 
  - ข้อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
  - มีแนวทางและวิธีการส่ือสารระหว่างกันอย่างไร 
 

   การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในกระบวนการการให้บริการ มีองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกัน หรือต้องส่งมอบงานให้กรมฯ มีท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ 
(รพศ.) โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  ส่วนหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (ชมรม อสม.)  สภาวิชาชีพ
ต่าง  ๆ สํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  มีการสื่อสารระหว่างกันแบบสองทาง และแบบทางเดียว  ได้แก่ การประชุม / 
สัมมนา  การประสานและร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  การติดต่อระหว่างบุคคล  การรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ 
บริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART)  การสื่อสารผ่านระบบ Intranet และระบบ Internet  โทรศัพท์  โทรสาร 
หนังสือราชการ เป็นต้น  ดังตารางท่ี ๘ 
 

ตารางท่ี ๘ ตารางแสดงส่วนราชการหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
บริการท่ีให้ ส่วนราชการ / องค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติร่วมกัน 
ข้อกําหนดท่ีสําคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๑) มาตรฐาน
สถานพยาบาลเอกชน 
 

- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน 

ตรวจสอบ กํากับ 
ควบคุมสถานพยาบาล
เอกชนให้เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐาน และ
ตาม พ.ร.บ. 
สถานพยาบาลเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ร.บ. 
การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
 

๒) มาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะ 

๓) มาตรฐานด้านอาคาร
สถานท่ี และ
สถาปัตยกรรมด้าน
สาธารณสุข 

- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลศูนย ์
- โรงพยาบาลท่ัวไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- สภาสถาปนิก 
- สภาวิศวกร 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพ่ือให้สถาน
บริการสุขภาพมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๔๑ 
 

ตารางท่ี ๘ ตารางแสดงส่วนราชการหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
บริการท่ีให้ ส่วนราชการ / องค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติร่วมกัน 
ข้อกําหนดท่ีสําคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๔) มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 

- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลศูนย ์
- โรงพยาบาลท่ัวไป 
- สภาวิศวกร 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพ่ือให้สถาน
บริการสุขภาพมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
 

๕) มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- สมาคมสปาไทย 
- สมาพันธ์สปาไทย 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพ่ือให้สถาน
บริการสุขภาพมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
 

๖) มาตรฐานสุขศึกษา - สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- สมาคมวิชาชีพ 
สุขศึกษา 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพ่ือให้สถาน
บริการสุขภาพมีคณุภาพ
มาตรฐาน 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
 

๗) องค์ความรู้ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมด้านระบบ
บริการสุขภาพ และ
ระบบสุขภาพภาค
ประชาชน (๖ ด้าน) 

- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลศูนย ์
- โรงพยาบาลท่ัวไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) 
- องค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.)  
 

ประสานความร่วมมือ
เพ่ือการบริการสุขภาพ
ทุกระดับ 

- ถูกต้อง / ครบถ้วน 
- เข้าใจง่ายนําสู่การ
ปฏิบัต ิ
- ความรู้ข้อมูลสอดคล้อง
กับสถานการณ์จริง 
- จํานวนสื่อมีเพียงพอ
กับความต้องการ 
- ข้อมูลสามารถนําไปใช้
อ้างอิงได้ 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- Website 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๔๒ 
 

ตารางท่ี ๘ ตารางแสดงส่วนราชการหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ต่อ) 
บริการท่ีให้ ส่วนราชการ / องค์กรท่ี

เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติร่วมกัน 
ข้อกําหนดท่ีสําคัญใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 - ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ชมรม อสม.)  
 

   

บริการท่ีให้ลําดับ ๑ – ๖ สํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ความถูกต้องตามระเบียบ
การจัดสรรงบประมาณ 

การรายงานผ่านระบบ 
EVMIS 
 

กรมบัญชีกลาง ประสานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ความถูกต้องตามระเบียบ
การเบิกจ่าย 

- การรายงานผ่านระบบ 
GFMIS 
- เอกสารทางการเงิน 

 
 

 (๘) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#) 
  - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญอะไรบ้าง (#) 
  - แนวทางและวิธีการส่ือสารระหว่างกันคืออะไร 
 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักท่ีต้องดําเนินการท้ังด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน  ท้ังนี้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพให้
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้  บริการท่ีส่งมอบคือ ๑) มาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน  ๒) มาตรฐานการ
ประกอบโรคศิลปะ  ๓) มาตรฐานด้านอาคารสถานท่ีและสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข ๔) มาตรฐานด้านวิศวกรรม
การแพทย์  ๕) มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ๖) มาตรฐานสุขศึกษา และ ๗) องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ท้ัง ๖ ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้ด้านสถานพยาบาล
เอกชน องค์ความรู้ด้านอาคารสถานท่ีและสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการแพทย์ องค์ความรู้
ด้านสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ องค์ความรู้ด้านสุขศึกษา และองค์ความรู้ด้านสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)  และ
ผู้รับบริการหลักต่อภารกิจขอกรมฯ ประกอบด้วย  ๑) สถานพยาบาลภาคเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก)  ๒) 
หน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.)  ๓) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ๔) สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร  และ ๕) สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข (กรุงเทพมหานคร)   
    

   สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักต่อภารกิจของกรมฯ ได้แก่ ประชาชนผู้ใช้บริการ และอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  
 

 

 

 

 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๔๓ 
 

- กลุ่มผู้รับบริการ 
 

ตารางท่ี ๙ ตารางแสดงสินค้าบริการ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีสื่อสารระหว่างกัน 
สินค้า/บริการท่ีให้ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
๑) มาตรฐานสถานพยาบาล
เอกชน 
 

๒) มาตรฐานการประกอบโรค
ศิลปะ 

สถานพยาบาลภาคเอกชน  
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 

๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว 
๓. ได้รับบริการท่ีครอบคลุม 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

๓) มาตรฐานด้านอาคารสถานท่ี 
และสถาปัตยกรรมด้าน
สาธารณสุข 

- หน่วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
- สถานพยาบาลภาคเอกชน  
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 
 

๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว 
๓. ได้รับบริการท่ีครอบคลุม 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ 
๕. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัติได้
จริง 
๖. ได้รับบริการท่ีมั่นใจ และเป็น
ธรรม  
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

 

๔) มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 

- หน่วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
 

๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว 
๓. ได้รับบริการท่ีครอบคลุม 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ 
๕. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัติได้
จริง 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๔๔ 
 

ตารางท่ี ๙ ตารางแสดงสินค้าบริการ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีสื่อสารระหว่างกัน 
   (ต่อ) 

สินค้า/บริการท่ีให้ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

๕) มาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว 
๓. ได้รับบริการท่ีครอบคลุม 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ 
๕. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัติได้
จริง 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

 

๖) มาตรฐานสุขศึกษา - หน่วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
 

๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว 
๓. ได้รับบริการท่ีครอบคลุม 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ 
๕. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัติได้
จริง 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

 

๗) องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านระบบบริการ
สุขภาพ และระบบสุขภาพภาค
ประชาชน (๖ ด้าน) 

- สถานพยาบาลภาคเอกชน  
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 
- หน่วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
- สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 
- สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

๑. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัตไิด้
จริง 
๓. ข้อมูลน่าเช่ือถือ 
๔. ข้อมูลทันสมัย 
๕. ข้อมูลครอบคลมุ 
๖. ข้อมูลรวดเร็ว / ทัน
เหตุการณ ์
๗. ข้อมูลตรงตามความต้องการ 
๘. จํานวนสื่อมเีพียงพอกับความ
ต้องการ 
๙. ฐานข้อมูลครอบคลมุ ถูกต้อง 
ทันสมัย สามารถนําไปใช้อ้างอิง
ได ้
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- Website 
- คู่มือองค์ความรู้เพ่ือการ
เผยแพร ่
- เอกสารนวัตกรรมเพ่ือการ
เผยแพร ่

 

 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๔๕ 
 

- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตารางท่ี ๑๐ แสดงสินค้าบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีสื่อสารระหว่างกัน   
สินค้า/บริการท่ีให้ กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
๑) มาตรฐานสถานพยาบาล
เอกชน 
 

๒) มาตรฐานการประกอบโรค
ศิลปะ 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีมั่นใจ 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่ งใส / 
ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ัวถึง 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

๓) มาตรฐานด้านอาคารสถานท่ี 
และสถาปัตยกรรมด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีมั่นใจ 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ไดร้ับบริการท่ีโปร่งใส / 
ตรวจสอบได ้
๖. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ัวถึง 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

 

๔) มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ไดร้ับบริการท่ีมีคณุภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ไดร้ับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ไดร้ับบริการท่ีมั่นใจ 
๔. ไดร้ับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ไดร้ับบริการท่ีโปร่งใส / 
ตรวจสอบได ้
๖. ไดร้ับข้อมลูท่ีถูกต้องท่ัวถึง 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑค์ณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  หน้า ๔๖ 
 

ตารางท่ี ๑๐ ตารางแสดงสินค้าบริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีสื่อสาร
   ระหว่างกัน (ต่อ) 

สินค้า/บริการท่ีให้ กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

๕) มาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีมั่นใจ 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่ งใส / 
ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ัวถึง 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ขอมูล ณ จุดบริการ 
 

 

๖) มาตรฐานสุขศึกษา ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีมั่นใจ 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่ งใส / 
ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ัวถึง 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ขอมูล ณ จุดบริการ 
 

 

๗) องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านระบบบริการ
สุขภาพ และระบบสุขภาพภาค
ประชาชน (๖ ด้าน) 

- ประชาชนผู้ใช้บริการ 
- อาสาสมัครสาธารณสุข 

๑. ข้อมูลมคีวามถูกต้อง  
๒. ข้อมูลครบถ้วน 
๓. ข้อมูลเข้าใจง่าย 
๔. ข้อมูลทันสมัย 
๕. ข้อมูลครอบคลมุ 
๖. ข้อมูลรวดเร็ว / ทันเวลา 
๗. นําสู่การปฏิบัติได้จริง 
๘. มีฐานข้อมลูด้าน IT 
๙. เข้าถึงข้อมูลทาง Website 
กรมฯ ได้อย่างรวดเร็ว สบืค้น
ง่าย 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
- การประชุมคณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- Website 
- คู่มือองค์ความรู้เพ่ือการ
เผยแพร ่
- เอกสารนวัตกรรมเพ่ือการ
เผยแพร ่
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ส่วนท่ี ๒  ความท้าทายต่อองค์กร 
 

ก. สภาพการแข่งขัน 
 (๙) สภาพการแข่งขันท้ังภายในภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วนราชการตอบตามความ
เหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ 
 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่มีการกําหนดคู่แข่งขัน  เม่ือพิจารณาบริการ/สินค้า หรือผลผลิตของกรมฯ 
เป็นอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีต้องดําเนินการและไม่มีคู่แข่งขัน  แต่ถ้าพิจารณากระบวนการบริหารจัดการแล้ว  ก็
อาจจะเปรียบเทียบการดําเนินงานในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้  โดยในปัจจุบันมีการเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานโดยดูจากคํารับรองผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังมีการจัดลําดับผลงานท่ีชัดเจน 
 

- ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร  และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งเป็นอย่างไร 
 

ตารางท่ี ๑๑ ตารางแสดงประเด็นการแข่งขันของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประเภทการ

แข่งขัน 
คู่แข่ง ประเด็นการ

แข่งขัน 
ผลการดําเนินงานใน

ปัจจุบันเม่ือเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง 

ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
ประสบความสําเร็จ 

๑. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

ผลการดําเนินงานท่ี
บรรลุตัวชี้วัดตาม
คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

ค่าคะแนนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
เท่ากับ ๔.๕๘๑๕ คะแนน 
(ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร) 
- หน่วยงานคู่แข่ง 
เท่ากับ ๔.๕๒๗๓ คะแนน 
 

- ผู้บริหารมีการ
ควบคุมกํากับงาน
อย่างเป็นระบบ 
- ระบบ แนวทางการ
ประเมินผลตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการท่ีชัดเจน 
 

๒. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่มีลักษณะงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นคําถามนี้ 
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 (๑๐) - ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จ เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร 
 

   ๑. ผู้บริหารมีการควบคุมกํากับงานอย่างเป็นระบบ 
   ๒. มีระบบ และแนวทางการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 

  - ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร 
ปัจจัยแต่ละด้าน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

๑. ปัจจัยภายใน ๑. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและนโยบาย 
๒. จํานวนบุคลากรและสมรรถนะของบุคลากร 
๓. การประสานงาน 
 

๒. ปัจจัยภายนอก - ความคาดหวัง / ความต้องการของผู้รับบริการ / ประชาชน มีเพ่ิมสูงข้ึนกว่าในอดีตท่ี
ผ่านมา 
 

 

 

 (๑๑) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ท่ีใดบ้าง 
ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน 

๑. การแข่งขันภายใน 
    ประเทศ 

หน่วยงานส่วนกลางระดับ 
กรมฯ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข คือ 
  - สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 

- จากเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารละยา 
- จาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยา 

๒. การแข่งขันภายนอก
ประเทศ 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่มีการแข่งขันภายนอกประเทศ 

 
 (๑๒) ข้อจํากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
 

   การรายงานผลการดําเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นการรายงานรายงวด ราย
ไตรมาส ทําให้มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลเพียงปีละ ๔ ครั้ง จึงต้องมีการประเมินคู่แข่งขันว่ามีความก้าวหน้าในการทํางาน
ด้านอ่ืน  ๆควบคู่ไปกับผลการดําเนินงานด้วย 
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ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 (๑๓) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคืออะไร (#) 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ส่ิงท่ีท้าทาย 

ตามพันธกิจ ๑. โครงสร้างหน่วยงานของกรมฯ ควรต้องปรับปรุงให้เหมาะสมเพ่ือสามารถ  
    รองรับภาระงานในปัจจุบันได้ 
๒. ความไม่แน่นอนของนโยบายกรมฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง  
    ซ่ึงทํามีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน / โครงการ 
 

ด้านการปฏิบัติการ ๑. การดําเนินการอย่างเป็นมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๒. ความสามารถในการบริหารความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน  
    เสียให้สัมฤทธิ์ผล 
๓. การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 
๔. การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับความไม่แน่นอนอันอาจจะเกิดข้ึน 
 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑. การพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. การลดความพ่ึงพิงความสามารถเฉพาะบุคคลและพัฒนาไปสู่ความสามารถของ 
    องค์กร 
๓. การเตรียมบุคลากรเพ่ือทดแทนตําแหน่งท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ 
๔. การบริหารอัตรากําลังท่ีมีอย่างจํากัดให้สามารถรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนได้ 
๕. การสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรในภาวะท่ีมีความกดดันด้านผลสัมฤทธิ์ 
    ในการทํางาน 
 

 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 

 (๑๔) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการดําเนินการท่ีดีอย่าง
ต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (#) 
 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้เครื่องมือและ
แนวคิดทฤษฎีต่างๆ  ทางการบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก) เก่ียวกับภารกิจหลักของกรมฯ ได้แก่  การ
พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีจําเป็นท่ีเป็น Software เฉพาะ
สาขาวิชาชีพท่ีระบุไว้ในข้อ (๔) อาทิ โปรแกรม Auto Cad  โปรแกรม Autodesk Revit  โปรแกรม Photoshop โปรแกรม 
Sketch UP  โปรแกรม Vis Structure  โปรแกรม Microfeap และ Wireless Access Point  และโปรแกรมการเรียนรู้แบบ 
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ออนไลน์ท่ีให้ประชาชนเข้ามาใช้ คือ โปรแกรมการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (e-learning)  และทีวีออนไลน์  และ ส่วนท่ีสอง)  
เก่ียวกับภารกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ได้นําเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์กร คือ SWOT Analysis (การ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร) เพ่ือนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของกรมฯ การนําแนวทางของ 
Balance Score Card มาใช้ในการนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map)  การลด
ระยะเวลาและข้ันตอนการให้บริการ / การปฏิบัติงาน  การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย  การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
การรายงานการใช้งบประมาณผ่านระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART) และระบบ GFMIS  รวมท้ังพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผล โดยนํารูปแบบ CIPP Model  มาใช้ในการประเมินผล และใช้แนวคิดการบริหารคุณภาพของเด็มม่ิง 
(The Deming Cycle) : PDCA  มาใช้ในการเขียนข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ เป็นต้น  นอกจากนี้  ยังได้มีการจัดทํา
โครงการ ๕ ส. ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ  รวมถึงได้ Benchmarking เรื่องผลงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกับส่วน
ราชการท่ีมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับท่ีดีกว่าท่ีเป็นคู่แข่ง คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือเป็นส่วนผลักดัน
ให้กรมฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

 (๑๕) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กร และมีการแลกเปล่ียนความรู้อย่างไร (#) 
 

  แนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและการแลกเปลี่ยนความรู้ของกรมฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ระดับองค์กร ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่าง
ต่อเนื่องภายใต้กระบวนการจัดการความรู้ท้ัง ๗ ข้ันตอน ต้ังแต่ ๑) การบ่งชี้ความรู้ ๒) การสร้างและแสวงหาความรู้ ๓) การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ  ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ๕) การเข้าถึงความรู้  ๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ ๗) 
การเรียนรู้ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงการทําให้เกิดกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงท้ัง ๖ องค์ประกอบ อันได้แก่ ๑) การ
เตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ๒) การสื่อสาร  ๓) กระบวนการและเครื่องมือ ๔) การฝึกอบรมและเรียนรู้  ๕) การวัดผล 
และ ๖) การยกย่องชมเชย เหลานี้ให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรมและนําไปขยายผลต่อ  โดยดําเนินการในรูป
ของคณะทํางานการจัดการความรู้ของกรมฯ ภายใต้การควบคุมกํากับจาก CKO (Chife Knowledge Officer) ของกรมฯ  ซ่ึง
นอกจากจะดําเนินการจัดการความรู้ท่ีจําเป็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมฯ แล้ว ยังได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
ดําเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอง โดยกําหนดเป็นมาตรการ/โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน ภายใต้นโยบายกํากับองค์การท่ีดีของกรมฯ ด้านผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการมี
ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพท่ีให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดกรมฯ และผู้รับบริการรวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วยเสีย ส่วนในระดับบุคคลนั้นกรมฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ ผ่าน
กระบวนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ  ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรตามแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ/หรือตามประเด็นองค์ความรู้ใหม่  ๆการเสริมสร้างความรู้และนําเสนอผลงานวิชาการใน
เวทีการประชุมต่างๆ  รวมถึงเวทีการประชุมวิชาการประจําปีด้วยการสนับสนุนการศึกษาวิจัย/นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  การมี
ระบบการฝึกสอนงาน (Coaching) และการเป็นวิทยากร/ท่ีปรึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละด้านอย่าง
สมํ่าเสมอ (เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เชิงลึก  การเป็นวิทยากร/ท่ีปรึกษาให้แก่หน่วยงานในสังกัดท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกกรม การจัดทําคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นต้น 
 


