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คําอธิบายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสําคัญขององค�การ  

 

� ส�วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส�วนราชการ” ท่ีดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
� การจัดทําลักษณะสําคัญขององค�การ ให)ส�วนราชการพิจารณาบทบาทหน)าท่ี 

ผู)รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน�วยงานท่ีอยู�ในสังกัดของส�วนราชการ 
� การตอบคําถามจะต)องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความเชื่อมโยงและสอดคล)องกัน

ท้ังองค�การตามเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
� คําถามท่ีมีเครื่องหมาย(#)เป6นคําถามบังคับท่ีส�วนราชการต)องตอบคําถามโดยมีข)อมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวข)องในเรื่องนั้นๆ จึงจะถือว�าได)ตอบคําถามในข)อนั้น ๆ แล)ว 

� คําถามท่ี ไม�มี เครื่องหมาย(#)เป6นคําถามท่ีส�วนราชการต)องตอบคําถาม  แต�การตอบ
คําถามดังกล�าวอาจจะยังไม�มีความสมบูรณ�ก็ได) ท้ังนี้ อาจเนื่องจากต)องใช)เวลาในการรวบรวมข)อมูลและ
สารสนเทศ หรือด)วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดส�วนราชการยังไม�ได)ดําเนินการให)ส�วนราชการ
ตอบว�า “ยังไม�ได)ดําเนินการ เนื่องจาก...” (ให)ระบุป>ญหาหรือสาเหตุท่ียังไม�ได)ดําเนินการ) 

� คําถามท่ีส�วนราชการมีลักษณะงานไม�เก่ียวข)องกับเรื่องนั้น ให)ตอบว�า “ส�วนราชการมี
ลักษณะงานไม�เก่ียวข)องกับคําถามในข)อนี้” 

� การตอบคําถามให)ส�วนราชการอธิบายบริบทท่ีสําคัญขององค�การท่ีเก่ียวข)องในแต�ละ
คําถาม โดยใช)วิธีการพรรณาความ ใช)แผนภาพประกอบ หรือใช)ตาราง ตามความเหมาะสมในแต�ละคําถาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานลักษณะสําคัญขององค�การ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2557 

 

 

� 

 

ลักษณะสําคัญขององค�การ 
 
 
1. ลักษณะองค�การ 
 
ก. ลักษณะพ้ืนฐานของส�วนราชการ 

(1)พันธกิจหรือหน0าท่ีตามกฎหมายของส�วนราชการคืออะไรบ0าง (#) 

หน)าท่ีตามกฎหมาย 
กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒ภายใต)ราชกิจจา

นุเบกษา๒๘ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๒กําหนดให)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเก่ียวกับการ
สนับสนุนหน�วยบริการสุขภาพทุกระดับให)มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยส�งเสริมและ
สนับสนุนระบบคุ)มครองประชาชนด)านบริการสุขภาพส�งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
รวมท้ังการพัฒนาการมีส�วนร�วมของประชาชนและองค�กรภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพอันจะทําให)ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีสามารถพิทักษ�สิทธิและเข)าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได)มาตรฐานโดยมีอํานาจหน)าท่ีดังต�อไปนี้ 

๑) ดําเนินการตามกฎหมายว�าด)วยการประกอบโรคศิลปะกฎหมายว�าด)วยสถานพยาบาลและกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข)อง 

๒) พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือให)มีการดําเนินการบังคับใช)กฎหมายท่ีอยู�ในความรับผิดชอบให)เกิด 
ผลสําเร็จแก�ราชการและประชาชน 

๓) ส�งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 
๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานด)านความช�วยเหลือความร�วมมือและการประสานงานกับหน�วยงานหรือ

องค�การต�างๆท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
๕) ศึกษาวิเคราะห�วิจัยพัฒนาและถ�ายทอดองค�ความรู)และเทคโนโลยีด)านระบบบริการสุขภาพแก�

องค�กรภาครัฐภาคเอกชนและองค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน 
๖) ส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด)านอาคารสถานท่ีและสถาป>ตยกรรมด)านสาธารณสุข 
๗) ส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ�ทางการแพทย�และสาธารณสุข 
๘) ส�งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให)เป6นอํานาจหน)าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ปKงบประมาณ 2557 ภายใต)การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได)ปรับ
บทบาทภารกิจเน)นการบริหารเชิงยุทธศาสตร�และการเป6นหน�วยวิชาการในการกํากับการคุ)มครองผู)บริโภคด)าน
ระบบบริการสุขภาพ มุ�งเน)นการเป6นกรมวิชาการทําหน)าท่ีควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบ 
การประเมินเทคโนโลยี และการถ�ายทอดองค�ความรู) เป6นผู)กําหนดนโยบายยุทธศาสตร�ในระบบคุ)มครองผู)บริโภค
ด)านระบบบริการสุขภาพ ให)ความสําคัญกับการพัฒนากลไกในด)านกฎหมายเพ่ือเป6นเครื่องมือในการกํากับให)
ได)คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชน พัฒนางานสุขภาพโลกและความร�วมมือระหว�างประเทศใน
การเป6นศูนย�กลางการบริหารสุขภาพระหว�างประเทศ การสร)างและจัดการความรู)ด)านสุขภาพในระบบบริการ
สุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให)มีความถูกต)องเหมาะสมตามกลุ�มวัย และส�งเสริมการมี
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ส�วนร�วมเพ่ือสร)างความเข)มแข็งของประชาชนเพ่ือการพิทักษ�และคุ)มครองสิทธิของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนบทบาทภารกิจใหม�กรมจึงมีภารกิจด)านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�การคุ)มครองผู)บริโภคด)าน
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน การควบคุม กํากับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน และ
พัฒนากลไกการบังคับใช)กฎหมาย การควบคุมและพิทักษ�สิทธิผู)บริโภคด)านระบบบริการสุขภาพโดยการมี
ส�วนร�วมของประชาชน การศึกษา วิเคราะห� วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ�ายทอดองค�ความรู)และ
เทคโนโลยีการคุ)มครองผู)บริโภคด)านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน และมีอํานาจ
หน)าท่ีดังต�อไปนี้ 
 1) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร�การคุ)มครองผู)บริโภคด)านระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน  
 2) ควบคุม กํากับ และประเมินผลยุทธศาสตร�การคุ)มครองผู)บริโภคด)านระบบบริการ สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 ๓) ควบคุม กํากับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน และการบังคับใช)กฎหมายการคุ)มครองผู)บริโภคด)าน
ระบบบริการสุขภาพและการพิทักษ�สิทธิของประชาชน 
 4) พัฒนาระบบเฝSาระวัง การคุ)มครอง และการเยียวยา ผู)บริโภคด)านระบบบริการสุขภาพ และระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 
 5) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและภาคีเครือข�ายในการคุ)มครองผู)บริโภคด)านระบบบริการ
สุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 6) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข)องกับการคุ)มครองผู)บริโภคด)านระบบบริการสุขภาพ และระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 
 7) ศึกษา วิเคราะห� วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ�ายทอดองค�ความรู)และ เทคโนโลยีการคุ)มครองผู)บริโภค
ด)านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให)เป6นหน)าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได)จัดต้ังหน�วยงานภายในเพ่ิมข้ึน 16 หน�วยงาน ประกอบด)วย 
1) หน�วยงานในส�วนกลาง จํานวน 4 หน�วยงาน ได)แก� กองยุทธศาสตร�และแผนงาน กองกฎหมาย 

กองสุขภาพระหว�างประเทศ และศูนย�ปฏิบัติการต�อต)านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
2) หน�วยงานส�วนกลางท่ีอยู�ภูมิภาค 12 หน�วยงาน คือ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต(เดิม

เป6นศูนย�ภายใต)กองวิศวกรรมการแพทย� 9 ศูนย� ศูนย�ภายใต)กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 5 ศูนย�) 
   2.1) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จ.เชียงใหม�  

2.2) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จ.พิษณุโลก  
2.3) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 จ.นครสวรรค�  
2.4) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 4 จ.นนทบุรี  
2.5) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จ.ราชบุรี  
2.6) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จ.ชลบุรี  
2.7) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จ.ขอนแก�น  
2.8) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 8 จ.อุดรธานี  
2.9) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จ.นครราชสีมา  
2.10) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จ.อุบลราชธานี  
2.11) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จ.นครศรีธรรมราช  
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2.12) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จ.สงขลา 
 

พร)อมท้ังได)ปรับปรุงบทบาทภารกิจหน�วยงานตามกฎกระทรวงเพ่ือมุ�งเน)นบทบาทการเป6นหน�วยงาน
ควบคุมกํากับให)มีความชัดเจนมากข้ึนซ่ึงมี 8 หน�วยงานตามกฎกระทรวง คือ สํานักบริหารสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกองแบบแผนกองวิศวกรรมการแพทย�กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชนกองสุขศึกษา กลุ�มตรวจสอบภายใน และกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

โดยแบ�งโครงสร)างเป6น 4 กลุ�มภารกิจ จัดกลุ�มหน�วยงานท่ีมีบทบาทในลักษณะเดียวกันไว)ด)วยกัน ดังนี้  
1) กลุ�มภารกิจบริหาร (Back Office) ประกอบด)วย สํานักบริหาร และกองกฎหมาย 
2) กลุ�มภารกิจยุทธศาสตร�และสุขภาพภาคประชาชน (Home-based) ประกอบด)วย กองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน กองยุทธศาสตร�และแผนงาน และกองสุขภาพระหว�างประเทศ 
3) กลุ�มภารกิจควบคุมคุณภาพมาตรฐาน(Back Stopping) ประกอบด)วย สํานักสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ กองวิศวกรรมการแพทย� กองแบบแผน และกองสุขศึกษา 
4) กลุ�มภารกิจภูมิภาค (Market Facing) ประกอบด)วย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต 
โดยมีหน�วยงานท่ีข้ึนตรงต�ออธิบดี คือ กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร กลุ�มตรวจสอบภายใน และศูนย�

ปฏิบัติการต�อต)านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พันธกิจตามยุทธศาสตร� 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีพันธกิจท่ีต)องดําเนินการเพ่ือให)วิสัยทัศน�บรรลุผลสัมฤทธิ์ได)แก� 
1) ส�งเสริมสนับสนุน ควบคุมกํากับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให)เป6นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวข)องเพ่ือให)สถานบริการสุขภาพสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและยกระดับคุณภาพสู�สากล 

2) ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ)าน (อสม.)ภาคีเครือข�ายและท)องถ่ิน
ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานรวมท้ังการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองด)านสุขภาพ
ของประชาชน 

3) ส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานสุขศึกษาเชิงรุกเพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต)องของประชาชน 

4) ศึกษา วิเคราะห� วิจัย พัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพภาคประชาชนรวมท้ัง
ดําเนินการถ�ายทอดองค�ความรู)และเทคโนโลยีแก�องค�กรปกครอง ส�วนท)องถ่ินภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

 
(2) วิสัยทัศน� เป6าประสงค�หลัก ค�านิยม และวัฒนธรรมของส�วนราชการคืออะไร มีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลง/ทบทวนเม่ือใด 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการทบทวนวิสัยทัศน� เปSาประสงค�หลัก ค�านิยม และวัฒนธรรมของ
เป6นประจําทุกปKก�อนการจัดทําคําของบประมาณประจําปK โดยในปKงบประมาณ 2557 ยังคงวิสัยทัศน� 
ค�านิยม และวัฒนธรรมเช�นเดียวกับในปKท่ีผ�านมา ดังนี้ 
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วิสัยทัศน� เป6นองค�กรหลักด)านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

เป6าประสงค�หลัก 

1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู)
ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด)านสุขภาพได)และระบบสุขภาพภาคประชาชนมี

ความเข)มแข็ง 
3. ประเทศไทยเป6นศูนย�กลางสุขภาพนานาชาติ 

ค�านิยม มุ�งม่ันด)วยใจ ใฝrรู)สร)างสรรค� ร�วมแรงใจกัน ยึดม่ันคุณธรรม นําจิตบริการ 

วัฒนธรรม 
บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความร�วมแรงร�วมใจ มุ�งม่ันในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส�วนราชการเป?นอย�างไร เช�น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับ
ตําแหน�ง ข0อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป?นต0น โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร (ข0าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ0างประจํา ลูกจ0างช่ัวคราว)รวมท้ังกรอบอัตรากําลังและอัตรากําลังของส�วนราชการ
ด0วย(#) (ให0ใช0ข0อมูล ณ วันปDจจุบันท่ีส�วนราชการจัดทํารายงานนี้) 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีบุคลากรปฏิบัติงานท้ังในส�วนกลางและในภูมิภาค จํานวนท้ังสิ้น 
๑,๐๙๗ คน ประกอบด)วย ข)าราชการ ๗๙๙ คน พนักงานราชการ ๖๓ คน และลูกจ)างประจํา ๒๓๕ คน 
บุคลากรส�วนใหญ�มีอายุ ๕๑ ปKข้ึนไป จบปริญญาตรี ตําแหน�งท่ีมีจํานวนข)าราชการมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก คือ 
นักวิชาการสาธารณสุข นายช�างไฟฟSา และนายช�างโยธา ตามลําดับ ซ่ึงลักษณะของบุคลากรกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมีรายละเอียดดังแสดงไว)ในตารางต�อไปนี้ 

 

ตารางแสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ข0อมูล 
จํานวน (คน) 

ข0าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ0างประจํา 
จํานวนบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข)าราชการ พนักงานราชการลูกจ)างประจํา) 
รวมท้ังสิ้น 1,097 คน 

สถานท่ี ส�วนกลาง 572 55 113 
ปฏิบัติงาน ส�วนกลางท่ีตั้งอยู�ในภูมิภาค 227 8 122 

เพศ 
ชาย 478 28 162 
หญิง 321 35 73 

อายุ 20 - 30 ปK 43 40 - 
31 - 40 ปK 141 20 6 
41 - 50 ปK 283 3 71 
51 ปKข้ันไป 332 - 158 
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ข0อมูล 
จํานวน (คน) 

ข0าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ0างประจํา 
ระดับการศึกษา ตํ่ากว�าปริญญาตรี 262 8 233 

ปริญญาตรี 387 55 2 
ปริญญาโท 147 - - 
ปริญญาเอก 3 - - 

สายงาน สายงานหลัก 598 - - 

สายงานรอง 40 - - 
สายงานสนับสนุน 161 - - 

ระดับตําแหน�ง ท่ัวไประดับปฏิบัติงาน 68 - - 
ท่ัวไประดับชํานาญงาน 346 - - 
ท่ัวไประดับอาวุโส 33 - - 
วิชาการระดับปฏิบัติการ 80 - - 

วิชาการระดับชํานาญการ 193 - - 
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 67 - - 
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 5 - - 
อํานวยการระดับต)น - - - 
อํานวยการระดับสูง 3 - - 
บริหารระดับต)น 3 - - 

บริหารระดับสูง 1 - - 
ประเภท
ตําแหน�ง 

นักวิชาการสาธารณสุข 144 - - 
นายช�างไฟฟSา 102 - - 

 
นายช�างโยธา 101 - - 

 
นายช�างเทคนิค 99 - - 

 
เจ)าพนักงานธุรการ 73 - - 

 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 31 - - 

 
สถาปนิก 26 - - 

 
เจ)าพนักงานการเงินและบัญชี 23 - - 

 
วิศวกรไฟฟSา 21 - - 

 
วิศวกรโยธา 18 - - 

 
นักวิชาการเผยแพร� 16 - - 

 
นักจัดการงานท่ัวไป 15 - - 

 
นายช�างศิลปv 12 - - 
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ข0อมูล 
จํานวน (คน) 

ข0าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ0างประจํา 

 
เจ)าพนักงานพัสดุ 11 - - 

 
นิติกร 11 - - 

 
นักทรัพยากรบุคคล 10 - - 

 
นายช�างเครื่องกล 10 - - 

 
วิศวกรเครื่องกล 10 - - 

 
นักวิชาการเงินและบัญชี 8 - - 

 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 - - 

 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 - - 

 
เจ)าพนักงานสถิติ 4 - - 

 
เจ)าพนักงานโสตทัศนศึกษา 4 - - 

 
นักประชาสัมพันธ� 4 - - 

 
วิศวกรไฟฟSาสื่อสาร 4 - - 

 
นักวิชาการพัสดุ 3 - - 

 
นายช�างเขียนแบบ 3 - - 

 
นายช�างพิมพ� 3 - - 

 
เภสัชกร 3 - - 

 
มัณฑนากร 3 - - 

 
นายแพทย� 2 - - 

 
เจ)าพนักงานเผยแพร�
ประชาสัมพันธ� 

1 - - 

 
ทันตแพทย� 1 - - 

 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - 

 
นักวิชาการคอมพิวเตอร� 1 - - 

 
นักวิเทศสัมพันธ� 1 - - 

 
นายช�างภาพ 1 - - 

 
วิศวกร 1 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภาพแสดงลักษณะบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการ
63 คน
6%

ลูกจ�างประจาํ

แผนภาพที่ 

สายงานรอง
40 คน
5%

สายงานสนับสนุน
161
20

แผนภาพที่ 2 จํานวนบุคลากรในสายงานหลัก สายงานรอง และสายงานสนับสนุน

อาย ุ51 ป�ขึ้นไป
490  คน

45%

รายงานลักษณะสําคัญขององค�การ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 


 

แผนภาพแสดงลักษณะบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

ข�าราชการ

ลูกจ�างประจาํ
235 คน
21%

แผนภาพที่ 1 จํานวนข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างประจํา

สายงานหลัก
598 คน
75%

สายงานสนับสนุน
161 คน
20%

จํานวนบุคลากรในสายงานหลัก สายงานรอง และสายงานสนับสนุน

อาย ุ20-30 ป�
83 คน
8%

อาย ุ31-40 ป�
167 คน
15%

อาย ุ

แผนภาพที่ 3 จํานวนบุคลากรจําแนกตามอายุ
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แผนภาพแสดงลักษณะบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ข�าราชการ
799 คน 
73%

จํานวนบุคลากรในสายงานหลัก สายงานรอง และสายงานสนับสนุน

ป�

อาย ุ41-50 ป�
357 คน
32%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายช&างพิมพ(
3 คน

0.38%

นายช&างไฟฟ/า
102 คน
12.88%

นายช&างภาพ
1 คน

0.13%

นายช&างโยธา
101 คน
12.75%

นายช&างศิลป5
12 คน
1.52%

นายแพทย(
2 คน

0.25%

นิติกร 
11 คน
1.39%

เภสัชกร
3 คน

0.38%

มัณฑนากร
3 คน

0.38%

วิศวกร
1 คน

0.13%

วิศวกรเคร่ืองกล
10 คน 
1.26%

วิศวกรไฟฟ/า
21 คน
2.65%

วิศวกรไฟฟ/าสื่อสาร

แผนภาพท่ี 4 จํานวนข�าราชการจําแนกตามประเภทตําแหน&ง
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ตํ่ากว,าปริญญาตรี
503 คน
46%ปริญญาตรี

444 คน
41%

ปริญญาโท
147 คน
13.40%

ปริญญาเอก
3 คน

0.27%

แผนภาพที่ 5 จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา

เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี
23 คน
2.90%

เจ�าพนักงานธุรการ
73 คน
9.22%

เจ�าพนักงานเผยแพร&ประชาสัมพันธ(
1 คน

0.13%

เจ�าพนักงานพัสดุ
11 คน
1.39%

เจ�าพนักงาน

นักวิชาการสาธารณสุข
144
18.18

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

นักวิเทศสัมพันธ( 
1 คน

0.13%นายช&างเขียนแบบ
3 คน

0.38%

นายช&างเคร่ืองกล
10 คน
1.26%

นายช&างเทคนิค
99 คน

12.50%

วิศวกรเคร่ืองกล

วิศวกรไฟฟ/า
คน
%

วิศวกรไฟฟ/าสื่อสาร
4 คน

0.51%

วิศวกรโยธา
18 คน
2.27%

สถาปนิก
26 คน
3.28%

จํานวนข�าราชการจําแนกตามประเภทตําแหน&ง
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จํานวนบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา

เจ�าพนักงาน
สถิติ
4 คน

0.51%

เจ�าพนักงานโสตทัศนศึกษา
4 คน

0.51%

ทันต
แพทย(
1 คน

0.13%

นักจัดการงานท่ัวไป 
15 คน
1.89%

นักทรัพยากรบุคคล
10 คน
1.26%

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 คน

0.13%
นักประชาสัมพันธ(

4 คน
0.51%นักวิเคราะห(

นโยบายและแผน 
31 คน
3.91%

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร(
1 คน 0.13%

นักวิชาการ
เงินและ
บัญชี
8 คน

1.01%

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน

5 คน
0.63%

นักวิชาการเผยแพร& 16 คน
2.02%

นักวิชาการพัสดุ
3 คน

0.38%

นักวิชาการสาธารณสุข
144 คน

18%

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 คน
0.76%
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(4) ส�วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ� และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ0างรวมท้ังระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต�างๆ ในการให0บริการและการปฏิบัติงาน(#) 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักท่ีสําคัญท่ีส�งผลต�อการบรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจของกรมฯ 
โดยเทคโนโลยี อุปกรณ� และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ ในอันที่จะส�งผลต�อการขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจหลักของกรมมี ดังนี้  
 

ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี อุปกรณ! และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญในการให'บริการและการปฏิบัติงาน 
 

ประเภท รายการ 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีใช)ในงานหลัก 

๑) งานด)านวิศวกรรมการแพทย� ได)แก�  
  - ระบบงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย� 
  - ระบบทะเบียนแบบแปลน 
  - ระบบวิทยุสื่อสารทางไกล 
๒) งานด)านอาคารสถานท่ีบริการสุขภาพภาครัฐ ได)แก�  
  - โปรแกรม Microfeap 
  - โปรแกรม Auto Cad 
  - โปรแกรม Autodesk Revit 
  - โปรแกรม Photoshop 
  - โปรแกรม Sketch UP 
  - โปรแกรม Vis Structure 

๓) งานด)านระบบบริการสุขภาพ ได)แก�  
  - ระบบบริการงานสถานพยาบาล (e - Licensing) 
  - ระบบบริการงานประกอบโรคศิลปะ (e - Examination) 
  - ระบบศูนย�บริการธุรกิจสุขภาพ (One Stop Service : Center) 
  - ระบบสารสนเทศระดับสากล Web Portal (www.thailandmedicalhub.net) 
  - ระบบร)องเรียนบริการสุขภาพ (e – Complain) 
  - ระบบบริหารจัดการกลาง (MRD – Center) 
  - ศูนย�บริการข)อมูลด)านสุขภาพ (Call Center) 
  - ระบบรักษาทางไกล (Telemedicine) 
   - ระบบการให)บริการส�วนภูมิภาค (One Stop Service : Province) 
  - ระบบการให)บริการธุรกรรมทางอินเตอร�เน็ต (e – Service) 
  - ระบบบริการข)อมูล (e – Data Service) 
4) งานด)านระบบสุขภาพภาคประชาชน ได)แก�  
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ประเภท รายการ 
  - ระบบการติดต�อสื่อสารวิทยุผ�านระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ต (e – Radio) 
  - โปรแกรมระบบฐานข)อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  - โปรแกรมการประเมินผลหมู�บ)านจัดการสุขภาพ 
 

เทคโนโลยีท่ีใช)ในงานสํานักงานท่ัวไป  
- ระบบ Intranet / Internet เชื่อมโยงเครือข�ายท้ังหน�วยงานส�วนกลางและหน�วยงาน
ส�วนภูมิภาค 
- ระบบ Website ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานัก/กอง/กลุ�ม 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส� ( e – mail) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส� 
- ระบบการจัดซ้ือ/จัดจ)างผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) 
- ระบบงานคลังพัสดุ 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ระบบติดตามกํากับการใช)จ�ายงบประมาณ (SMART) 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับองค�กรถึงระดับบุคคล 
- ระบบการประชุมทางไกลผ�านระบบอินเตอร�เน็ตโดยเห็นภาพและเสียงโดยใช) Web-EX 
- ระบบการให)บริการข)อมูลผ�านทางอิเล็กทรอนิกส� (e – Service) 
- ระบบการเรียนรู)ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (e – Learning) 
- ระบบประชาสัมพันธ�เสียงตามสาย 
- ระบบการจองห)องประชุม 
- ระบบการลา 
- ระบบการจองรถยนต� 
- ระบบ Voice IP (VOIP)  
- VPN Internet 
- ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� (LAN) 
- ระบบการเงิน (e – Finance) 
- ระบบการเงินการคลัง E-GP (กระทรวงการคลัง) 
- ระบบทะเบียนทรัพย�สิน (กระทรวงการคลัง) 
- ระบบรายงาน (e – report) 
- กล)องโทรทัศน�วงจรป�ด 
- โปรแกรม Project Management 
- Wireless Access Point 
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ประเภท รายการ 
 

อุปกรณ� 
 

อุปกรณ�ท่ีใช)ในงานหลัก 
๑) งานด)านวิศวกรรมการแพทย� ได)แก�  
- เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย� 
- เครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
- เครื่องมือซ�อมวิทยุคมนาคม 
- เครื่องมือซ�อมเครื่องมือทางการแพทย�และสาธารณสุข 
- เครื่องมือซ�อมยานพาหนะ 
- เครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง 
- ห)องสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย� จํานวน ๑ ห)อง 
- ห)องเก็บเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย� จํานวน ๑ ห)อง 
- ห)องซ�อมเครื่องมือทางการแพทย�และสาธารณสุข จํานวน ๑ ห)อง 
- ห)องซ�อมเครื่องวิทยุโทรคมนาคม  จํานวน ๑ ห)อง 
- ห)องซ�อมสาธารณูปการ  จํานวน ๑ ห)อง 
- ห)อง X – ray  จํานวน ๑ ห)อง 
- ห)องรับ – ส�งข�าววิทยุสื่อสารทางไกล  จํานวน ๑ ห)อง 
- เครื่องรับ – ส�งวิทยุสื่อสารทางไกล 
๒) งานด)านอาคารสถานท่ีบริการสุขภาพภาครัฐ 
              - 
๓) งานด)านระบบบริการสุขภาพ 
          - 
4) งานด)านระบบสุขภาพภาคประชาชน ได)แก�  
- เครื่องฉายภาพสามมิติ 
- เครื่องเลือกสัญญาณภาพพร)อมทําเทคนิคพิเศษแบบดิจิตอล 
- โรงพิมพ�  จํานวน ๑ โรง 
- รถหน�วยสุขศึกษาเคลื่อนท่ี  จํานวน ๑ คัน 
- ห)องผลิตรายการโทรทัศน�  จํานวน ๑ ห)อง 
- ห)องควบคุมการถ�ายทอดโทรทัศน�  จํานวน ๑ ห)อง 
- ห)องตัดต�อภาพ  จํานวน ๑ ห)อง 

อุปกรณ�ท่ีใช)ในงานสํานักงานท่ัวไป 
- เครื่องคอมพิวเตอร�แบบต้ังโต�ะ/ แบบพกพา/  Tablet 
- เครื่องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย (Server) 
- อุปกรณ�จัดเก็บข)อมูลเครือข�าย (NAS)  
- เครื่องฉาย LCD และจอแสดงภาพ 
- เครื่อง Multimedia Projector จอรับภาพ 

 
 



รายงานลักษณะสําคัญขององค�การ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  2557 

 

 

�� 

ประเภท รายการ 
- อุปกรณ�กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
- เครื่องโทรศัพท� / เครื่องโทรสาร 
- เครื่องสแกนนิ้ว 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- กล)องถ�ายภาพนิ่งดิจิตอล 
- กล)องวิดีโอ 
- เครื่องเสียงห)องประชุม /ลําโพงขยายเสียง 
- เครื่องเสียงประชาสัมพันธ�ภายในหน�วยงาน 
- เครื่องถ�ายเอกสาร 
- เครื่องพิมพ�เลเซอร� สี/ขาวดํา แบบ Network  
- เครื่องโรเนียวดิจิตอล 
- เครื่องฉายแผ�นทึบ 
- เครื่องเรียงกระดาษ 
- เครื่องตัดกระดาษ 
- ตู)ดรรชน ี
- เครื่องทําเล�มหนังสือ 
- เครื่อง Vesnalizer 
- ห)องคอมพิวเตอร�แม�ข�าย (Server)  จํานวน ๓ ห)อง 
- ห)องคลังพัสดุ  จํานวน ๘ ห)อง 
- ตู)นิรภัย 

ส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

- ห)องปฏิบัติการ / ห)องประชุม / โครงสร)างอ่ืนๆ 

 • ห)องประชุมขนาดเล็ก (ความจุ ๑๐ คน) จํานวน ๕ ห)อง 

 • ห)องประชุมขนาดกลาง (ความจุ ๓๐ คน) จํานวน ๑๕ ห)อง 

 • ห)องประชุมขนาดใหญ� (ความจุ ๕๐ คน) จํานวน ๘ ห)อง 
- ห)องสมุด จํานวน ๗ ห)อง และมุมหนังสือ 
- ห)องจัดเตรียมอาหาร จํานวน ๒ ห)อง 
- ห)องกีฬาในร�ม และสนามกีฬากลางแจ)ง จํานวน ๒ ห)อง 
- ห)องพัก / บ)านพัก เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรในหน�วยงาน และผู)เข)า
สัมมนา 

 • บ)านพักผู)เข)ารับการอบรม/สัมมนา จํานวน ๑ หลัง 

 • บ)านพักเจ)าหน)าท่ีปฏิบัติงานส�วนภูมิภาค จํานวน ๑๐๘ หลัง 

 • ห)องพักสําหรับผู)เข)ารับการอบรม/สัมมนา จํานวน ๕๘ หลัง 
- โรงอาหาร จํานวน 5 โรง 
- ห)องสุขา/ห)องอาบน้ํา (ชาย – หญิง) อยู�ทางทิศเหนือและทิศใต)ของอาคารสํานักงาน 
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ประเภท รายการ 
จํานวน ๑   
  ชั้น) และห)องน้ําสําหรับผู)พิการ 
- สถานท่ีออกกําลังกายและสวนสุขภาพ  
- สวนสวยในตึกบริเวณระเบียงของทุกหน�วยงาน 
- ทางลาด ทางเชื่อมเดินปSองกันแดด 
- สถานท่ีจอดรถยนต�และรถจักรยานยนต� 
- รถตู)  จํานวน  ๒๓  คัน 
- รถยนต�นั่งส�วนบุคคล (ขนาดไม�เกิน ๗ ท่ีนั่ง)  จํานวน  ๑๑๒  คัน 
- รถกระบะบรรทุก (ไม�เกิน ๑ ตัน)  จํานวน ๑๕ คัน 
- รถมินิบัส  จํานวน ๒ คัน 
- เครื่องล)างรถยนต�อัตโนมัติ 
- ลิฟท�โดยสาร และลิฟท�ขนของ 
- บอร�ดป�ดประกาศ 
- โต�ะรับแขก / ท่ีนั่งรอของผู)รับบริการ 
- ตู)เย็น 
- โทรทัศน�  
- บริการถ�ายเอกสาร 
- ตู)โทรศัพท�สาธารณะ ๒ ตู) 
- เครื่องปรับอากาศ 
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(5) ส�วนราชการดําเนินการภายใต0กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข0อบังคับท่ีสําคัญอะไรบ0าง (#) (ให0ระบุเฉพาะท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวข0องกับการส�งมอบบริการหลักของส�วนราชการเท�านั้น) 
 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป6นส�วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข)อบังคับท่ีสําคัญ ซ่ึงจําแนกตามสินค)าและบริการ ดังนี้ 
 

ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข'อบังคับ ท่ีสําคัญเก่ียวข'องกับการส*งมอบบริการหลัก 
 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข0อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข0อบังคับ 
ส�วนราชการท่ี
เป?นผู0รักษา
กฎหมาย 

1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
1.1 การอนุญาตให0ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน 
1.2 การอนุญาตให0ดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน 
๑) พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 
๒๕๔๑,  พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗, พ.ร.บ. 
สถานพยาบาล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2555 พร)อมด)วยกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ท่ี
ออกตามความใน พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เป6นกฎหมายว�าด)วยการดําเนินการ ดังนี้ 
- การควบคุมกิจการสถานพยาบาล เพ่ือให)ความคุ)มครอง
ประชาชนผู)รับบริการจากสถานพยาบาล  
- การอนุญาตให)ประกอบกิจการ และดําเนินการ
สถานพยาบาล การเลิก การย)าย การป�ด การเพิกถอน
ใบอนุญาต การโฆษณากิจการสถานพยาบาล 
- การกําหนดอํานาจหน)าท่ีของพนักงานเจ)าหน)าท่ีในการ
ควบคุมดูแลสถาน 
พยาบาล 
- การกําหนดหน)าท่ีของผู)รับอนุญาต และผู)ดําเนินการ
สถานพยาบาลให)เหมาะสม 
- การกําหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล 
 
 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2546) เรื่อง 
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข ใน
การโฆษณาสถานพยาบาล 
 
 
 

เป6นข)อกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเป6น ข)อห)ามในการ
โฆษณาสถานพยาบาลและข)อกําหนดท่ีอนุญาตให)โฆษณา
สถานพยาบาลได)  

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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1.3 การอนุญาตให0เป?นผู0ประกอบโรคศิลปะ 

๑) พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. ๒๕๔๒,  พ.ร.บ. การ
ประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗, พ.ร.บ. การประกอบ
โรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๐, พ.ร.บ. การประกอบโรค
ศิลปะ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 
พร)อมด)วยพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 
กระทรวง และประกาศ
คณะกรรมการวิชาชีพท่ีออกตาม 
พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป6นกฎหมายว�าด)วยการดําเนินการ ดังนี้ 
- การควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาต�างๆ เพ่ือให)
เป6นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพด)วย 
- กําหนดอํานาจหน)าท่ีของคณะกรรมการประกอบโรค
ศิลปะ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาต�างๆ 
- กําหนดอํานาจหน)าท่ีของพนักงานเจ)าหน)าท่ี ในการ
ควบคุมดูแลการประกอบโรคศิลปะ 
- ส�งเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขาต�างๆ ให)มีอิสระ
และคล�องตัวในการดําเนินงาน เพ่ือควบคุมมิให)แสวงหา
ผลประโยชน� หรือใช)วิชาชีพโดยมิชอบ 
- บทกําหนดโทษกรณีไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

๒) พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย�แผน
ไทย พ.ศ. 2556 

กําหนดให)มีสภาแพทย�แผนไทย โดยมีฐานะเป6นนิติบุคคล 
มีวัตถุประสงค�ในการส�งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย�
แผนไทย ควบคุมมาตรฐานการให)บริการและควบคุม
ความประพฤติของผู)ประกอบวิชาชีพแพทย�แผนไทย ให)
คําแนะนําแก�ประชาชน องค�กรอ่ืนหรือข)อเสนอแนะต�อ
รัฐบาลเก่ียวกับงานแพทย�แผนไทยและการสาธารณสุข  

 กรมพัฒนา
การแพทย�แผน
ไทยและ
การแพทย�
ทางเลือก 

3) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- คุ)มครองสิทธิของประชาชนในการท่ีไม�ได)รับความเป6น
ธรรมของการออกคําสั่งทางปกครองของหน�วยงานรัฐ โดย
บัญญัติให)เจ)าหน)าท่ีของรัฐท่ีจะใช)อํานาจออกคําสั่งทาง
ปกครองในกฎหมายท่ีเก่ียวข)อง จะต)องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการแห�งกฎหมายนั้น และพิจารณาใน

สํานักนายก 
รัฐมนตรี 
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ประเด็นการขัดกันของกฎหมาย ซ่ึงต)องเทียบเคียงว�า
กฎหมายฉบับไหนมีหลักเกณฑ�ในการประกันความเป6น
ธรรมดีกว�า หรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองสูงกว�า 

1.4 การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ�เง่ือนไขสําหรับ
การรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ
วิธีการเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ว�าด)วยเรื่อง 
- กําหนดประเภทลักษณะของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
- กําหนดเรื่องเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานให)ประกอบ
กิจการ โดยได)รับการยกเว)นไม�ต)องเป6นสถานบริการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ แก)ไขท้ังฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- กําหนดมาตรฐานการบริการของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
- กําหนดหน)าท่ีของผู)ประกอบการ ผู)ดําเนินการสปาเพ่ือ
สุขภาพ และผู)ให)บริการ 
- กําหนดวิธีการในการรับรองมาตรฐานผู)ดําเนินการสปา
เพ่ือสุขภาพและผู)ให) บริการ 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
กระทรวง
สาธารณสุข 

๒) พระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. ๒๕๐๙ (ฉบับท่ี ๔) แก)ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ว�าด)วยการกําหนดให)สถานท่ีเพ่ือสุขภาพ หรือเพ่ือเสริม
สวย เม่ือได)รับการตรวจประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข
แล)ว ผ�านเกณฑ�การประเมินมาตรฐาน ๕ ด)าน ได)แก� ๑) 
ด)านสถานท่ี ๒) ผู)ดําเนินการหรือผู)ประกอบการ ๓) ผู)
ให)บริการ ๔) การบริการ และ ๕) ความปลอดภัย  และได)
ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข จะเป6น
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพอยู�ภายใต)การกํากับดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1.5 การรับรองมาตรฐานด0านอาคารสถานท่ีและสถาปDตยกรรมด0านสาธารณสุข 
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๑) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ และแก)ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

- ข)อกําหนดในการออกแบบอาคาร กฎกระทรวง ฉบับท่ี 
๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) แก)ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕๘ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ลักษณะอาคารส�วนต�างๆ ของอาคารท่ีว�าง
ภายนอกแนวอาคาร และระยะต�างๆ ของอาคาร ว�าด)วย
การควบคุมการก�อสร)างในเขตเพลิงไหม) 
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู)พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ออกโดยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห�ง พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

๒) พ.ร.บ. ส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู)พิการและคนชรา 

กระทรวง
แรงงาน 

๓) พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ว�าด)วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
- ข)อบังคับสภาวิศวกรว�าด)วยมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สภาวิศวกร 

๔) พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ - การควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป>ตยกรรม (ควบคุม
วิชาชีพสถาปนิก) 

สภาสถาปนิก 

๕) พ.ร.บ. การผังเมือง - การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการก�อสร)างอาคารแต�ละประเภท กระทรวง 
มหาดไทย 

๖) พ.ร.บ. การส�งเสริมการอนุรักษ�
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ว�าด)วยการใช)พลังงานและการประหยัดพลังงาน เช�น 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
- กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกตามความใน พ.ร.บ. การ
ส�งเสริมการอนุรักษ�พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

๗) พ.ร.บ. ส�งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล)อมแห�งชาติ 

ว�าด)วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล)อม กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

๘) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

เป6นกฎหมายท่ีเน)นการจัดการเก่ียวกับการอนามัย
สิ่งแวดล)อมของชุมชน เพ่ือให)เกิดสภาวะแวดล)อมท่ีดี 
เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในชุมชน 

กระทรวง
สาธารณสุข 
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๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ - ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๑๐๓   ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  

•  เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก�อสร)างว�าด)วยลิฟท�
ขนส�งวัสดุชั่วคราว 

•  เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก�อสร)างว�าด)วยนั่งร)าน 

•  เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก�อสร)างว�าด)วยเขต
ก�อสร)าง 

•  เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับการตอกเสาเข็ม 
 

กระทรวง 
มหาดไทย 

1.6 การรับรองมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย� 
๑) กฎระเบียบของวิศวกรรมสถาน
แห�งประเทศ 

ว�าด)วยมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟSา  มาตรฐานระบบ
ลิฟท�  ระบบระบายและปรับอากาศ เป6นต)น 

วิศวกรรม
สถานแห�ง
ประเทศไทย 

๒) มาตรฐานคู�มือระบบก�าซทาง
การแพทย� พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ว�าด)วยเรื่องก�าซทางการแพทย� กระทรวง
สาธารณสุข 

๓) กฎกระทรวงสาธารณสุข ว�าด)วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวง
สาธารณสุข 

๔) พ.ร.บ. อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล)อมในการทํางาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

ว�าด)วยการจัดให)มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด)าน
ความปลอด ภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล)อมในการทํางานใน
หน�วยงานของตนไม�ต่ํากว�ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล)อมในการทํางาน 

- กระทรวง
แรงงาน  
- สํานักงาน
โรคจากการ
ประกอบอาชีพ 
กรมควบคุม
โรค) 

๕) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย� พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

ว�าด)วยการใช)เครื่องมือแพทย�ต�อบุคคลอ่ืนอันเป6นเหตุให)
เกิดความเสียหายแก�ชีวิต ร�างกาย หรืออนามัย ต)อง
รับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลดังกล�าว อันเกิดจาก
การใช)เครื่องมือแพทย�นั้น 

กองควบคุม
เครื่องมือ
แพทย� 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา  

๖) ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ว�าด)วยความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับหม)อน้ํา กระทรวง 
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- มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม)อน้ําและหม)อต)มน้ํา
ท่ีใช)ของเหลวเป6นสื่อนําความร)อน 

มหาดไทย 

๗) ประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ว�าด)วยมาตรฐานในการบริหารและจัดการด)านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล)อมในการทํางาน
เก่ียวกับรังสีชนิดก�อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

๘) กฎกระทรวง - ว�าด)วยหลักสูตรการฝ�กอบรมเจ)าหน)าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ว�าด)วยการกําหนดมาตรฐานในการบริการและการจัดการด)าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ แวดล)อมในการทํางาน 
 

กระทรวง
แรงงาน 

๙) ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ)มครองแรงงาน 
 

ว�าด)วยกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการ
ด)านความปลอดภัย     อาชีวอนามัย และสภาพแวดล)อม
ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

กรมสวัสดิการ
และคุ)มครอง
แรงงาน 
กระทรวง
แรงงาน 

๑๐) กฎกระทรวง ว�าด)วยการกําหนดมาตรฐานในการ บริหารและการ
จัดการด)านความปลอด ภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล)อมในการทํางาน (ฉบับท่ี ๒)  

กระทรวง
แรงงาน 

๑๑) กฎกระทรวง ว�าด)วยการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด)านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล)อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟSา 

กระทรวง
แรงงาน 
 

๑๒) กฎกระทรวง ว�าด)วยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะ
แวดล)อม (สารเคมี) 

กระทรวง
แรงงาน 

๑๓) กฎกระทรวง ว�าด)วยเรื่องกําหนดให)สถานประกอบกิจการท่ีใช)หม)อไอน้ํา
เป6นแหล�งกําเนิดมลพิษท่ีต)องถูกควบคุมการปล�อยท้ิง
อากาศเสียออกสู�บรรยากาศ 

กระทรวง
แรงงาน 
 

๑๔) ประกาศกฎกระทรวง
มหาดไทย 

ว�าด)วยเรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียง
ขณะไม�มีการรบกวน การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียง
ขณะรบกวน การคํานวณค�าระดับการรบกวน การคํานวณ
ค�าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียง
รบกวน 

กระทรวงมหา
ดไทย 
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๑๕) ประกาศกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

ว�าด)วยเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

๑๖) ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

ว�าด)วยเรื่อง กําหนดประเภทของอาคาเป6นแหล�งกําหนด
มลพิษท่ีจะต)องถูกควบคุมการปล�อยน้ําเสียลงสู�แหล�งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู�สิ่งแวดล)อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล)อม 
 
 

๑๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 

ว�าด)วยหลักเกณฑ�และวิธีการอบรมหัวหน)าหน�วยงาน
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

กระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อม 

๑๘) ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ)มครองแรงงาน 

ว�าด)วยเรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการดําเนิน งานตรวจวัดและ
วิเคราะห�สภาวะการทํางานเก่ียวกับระดับความร)อน แสง
สว�าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 
และประเภทกิจการท่ีต)องดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

กระทรวง
แรงงาน 

๑๙) ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ)มครองแรงงาน 

ว�าด)วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการจัดการด)านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล)อมในการทํางาน
เก่ียวกับความร)อน แสงสว�าง เสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ การ
ตรวจวัดความเข)มของแสงสว�าง (Illumination 
Measurement) 
 

กรมสวัสดิการ
และคุ)มครอง
แรงงาน 
 
 

๒๐) แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว�าด)วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
ด)านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล)อมใน
การทํางานเก่ียวกับความร)อน แสงสว�าง และเสียง พ.ศ. 
๒๕๔๙  การตรวจวัดเสียงดัง (Noise Measurement) 
 

กรมสวัสดิการ
และคุ)มครอง
แรงงาน 
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๒๑) แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว�าด)วยเรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด)านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล)อมในการทํางานเก่ียวกับความร)อน แสงสว�าง 
และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙  การตรวจวัดสภาพความร)อน 
(Hot Environment Measurement) 
 

กรมสวัสดิการ
และคุ)มครอง
แรงงาน 
 

๒๒) กฎระเบียบวิทยุโทรคมนาคม 
 

ว�าด)วยเรื่องการนําเข)า การขอใช) การขอขยายข�ายการขอ
บัตร 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 

23) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว�าด)วยการควบคุมการใช)เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห�ความถ่ี พ.ศ. 2555 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 

1.7 การรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา 
๑) รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๘๐ (๒) 

- มาตรา ๕๑  บุคคลย�อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ
ทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได)มาตรฐาน 
- มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู�รอดและ
ได)รับการพัฒนาด)านร�างกาย จิตใจ และสติป>ญญา ตาม
ศักยภาพในสภาพแวดล)อมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงการมี
ส�วนร�วมของเด็กและเยาวชนเป6นสําคัญ 
- มาตรา ๘๐ (๒) ส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ
สุขภาพท่ีเน)นการสร)างเสริมสุขภาพอันนําไปสู�สุขภาพสุข
ภาวะท่ียั่งยืน รวมท้ังจัดและส�งเสริมให)ประชาชนได)รับ
บริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

สํานัก
นายกรัฐมนตรี 

๒) พ.ร.บ. สุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ใช)เป6นเครื่องมือในการสร)างสุขภาพหรือสุขภาวะร�วมกัน 
มุ�งเน)นการมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคมในรูปของ 
“สมัชชาสุขภาพ” ซ่ึงนําไปสู�อุดมการณ�ของชาติ สร)างนํา
ซ�อมสุขภาพ ซ่ึงมีสาระใน พ.ร.บ. สุขภาพแห�งชาติท่ี
เก่ียวข)อง (การสร)างเสริมสุขภาพ การปSองกันและควบคุม
ป>จจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การเผยแพร�ข)อมูลข�าวสารด)าน

สํานักงานคณะ 
กรรมการ
สุขภาพ
แห�งชาติ 
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สุขภาพ) 
 

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

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม๒๕๓๙ อนุมัติตาม
มติคณะกรรมการรัฐมนตรี ฝrายสังคมให)ความเห็นชอบ 
“นโยบายการสุขศึกษาแห�งชาติและ 
สุขบัญญัติแห�งชาติ” และให)ดําเนินการ  
ต�อไปได) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขร�วมกับกระทรวง
ต�างๆ และภาคเอกชน ท่ีเก่ียวข)องได)พิจารณา และร�วมกัน
กําหนดข้ึน 
 
 
 
 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

1.8 การรับรองมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชน 
1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว�า
ด)วยบุคคล ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เทศบาล สุขาภิบาล องค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินอ่ืน หรือสภากาชาดไทย 
มอบหมายให)ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมในความควบคุมของเจ)าหน)าท่ี
ซ่ึงเป6นผู)ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ)าน ซ่ึงได)ผ�านการ
อบรมและได)รับหนังสือรับรองความรู) ความสามารถจาก
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขแต�งต้ังให)
เป6น อสม. อยู�สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต)
การควบคุมของผู)ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามขอบเขตท่ี
กฎหมายกําหนด 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว�า
ด)วยบุคคลซ่ึงได)รับการมอบหมายให)
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย�
แผนไทย หรือสาขากาแพทย�แผน
ไทยประยุกต�ในความควบคุมของ
เจ)าหน)าท่ีซ่ึงเป6นผู)ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ให)อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ)าน (อสม.) ซ่ึงได)
ผ�านการอบรมและได)รับหนังสือรับรองความรู) 
ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข  และยังคงเป6น  
อสม. ให)ทําการประกอบโรคศิลปะ โดยใช)ยาสมุนไพร การ
นวด การอบ การประคบ และวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในแบบ 
เรียนด)วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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3) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว�าด)วยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู�บ)าน พ.ศ. ๒๕๔4 

เป6นหลักเกณฑ�สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ)าน (อสม.) เพ่ือคุ)มครองประชาชน ตลอดจนส�งเสริม
สนับสนุนให) อสม. เข)ามีส�วนร�วมในการดูแลสุขภาพของ
ชุมชนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

4) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว�าด)วยการเบิกจ�ายเงินค�าปrวยการ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู�บ)าน (อสม.) พ.ศ. 2552 

เป6นหลักเกณฑ�และวิธีการสําหรับการจ�ายเงินค�าปrวยการ
แก�อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู� (อสม.) บ)านตามมติ 
ครม. เพ่ือส�งเสริมบทบาท อสม. ให)ปฏิบัติงานเชิงรุกใน
การปฏิบัติงานส�งเสริมสุขภาพในท)องถ่ินและชุมชน การ
ดูแลผู)สูงอายุ คนพิการ ผู)ปrวย รวมถึงการเฝSาระวังโรคใน
ชุมชนเพ่ือสร)างขวัญกําลังใจแก� อสม.ท่ัวประเทศ  

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

5) มติ ครม. วันท่ี 21 ธันวาคม 
2536 

กําหนดให)วันท่ี 20 มี.ค. ของทุกปKเป6นวันอาสาสมัคร
สาธารณสุขแห�งชาติ 
 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

6) มติ ครม. วันท่ี 13 มกราคม 
2552  

เห็นชอบยุทธศาสตร�และแผนงานเสริมสร)างรายได) พัฒนา
คุณภาพชีวิติและความม่ันคงด)านสังคม โครงการส�งเสริม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ)าน (อสม.) เชิงรุก 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
กระทรวง
สาธารณสุข 

7) มติ ครม. วันท่ี 1 ธันวาคม
2553 

กําหนดหลักเกณฑ�การจ�ายเงินค�าปrวยการ อสม. และ
กําหนดให)กระทรวงการ คลังและสํานักงบประมาณ
จัดสรรเงินเป6นงบประมาณรายจ�ายประจําปKตั้งแต�ปK 
2555 เป6นต)นไป 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
กระทรวง
สาธารณสุข 

2 องค�ความรู0และนวัตกรรมด0านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
2.1 ด0านสุขภาพภาคประชาชน         
2.2 ด0านสุขศึกษา 
2.3 ด0านสถานพยาบาลเอกชน  
2.4 ด0านสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2.5 ด0านอาคารสถานท่ีและสถาปDตยกรรมด0านสาธารณสุข 
2.6 ด0านวิศวกรรมการแพทย� 
2.7 ด0านมาตรฐานการให0บริการสุขภาพระดับประเทศและระดับสากล 
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข0อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข0อบังคับ 
ส�วนราชการท่ี
เป?นผู0รักษา
กฎหมาย 

1) รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๘๐ (๒) 

- มาตรา ๕๑  บุคคลย�อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ
ทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได)มาตรฐาน 
- มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู�รอดและ
ได)รับการพัฒนาด)านร�างกาย จิตใจ และสติป>ญญา ตาม
ศักยภาพในสภาพแวดล)อมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงการมี
ส�วนร�วมของเด็กและเยาวชนเป6นสําคัญ 
- มาตรา ๘๐ (๒) ส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ
สุขภาพท่ีเน)นการสร)างเสริมสุขภาพอันนําไปสู�สุขภาพสุข
ภาวะท่ียั่งยืน รวมท้ังจัดและส�งเสริมให)ประชาชนได)รับ
บริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักนายก 
รัฐมนตรี 

2) พ.ร.บ. สุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ใช)เป6นเครื่องมือในการสร)างสุขภาพหรือสุขภาวะร�วมกัน 
มุ�งเน)นการมีส�วนร�วมของภาคประชาสังคมในรูปของ 
“สมัชชาสุขภาพ” ซ่ึงนําไปสู�อุดมการณ�ของชาติ สร)างนํา
ซ�อมสุขภาพ ซ่ึงมีสาระใน พ.ร.บ. สุขภาพแห�งชาติท่ี
เก่ียวข)อง 
 - การสร)างเสริมสุขภาพ 
 - การปSองกันและควบคุมป>จจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 
 - การเผยแพร�ข)อมูลข�าวสารด)านสุขภาพ 

สํานักงานคณะ 
กรรมการ
สุขภาพ
แห�งชาติ 

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

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม๒๕๓๙ อนุมัติตามมติ
คณะกรรมการรัฐมนตรี ฝrายสังคมให)ความเห็นชอบ “นโยบาย
การสุขศึกษาแห�งชาติและ 
สุขบัญญัติแห�งชาติ” และให)ดําเนินการต�อไปได) ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขร�วมกับกระทรวงต�าง  ๆและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข)องได)
พิจารณาและร�วมกันกําหนดข้ึน 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

4) พ.ร.บ. ว�าด)วยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร� พ.ศ. 2550 

ว�าด)วยระบบคอมพิวเตอร�ซ่ึงเป6นส�วนสําคัญของการ
ประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย�  

กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

3. ข0อเสนอเชิงนโยบายด0านการเป?นศูนย�กลางสุขภาพระหว�างประเทศ  
1) พ.ร.บ. คนเข)าเมือง พ.ศ. 
2522 

ว�าด)วยการควบคุมการเข)ามาในประเทศของคนต�างด)าว 
การดูแลเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของคนต�างด)าว รวมถึง

กระทรวง 
มหาดไทย 
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข0อบังคับ เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข0อบังคับ 
ส�วนราชการท่ี
เป?นผู0รักษา
กฎหมาย 

ความม่ันคงของประเทศเพ่ือความสงบเรียบร)อยของ
ประชาชนชาวไทย 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจ การ
ยกเว)น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจ
ลงตรา พ.ศ. 2545 

เป6นการอํานวยความสะดวกให)แก�คนต�างด)าวท่ีได)รับการ
ยกเว)นการตรวจลงตราท่ีมิใช�ผู)ถือหนังสือเดินทางประเภท
ทูตหรือประเภทราชการ  

กระทรวง 
มหาดไทย 

3) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจ 
การยกเว)น และการเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2546 

ว�าด)วยการอํานวยความสะดวกให)แก�ผู)ถือบัตรเดินทาง
สําหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card : 
ABTC) ให)สามารถเดินทางเข)ามาในราชอาณา จักรเป6น
การชั่วคราวเพ่ือประกอบธุรกิจโดยได)รับการยกเว)นการ
ตรวจลงตรา 
 

กระทรวง 
มหาดไทย 

4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจ 
การยกเว)น และการเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 

ว�าด)วยการอํานวยความสะดวกแก�คนต�างด)าวท่ีมีสัญชาติ
ตามท่ีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ซ่ึงเข)ามาใน
ราชอาณาจักรเป6นการชั่วคราวเพ่ือรับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว�าด)วยสถานพยาบาลและ
ผู)ติดตามของบุคคลดังกล�าวจํานวนไม�เกิน 4 คน ได)รับ
การยกเว)นการตรวจลงตราและอยู�ในราชอาณาจักรไทยได)
ไม�เกินเก)าสิบวันเพ่ือให)สอดคล)องกับแนวนโยบายในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยเป6นเลิศในด)านผลิตภัณฑ�และการ
บริการด)านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาค
เอเชีย 
 

กระทรวง 
มหาดไทย 

5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศท่ีผู)ถือ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช)แทน
หนังสือเดินทางซ่ึงเข)ามาใน
ราชอาณาจักรเป6นการชั่วคราวเพ่ือ
รับการรักษาพยาบาลและผู)ติดตาม
ได)รับการยกเว)นการตรวจลงตรา
และอยู�ในราช อาณาจักรได)ไม�เกิน

ว�าด)วยการกําหนดรายชื่อประเทศท่ีผู)ถือหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช)แทนหนังสือเดินทาง 6 ประเทศ คือ 
1. ราชอาณาจักรบาห�เรน (Kingdom of Bahrain) 
2. รัฐคูเวต (State of Kuwait) 
3. รัฐสุลต�านโอมาน (Sultanate of Oman) 
4. รัฐการ�ตาร� (Stae of Qatar) 
5. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย (Kingdom of Saudi 
Arabia) 

กระทรวง 
มหาดไทย 
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เก)าสิบวัน 6. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส� (United Arab Emirates) 
 
 

6) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 (เฉพาะ
ส�วนท่ีเก่ียวข)องกับการนําเข)า)  

ว�าด)วยการให)ความคุ)มครองแก�ประชาชนผู)ใช)ยาท้ังในด)าน
ผู)รับอนุญาตอํานาจของพนักงานเจ)าหน)าท่ีและในส�วนท่ี
เก่ียวกับคุณภาพของยารวมท้ังวิธีการควบคุมคุณภาพและ
การโฆษณาขายยา ควบคุมยาท่ีนําหรือสั่งเข)ามาใน
ราชอาณาจักรไทย  
 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 

7) พ.ร.บ. ยา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2530 

ว�าด)วยการอนุญาตและการควบคุมการผลิต การขาย การ
นําหรือสั่งยาเข)ามาในราชอาณาจักร 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 

8) ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
ชนิดของยา เภสัช เคมีภัณฑ� เกลือ
ของเภสัชเคมีภัณฑ� และเภสัช
เคมีภัณฑ�ก่ิงสําเร็จรูปท่ีผู)นําเข)ามา
ในราชอาณาจักรต)องได)รับความ
เห็นชอบเป6นหนังสือจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

ประกาศยา 16 รายการ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย� 
และยาจํานวน 154 ชนิดท่ีต)องได)รับความเห็นชอบใน
การนําเข)าจาก อย. 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

9) พิธีการศุลกากร กรณีเดิน
ทางเข)ามาในราชอาณาจักร 

ว�าด)วยการสําแดงรายการสิ่งของผู)เดินทางเข)ามาใน
ราชอาณาจักร 
 

กระทรวงการ
ต�างประเทศ 

 

 

ข. ความสัมพันธ�ภายในภายนอกองค�การ 

 (6)  โครงสร0างองค�การ และวิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเป?นเช�นใด (#) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป6นหน�วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต)การกํากับดูแลของ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมอบให) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน)ากลุ�มภารกิจด)านสนับสนุนงานบริการ
สุขภาพ เป6นผู)กํากับดูแล  



ป>จจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหน�วยงานในสังกัด
หน�วยงานตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ
หน�วยงานท่ีจัดต้ังภายใน ดังนี้   

1. หน�วยงานตามกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ
2552 มี 8 หน�วยงาน ได)แก� สํานักบริหาร
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กลุ�มตรวจสอบภายใน  

2. หน�วยงานท่ีจัดต้ังภายใน
    2.1 หน�วยงานในส�วนกลาง จํานวน 

บุคคล  กองคลัง  กองสุขภาพระหว�างประเทศ
    2.2 หน�วยงานส�วนกลางท่ีอยู�ภูมิภาค 

เป6นศูนย�ภายใต)กองวิศวกรรมการแพทย� 
โดยมีการจัดกลุ�มหน�วยงานท่ีมีบทบาทในลักษณะเดียวกันไว)ด)วยกัน 
1) กลุ�มภารกิจบริหาร ประกอบด)วย
2) กลุ�มภารกิจยุทธศาสตร�และสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด)วย กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน กองแผนงาน และกองสุขภาพระหว�างประเทศ
3) กลุ�มภารกิจควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

กองวิศวกรรมการแพทย� กองแบบแผน และกองสุขศึกษา
4) กลุ�มภารกิจภูมิภาค ประกอบด)วย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ส�วนกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร

บริการสุขภาพ เป6นหน�วยงานท่ีข้ึนตรงต�ออธิบดี
   

     แผนภาพโครงสร0างองค�การ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ป>จจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหน�วยงานในสังกัดท้ังสิ้นจํานวน 26 หน�วยงาน โดย
แบ�งส�วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ

กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ
สํานักบริหาร  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กองแบบแผน  กองวิศวกรรมการแพทย�  กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร

จัดต้ังภายใน มี 18 หน�วยงาน ประกอบด)วย 
หน�วยงานในส�วนกลาง จํานวน 6 หน�วยงาน ได)แก�  กองกฎหมาย  กองแผนงาน  กองบริหารทรัพยากร

สุขภาพระหว�างประเทศ  ศูนย�ปฏิบัติการต�อต)านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน�วยงานส�วนกลางท่ีอยู�ภูมิภาค 12 หน�วยงาน คือ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เป6นศูนย�ภายใต)กองวิศวกรรมการแพทย� 9 ศูนย� ศูนย�ภายใต)กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
จัดกลุ�มหน�วยงานท่ีมีบทบาทในลักษณะเดียวกันไว)ด)วยกัน ภายใต) 4 กลุ�มภารกิจ โดย

กลุ�มภารกิจบริหาร ประกอบด)วย สํานักบริหาร กองกฎหมาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองคลัง
กลุ�มภารกิจยุทธศาสตร�และสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด)วย กองสนับสนุนสุขภาพภาค

แผนงาน และกองสุขภาพระหว�างประเทศ 
กลุ�มภารกิจควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด)วย สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

วิศวกรรมการแพทย� กองแบบแผน และกองสุขศึกษา 
กลุ�มภารกิจภูมิภาค ประกอบด)วย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต 

ส�วนกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร กลุ�มตรวจสอบภาย และศูนย�ปฏิบัติการต�อต)านการทุจริต กรมสนับสนุน
เป6นหน�วยงานท่ีข้ึนตรงต�ออธิบดี  

แผนภาพโครงสร0างองค�การ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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หน�วยงาน โดยประกอบด)วย
แบ�งส�วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และ

กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กองสุขศึกษา  

กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร  และ

กองแผนงาน  กองบริหารทรัพยากร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต (เดิม
ศูนย� ศูนย�ภายใต)กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 5 ศูนย�) 

กลุ�มภารกิจ โดยดังนี้  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองคลัง 

กลุ�มภารกิจยุทธศาสตร�และสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด)วย กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประกอบด)วย สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

ปฏิบัติการต�อต)านการทุจริต กรมสนับสนุน
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วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดี (Organizational Governance) 

กรมสน ับสน ุนบร ิก ารส ุขภาพม ีว ิธ ีก า รจ ัดกา รองค �กร ที ่เ ป 6นกา ร กําก ับด ูแลตน เอง ที ่ดี 
(Organizational Governance) โดยแบ�งออกเป6น 3 ด)าน ดังนี้ 

1. ด)านการเงิน การปSองกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีหน�วยตรวจสอบภายในเป6นหน�วยงานที่ขึ้นตรงต�อทําหน)าที่ตรวจสอบ วิเคราะห� รวมทั้ง

ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข)อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ท่ี
เกี่ยวข)องกับการบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและทรัพย�สิน การใช)ทรัพยากรทุกประเภทให)เป6นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให)คําปรึกษาแก�คณะทํางานวางระบบควบคุมภายในขององค�กร ให)
เป6นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินว�าด)วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได)จัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน�วย รับตรวจ และระดับหน�วยงานย�อย รวมทั้งการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับหน�วยงานย�อย นํามา
ประมวลและวิเคราะห�ผลการติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง การควบคุมภายในให)สอดคล)องกับ
สภาพแวดล)อมในป>จจุบัน  

2. ด)านการปกปSองผลประโยชน�ของประเทศและผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย  
มีศูนย�ปฏิบัติการต�อต)านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีรองอธิบดีเป6นหัวหน)า

ศูนย� มีการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อปSองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กํากับติดตามการดําเนินงานของหน�วยงานภายในกรม และส�งเสริมคุ)มครองจริยธรรมตาม
ประมวลจริยะรรมข)าราชการพลเรือน  

นอกจากนี ้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได)จัดทํานโยบายกํากับองค�การที่ดีที ่ประกอบด)วย
นโยบายหลัก ๔ ด)าน ทั้งนี้ เพื่อเป6นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ/โครงการ ส�งมอบให)ทุก
หน�วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําสู�การปฏิบัติอย�างเป6นรูปธรรม ได)แก� ด)านรัฐ ด)านสังคม
และสิ่งแวดล)อม ด)านผู)รับบริการและผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย และด)านองค�การและผู)ปฏิบัติงาน อีกท้ังยังได)จัดทํา
มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดีเพ่ือสร)างความเชื่อม่ันให)แก�ผู)รับบริการและผู)มี
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ส�วนได)ส�วนเสียซึ่งหมายรวมถึงสังคม บุคลากรภายในกรม ในอันที่จะเสริมสร)างภาพลักษณ�ขององค�การ
ภายใต)หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมีศูนย�ข)อมูลข�าวสารเพื่อให)ผู)รับบริการและผู)มีส�วนได) ส�วนเสีย 
รวมทั้งประชาชนสามารถเข)าถึงข)อมูลข�าวสารได)ตามพระราชบัญญัติข)อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐  

3. ด)านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
มีการดําเนินการในรูปของคณะทํางานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ซึ่งมีผู)อํานวยการสํานักบริหารทําหน)าที่ประธานคณะทํางานฯ และมีหัวหน)ากลุ�มติดตามและ
ประเมินผล สํานักบริหาร ทําหน)าที่เป6นเลขานุการคณะทํางานฯ มีวัตถุประสงค�เพื่อวางระบบ และจัดทํา
แผนกํากับ ติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้ ให)สอดคล)อง ครอบคลุมตัวชี้วัด เปSาหมายตามนโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐมนตรี แนวนโยบายพื้นฐานแห�งรัฐ ยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณประจําปK ยุทธศาสตร�
ระดับกระทรวง ระดับกรม และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปKอย�างเป6นระบบ และมี 
หน�วยงาน คือ กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร ที่ทําหน)าที่ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของกรมฯ ให)มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข)าสู�เกณฑ�คุณภาพมาตรฐานสากลตามเปSาหมายของ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงผู)บริหารระดับสูงของกรมฯ ยังมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร�แนวนโยบายพื้นฐานแห�งรัฐ แนวนโยบายรัฐบาล แนวนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการติดตามเป6นรายสัปดาห�ในที่ประชุม
ผู)บริหาร ๓ ระดับ รวมท้ังติดตามเป6นรายเดือนในการประชุมประจําเดือนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อ
เร�งรัด ติดตาม แก)ไขป>ญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานให)เป6นตามเปSาหมายท่ีกําหนด  

นอกจากนี้ การกํากับดูแลจากหน�วยภายนอกยังมีสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวงสาธารณสุข (คตป.) ทําหน)าที่ตรวจสอบและ
ประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร�ของหน�วยงานต�างๆ ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือให)เกิดความ
โปร�งใสในการดําเนินงานท้ังในด)านการเงิน การคลัง และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ เพ่ือให)การดําเนินงาน
บรรลุเปSาหมายภายใต)หลักการบริหารกิจการบ)านเมืองท่ีดี รวมถึงมีสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีทําหน)าท่ีขับเคลื่อน และ
ผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในทุก  ๆส�วนราชการให)เป6นไปตามเจตนารมณ� ในมาตรา ๓/๑ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕  

 
(7) ส�วนราชการหรือองค�การท่ีเก่ียวข0องกันในการให0บริการหรือส�งมอบงานต�อกันมีหน�วยงานใดบ0าง 

มีบทบาทอย�างไรในการปฏิบัติงานร�วมกัน(#) 
- ข0อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานร�วมกันมีอะไรบ0าง 
- มีแนวทางและวิธีการส่ือสารระหว�างกันอย�างไร 

 

การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในกระบวนการการให)บริการ มีองค�กรหรือหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข)องกัน หรือต)องส�งมอบงานให)กรมฯ มีท้ังหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยส�วนใหญ�เป6น
หน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีต้ังอยู�ในส�วนภูมิภาค ได)แก� สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย� (รพศ.) โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ส�วนหน�วยงาน
นอกสังกัดระทรวงสาธารณสุข เช�น องค�กรปกครองส�วนท)องถ่ิน (อปท.) องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (ชมรม อสม.) สภาวิชาชีพต�างๆ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง มีการสื่อสาร
ระหว�างกันแบบ สองทาง และแบบทางเดียว ได)แก� การประชุม / สัมมนา การประสานและร�วมปฏิบัติงานใน
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พ้ืนท่ี การติดต�อระหว�างบุคคล การรายงานผลการปฏิบัติราชการผ�านระบบ บริหารแผนงานและงบประมาณ 
(SMART) การสื่อสารผ�านระบบ Intranet และระบบ Internet โทรศัพท� โทรสาร หนังสือราชการ เป6นต)น 
  

ตารางแสดงส�วนราชการท่ีเก่ียวข0องในการให0บริการหรือส�งมอบงานต�อกัน 
 

บริการท่ีให0 
ส�วนราชการ / 

องค�กรท่ีเก่ียวข0อง 
บทบาทหน0าท่ีใน
การปฏิบัติร�วมกัน 

ข0อกําหนดท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร�วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการส่ือสาร
ระหว�างกัน 

1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
1.1 การอนุญาต 
ให)ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลเอกชน 
1.2 การอนุญาตให)
ดําเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได)รับ
มอบอํานาจให)
สามารถออก
ใบอนุญาตคลินิก 
2. สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน 

ตรวจสอบ กํากับ 
ควบคุม
สถานพยาบาล
เอกชนให)เป6นไป
ตามคุณภาพ
มาตรฐาน และตาม 
พ.ร.บ. 
สถานพยาบาล
เอกชน พ.ศ. 
๒๕๔๑ และ พ.ร.บ. 
การประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต)อง 
4. ครบถ)วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�ม
ย�อย 
 

1.3 การอนุญาต 
ให)เป6นผู)ประกอบโรค
ศิลปะ 
 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได)รับ
มอบอํานาจให)
สามารถออก
ใบอนุญาตได) 

ตรวจสอบ กํากับ 
ควบคุมผู)ประกอบ
โรคศิลปะ 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต)อง 
4. ครบถ)วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�ม
ย�อย 

1.4 การรับรอง
มาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ส�งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือให)สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต)อง 
4. ครบถ)วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
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บริการท่ีให0 
ส�วนราชการ / 

องค�กรท่ีเก่ียวข0อง 
บทบาทหน0าท่ีใน
การปฏิบัติร�วมกัน 

ข0อกําหนดท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร�วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการส่ือสาร
ระหว�างกัน 

2. สมาคมสปาไทย 
3. สมาพันธ�สปาไทย 

มาตรฐาน 5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�ม
ย�อย 

1.5 การรับรอง
มาตรฐานด)านอาคาร
สถานท่ีและสถาป>ตย 
กรรมด)านสาธารณสุข 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. โรงพยาบาลศูนย� 
3. โรงพยาบาลท่ัวไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 
5. สภาสถาปนิก 
6. สภาวิศวกร 

ส�งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือให)สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต)อง 
4. ครบถ)วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�ม
ย�อย 
 

1.6 การรับรอง
มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย� 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. โรงพยาบาลศูนย� 
3. โรงพยาบาลท่ัวไป 
4. สภาวิศวกร 

ส�งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือให)สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต)อง 
4. ครบถ)วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�ม
ย�อย 

1.7 การรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. สมาคมวิชาชีพ 
สุขศึกษา 
 

ส�งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือให)สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต)อง 
4. ครบถ)วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�ม
ย�อย 
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บริการท่ีให0 
ส�วนราชการ / 

องค�กรท่ีเก่ียวข0อง 
บทบาทหน0าท่ีใน
การปฏิบัติร�วมกัน 

ข0อกําหนดท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร�วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการส่ือสาร
ระหว�างกัน 

1.8 การรับรอง
มาตรฐานงานสุขภาพ
ภาคประชาชน 

1. หน�วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข)อง 
2. องค�กรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน 
3. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู�บ)าน 
4. องค�กรพัฒนาเอกชน 
5. ประชาชน 
 
 

ส�งเสริม สนับสนุน 
กลไกและการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชนเพ่ือการ
พิทักษ�สิทธิของ
ประชาชนด)าน
สุขภาพ 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต)อง 
4. ครบถ)วน 
 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�ม
ย�อย 
 

2. องค�ความรู0และนวัตกรรมด0านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2.1 ด)านสุขภาพภาค
ประชาชน         
2.2 ด)านสุขศึกษา 
2.3 ด)านสถาน 
พยาบาลเอกชน  
2.4 ด)านสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
2.5 ด)านอาคาร
สถานท่ีและ
สถาป>ตยกรรมด)าน
สาธารณสุข 
2.6 ด)านวิศวกรรม
การแพทย� 
2.7 ด)านมาตรฐาน
การให)บริการสุขภาพ
ระดับประเทศและ
ระดับสากล 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. โรงพยาบาลศูนย� 
3. โรงพยาบาลท่ัวไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 
5. องค�กรปกครองส�วน
ท)องถ่ิน (อปท.) 
6. องค�การบริหารส�วน
ตําบล (อบต.)  
7. ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ชมรม  
อสม.) 

ส�งเสริม สนับสนุน
และประสานความ
ร�วมมือเพ่ือรวบรวม
จัดทํา และเผยแพร�
องค�ความรู)/
นวัตกรรม 

1. ถูกต)อง / 
ครบถ)วน 
2. เข)าใจง�ายนําสู�
การปฏิบัติ 
3. ความรู)ข)อมูล
สอดคล)องกับ
สถานการณ�จริง 
4. จํานวนสื่อมี
เพียงพอกับความ
ต)องการ 
5. ข)อมูลสามารถ
นําไปใช)อ)างอิงได) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�ม
ย�อย 
6. Website 
 

3. ข0อเสนอเชิงนโยบายด0านการเป?นศูนย�กลางสุขภาพระหว�างประเทศ 
ข)อเสนอเชิงนโยบายด)าน
การเป6นศูนย�กลาง

1. รัฐบาล 
2. กระทรวงการ

ส�งเสริม สนับสนุน 
และประสานความ

1. ความรู)ข)อมูล
สอดคล)องกับ

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
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บริการท่ีให0 
ส�วนราชการ / 

องค�กรท่ีเก่ียวข0อง 
บทบาทหน0าท่ีใน
การปฏิบัติร�วมกัน 

ข0อกําหนดท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร�วมกัน 

แนวทางและ
วิธีการส่ือสาร
ระหว�างกัน 

สุขภาพระหว�างประเทศ 
 

ต�างประเทศ 
3. กระทรวงพาณิชย� 
4. ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
4. หน�วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพ.ศูนย� 
รพ.ท่ัวไป รพ.ชุมชน) 
5. สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.เอกชน, 
คลินิก) 
6. สถานบริการสุขภาพ 
 

ร�วมมือเพ่ือการ
จัดทํา/เสนอ
ข)อเสนอในการเป6น
ศูนย�กลางสุขภาพ
ระหว�างประเทศ 
และนําสู�การปฏิบัติ 

สถานการณ�จริง 
2. ถูกต)อง / 
ครบถ)วน 
 

3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม/
สัมมนา 
6. Website 

(8) - กลุ�มผู0รับบริการและผู0มีส�วนได0ส�วนเสียหลักของส�วนราชการคือใครบ0าง (#) 
- กลุ�มผู0รับบริการและผู0มีส�วนได0ส�วนเสียเหล�านี้มีความต0องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ
อะไรบ0าง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอย�างไรในการให0บริการแก�ผู0รับบริการ (#) 
- แนวทางและวิธีการส่ือสารระหว�างกันคืออะไร (#) 

 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักท่ีต)องดําเนินการท้ังด)านการพัฒนาศักยภาพประชาชนให)
สามารถพ่ึงตนเองด)านสุขภาพได) และด)านการคุ)มครองผู)บริโภคด)านระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงบริการท่ีส�งมอบ  
มี 3 บริการหลักท่ีประกอบด)วยบริการย�อย ดังนี้  
 1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งประกอบด)วย การ
อนุญาตให)ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน การอนุญาตให)ดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน การ
อนุญาตให)เป6นผู )ประกอบโรคศิลปะ การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การรับรอง
มาตรฐานด)านอาคารสถานที่และสถาป>ตยกรรมด)านสาธารณสุข การรับรองมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย� 
การรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา และการรับรองมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชน  
 2. องค�ความรู)และนวัตกรรมด)านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งมี 7 
ด)าน คือ ด)านสถานพยาบาลเอกชน ด)านสถานประกอบการเพื ่อส ุขภาพ ด)านอาคารสถานที ่และ
สถาป>ตยกรรมด)านสาธารณสุข ด)านวิศวกรรมการแพทย� ด)านสุขศึกษา ด)านสุขภาพภาคประชาชน ด)าน
มาตรฐานการให)บริการสุขภาพระดับประเทศและระดับสากล 
 3. ข)อเสนอเชิงนโยบายด)านการเป6นศูนย�กลางสุขภาพระหว�างประเทศ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีผู)รับบริการหลัก เช�น สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน, 
คลินิก) หน�วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. , รพท. , รพช.) สถาประกอบการเพื่อสุขภาพ 
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข (กรุงเทพมหานคร) เป6นต)น และผู)มีส�วนได)
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เสียหลักของกรม  เช�น ประชาชนผู)รับบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป6นต)น (ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 9) โดยกลุ�มผู)รับบริการและผู)มีส�วนได)ส�วนเสียเหล�านี้มีความต)องการและความคาดหวังที่สําคัญ 
รวมถึงกรมมีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว�างกันซึ่งแสดงให)เห็นโยจําแนกส�วนของกลุ�มผู)รับบริการและผู)มี
ส�วนได)ส�วนเสีย ดังนี้ 
 
  กลุ&มผู�รับบริการ 

กลุ�มผู0รับบริการ ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทาง/วิธีการ

ให0บริการ 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
1.1 การอนุญาตให0ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน 
1.2 การอนุญาตให0ดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน 
- ผู)ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
- ผู)ดําเนินการสถานพยาบาล 
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 
 

๑. ได)รับบริการท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีรวดเร็ว ส�ง
มอบตรงเวลา 
๓. ได) รับบริ การท่ี มีความ
ถูกต)องเป6นไปตามกฎหมาย 
๔. ได)รับบริการท่ีเสมอภาค 
เป6นธรรม โปร�งใส ไม�เลือก
ปฏิบัติ 
5 .  ใ ห) ข) อ มู ล แ ล ะ
ประชาสัมพันธ�อย�างท่ัวถึง 
 
 

1. ส�วนกลาง รับ
บริการท่ีสํานักสถาน 
พยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 
2. ส�วนภูมิ ภาครับ
บริการท่ีสํานัก งานสา
ธารณ สุขจังหวัด 
3. ทางไปรษณีย� 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. Web Site  
6. หนังสือราชการ 
7. ประชาสัมพันธ�ผ�าน
ศูนย�ธุรกิจบริการสุขภาพ 
8. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 

3. การอนุญาตให0ประกอบโรคศิลปะ 
ผู)ขออนุญาตประกอบโรคศิลปะ ๑. ได)รับบริการท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีรวดเร็ว ส�ง
มอบตรงเวลา 
๓. ได) รั บบริ การท่ี มีความ
ถูกต)องเป6นไปตามกฎหมาย 
๔. ได)รับบริการท่ีเสมอภาค 
เป6นธรรม โปร�งใส ไม�เลือก
ปฏิบัติ 
5.ให)ข)อมูลและประชาสัมพันธ�

1. ส�วนกลาง รับ
บริการท่ีสํานักสถาน 
พยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 
2. ส�วนภูมิ ภาครับ
บริการท่ีสํานัก งานสา
ธารณ สุขจังหวัด 
3. ทางไปรษณีย� 
 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. Web Site  
6. หนังสือราชการ 
7. ประชาสัมพันธ�ผ�าน
ศูนย�ธุรกิจบริการสุขภาพ 
8. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 
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กลุ�มผู0รับบริการ ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทาง/วิธีการ

ให0บริการ 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

อย�างท่ัวถึง 
4. การรับรองมาตรฐานสถาน ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ๑. ระยเวลการการให)บริการ

เป6นไปตามกําหนด 
2. เจ)าหน)าท่ีมีความรู)และให)
คําแนะนํา อธิบาย ตอบข)อ
สงสัยได)ชัดเจน 
3. เพ่ิมช�องทางการให)บริการ
มากกว�าเดิม  
4. มีจํานวนเจ)าหน)าท่ีเพียงพอ
ต�อจํานวนผู)รับบริการ 
 
 
 

ให)บริการ ณ หน�วยงาน
ท่ีรับบริการ (สถาน
ประกอบ การเพ่ือ
สุขภาพ) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 

5. การรับรองมาตรฐานด0านอาคารสถานท่ีและสถาปDตย กรรมด0านสาธารณสุข 
- หน�วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
- สถานพยาบาลภาคเอกชน  
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 
 

๑. ได)รับบริการท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีรวดเร็ว 
๓. ได)รับบริการท่ีครอบคลุม 
๔. ได)รับบริการท่ีเสมอภาคไม�
เลือกปฏิบัติ 
๕. เข)าใจง�ายนําสู�การปฏิบัติ
ได)จริง 
๖. ได)รับบริการท่ีม่ันใจ และ
เป6นธรรม  
 

บริการ ณ หน�วยงาน
ท่ีรับบริการ 
(หน�วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข/ สถาน 
พยาบาลภาคเอกชน) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 
 

6. การรับรองมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย� 
- หน�วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
 

๑. ข้ันตอนการให)บริการน)อย 
ไม�ยุ�งยากซับซ)อน คล�องตัว 
ติดต�อง�าย 
2. กําหนดแผนการให)บริการ
ในเชิงรุกเป6นประจําต�อเนื่อง
ทุกปK 

ให)บริการ ณ 
หน�วยงานท่ีรับบริการ 
(หน�วยงานของรัฐใน

สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข/ สถาน 
พยาบาลภาคเอกชน) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 
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กลุ�มผู0รับบริการ ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทาง/วิธีการ

ให0บริการ 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

3. จัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัย
ในการให)บริการ 
4. เพ่ิมเจ)าหน)าท่ีให)เพียงพอ
ในการให)บริการ 
5. เจ)าหน)าท่ีให)คําอธิบายและ
ตอบข)อสงสัยได)ชัดเจน  
6.ควรเพ่ิมหรือขยายระยะ 
เวลาการให)บริการ เช�น การ
สอบเทียบเครื่องมือแพทย�  
7. การออกใบรับรองผลมี
ความรวดเร็ว 
 
 
 

7. การรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา 
- หน�วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช., รพ.สต ) 
 

๑. มีเจ)าหน)าท่ีเพียงพอในการ
ให)บริการ 
2. มีงบประมาณเพียงพอใน
การส� งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 
3. เพ่ิมคุณภาพงานบริการสุข
ศึกษาแบบบูรณาการ 
4. เอกสาร สื่อวิชาการ
ครอบคลุม    ทันต�อเหตุการณ�
และมีช�องทางเข)าถึงได)ง�าย 
5. ข้ันตอนการทํางานมีความ
รวดเร็ว 
 
 

ให)บริการ ณ 
หน�วยงานท่ีรับบริการ 
(หน�วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม/อบรม 
6. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 
7. เอกสารเผยแพร� 

8. การรับรองมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชน 
- หน�วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (เช�น สสจ. 
สสอ.) 

๑. มีเจ)าหน)าท่ีเพียงพอในการ
ให)บริการ 
2. มีงบประมาณเพียงพอใน

ให)บริการ ณ 
หน�วยงานท่ีรับบริการ 
(หน�วยงานของรัฐใน

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
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กลุ�มผู0รับบริการ ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทาง/วิธีการ

ให0บริการ 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

 
 
 
 

การส� งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
3. เพ่ิมคุณภาพงานสุขภาพ
ภาคประชาชน 
4. เอกสาร สื่อวิชาการท่ีมี
ความครอบคลุม ทันต�อ
เหตุการณ�และมีช�องทางเข)าถึง
ได)ง�าย 
5. ข้ันตอนการทํางานมีความ
เหมาะสม 
 
 
 
 

สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) 

4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม/อบรม 
6. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 
7. เอกสารเผยแพร� 

2. องค�ความรู0และนวัตกรรมด0านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
2.1 ด0านสุขภาพภาคประชาชน         
2.2 ด0านสุขศึกษา 
2.3 ด0านสถานพยาบาลเอกชน  
2.4 ด0านสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2.5 ด0านอาคารสถานท่ีและสถาปDตยกรรมด0านสาธารณสุข 
2.6 ด0านวิศวกรรมการแพทย� 
2.7 ด0านมาตรฐานการให0บริการสุขภาพระดับประเทศและระดับสากล 
- สถานพยาบาลภาคเอกชน  
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 
- หน�วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
- สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
- สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

๑. ความถูกต)อง ครบถ)วน 
๒. เข)าใจง�าย ปฏิบัติได)จริง 
๓. ข)อมูลน�าเชื่อถือ 
๔. ข)อมูลทันสมัย 
๕. ข)อมูลครอบคลุม 
๖. ข)อมูลรวดเร็ว / ทัน
เหตุการณ� 
๗. ข)อมูลตรงตามความ
ต)องการ 
๘. จํานวนสื่อมีเพียงพอกับ
ความต)องการ 

1. คู�มือ/เอกสาร
เผยแพร� 
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท�/โทรสาร 
4. เว็บไซต� 
5. ประชุม/อบรม/
สัมมนา 
6. การออกเยี่ยมสํารวจ 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�มย�อย 
6. Website 
7. คู�มือองค�ความรู)เพ่ือการ
เผยแพร� 
8. เอกสารนวัตกรรมเพ่ือ
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กลุ�มผู0รับบริการ ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทาง/วิธีการ

ให0บริการ 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

๙. ฐานข)อมูลครอบคลุม 
ถูกต)อง ทันสมัย สามารถ
นําไปใช)อ)างอิงได) 

การเผยแพร� 
9. อบรม/สัมมนา 
10. การออกเยี่ยมสํารวจ 

3. ข0อเสนอเชิงนโยบายด0านการเป?นศูนย�กลางสุขภาพระหว�างประเทศ 
1. รัฐบาล 
2. กระทรวงการต�างประเทศ 
3. กระทรวงพาณิชย� 
4. หน�วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย� 
รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
5. สถานพยาบาลภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, คลินิก) 
6. สถานบริการสุขภาพ 
 

๑. มีความน�าสนใจ ตรงตาม
ความต)องการ และมีความ
เป6นไปได) 
๒. เท�าทันสถานการณ� 
๓. มีการรวบรวมวิเคราะห�
ข)อมูลท่ีรอบด)าน 
4. แหล�งข)อมูลมีความทันสมัย
น�าเชื่อถือ และอ)างอิงได) 
 

1. การประชุม/สัมมนา 
2. คู�มือ/เอกสาร
เผยแพร� 
3. หนังสือราชการ 
4. โทรศัพท� 
/โทรสาร 
5. เว็บไซต� 

1. การประชุม/สัมมนา 
2. คู�มือ/เอกสารเผยแพร� 
3. หนังสือราชการ 
4. โทรศัพท�/โทรสาร 
5. เว็บไซต� 
 

 กลุ&มผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย 

  

ตารางท่ี  9  ความต'องการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุ�มผู	มีส�วนได	ส�วนเสียและแนวทางวิธีการสื่อสาร 
 

บริการท่ีให0 กลุ�มผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
1.1 การอนุญาต 
ให)ประกอบ
กิจการสถาน 
พยาบาลเอกชน 
1.2 การอนุญาต
ให)ดําเนินการ
สถานพยาบาล
เอกชน 

ประชาชนผู) มารั บบริ การท่ี
สถานพยาบาล ได)แก� ผู)ปrวย และ
ญาติ 

๑. ได) รั บบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได)รับบริการท่ีถูกต)อง แม�นยํา 
รวดเร็ว 
๔. ได)รับบริการท่ีเป6นธรรม เท�าเทียม 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕. ได)รับบริการท่ีโปร�งใส/ ตรวจสอบได) 
๖. ได)รับข)อมูล การประชาสัมพันธ�
อย�างท่ัวถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. Web Site  
6 หนังสือราชการ 
7 ประชาสัมพันธ�ผ�านศูนย�
ธุรกิจบริการสุขภาพ 
8. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 

1.3 การอนุญาต 
ให)ประกอบโรค
ศิลปะ 

ประชาชนผู) มารั บบริ การท่ี
สถานพยาบาล ได)แก� ผู)ปrวย และ

๑. ได) รั บบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
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บริการท่ีให0 กลุ�มผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

 
 
 

ญาติ ๒. ได)รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได)รับบริการท่ี ถูกต)อง แม�นยํา 
รวดเร็ว  
๔. ได)รับบริการท่ีเป6นธรรม เท�าเทียม 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕. ได)รับบริการท่ีโปร�งใส/ ตรวจสอบได) 
๖. ได)รับข)อมูล การประชาสัมพันธ�
อย�างท่ัวถึง 

3. Web Site  
4. ช�องทางประชาสัมพันธ�
การให)บริการ OSS 

1.4 การรับรอง
มาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

ประชาชนผู)ใช)บริการ ๑. ได) รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได)รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได)รับบริการท่ีเป6นธรรม 
๕. ได)รับบริการท่ีโปร�งใส/ตรวจสอบได) 
๖. ได)รับข)อมูลท่ีถูกต)องท่ัวถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�มย�อย 
6. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 
 

1.5 การรับรอง
มาตรฐานด)าน
อาคารสถานท่ี
และสถาป>ตย 
กรรมด)าน
สาธารณสุข 

ประชาชนผู)ใช)บริการ ๑. ได) รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได)รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได)รับบริการท่ีเป6นธรรม 
๕. ได)รับบริการท่ีโปร�งใส/ตรวจสอบได) 
๖. ได)รับข)อมูลท่ีถูกต)องท่ัวถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�มย�อย 
6. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 

1.6 การรับรอง
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย� 

ประชาชนผู)ใช)บริการ ๑. ได)รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได)รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได)รับบริการท่ีเป6นธรรม 
๕. ได)รับบริการท่ีโปร�งใส/ตรวจสอบได) 
๖. ได)รับข)อมูลท่ีถูกต)องท่ัวถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�มย�อย 
6. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 
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บริการท่ีให0 กลุ�มผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

1.7 การรับรอง
มาตรฐานงาน 
สุขศึกษา 

ประชาชนผู)ใช)บริการ ๑. ได) รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได)รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได)รับบริการท่ีเป6นธรรม 
๕. ได)รับบริการท่ีโปร�งใส/ตรวจสอบได) 
๖. ได)รับข)อมูลท่ีถูกต)องท่ัวถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�มย�อย 
6. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 

1.8 การรับรอง
มาตรฐานงาน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ประชาชนผู)ใช)บริการ ๑. ได) รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได)รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได)รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได)รับบริการท่ีเป6นธรรม 
๕. ได)รับบริการท่ีโปร�งใส/ตรวจสอบได) 
๖. ได)รับข)อมูลท่ีถูกต)องท่ัวถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�มย�อย 
6. ให)ข)อมูล ณ จุดบริการ 
 

2. องค�ความรู0และนวัตกรรมด0านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 2.1 ด)าน
สุขภาพภาค
ประชาชน         
2.2 ด)านสุข
ศึกษา 
2.3 ด)าน
สถานพยาบาล
เอกชน  
2.4 ด)านสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
2.5 ด)านอาคาร
สถานท่ีและ
สถาป>ตยกรรม
ด)านสาธารณสุข 

1. ประชาชนในประเทศและ
ต�างประเทศท่ีใช)บริการ 
2. อาสาสมัครสาธารณสุข 
3. กระทรวงการต�างประเทศ 
4. กระทรวงพาณิชย� 
5. หน�วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย� 
รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
6. สถานพยาบาลภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, คลินิก) 
5. สถานบริการสุขภาพ 

๑. ข)อมูลมีความถูกต)อง  
๒. ข)อมูลครบถ)วน 
๓. ข)อมูลเข)าใจง�าย 
๔. ข)อมูลทันสมัย 
๕. ข)อมูลครอบคลุม 
๖. ข)อมูลรวดเร็ว / ทันเวลา 
๗. นําสู�การปฏิบัติได)จริง 
๘. มีฐานข)อมูลด)าน IT 
๙. เข)าถึงข)อมูลทาง Website กรมฯ 
ได)อย�างรวดเร็ว สืบค)นง�าย 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท� 
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส� 
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ�มย�อย 
6. Website 
7. คู�มือองค�ความรู)เพ่ือการ
เผยแพร� 
8. เอกสารนวัตกรรมเพ่ือ
การเผยแพร� 
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บริการท่ีให0 กลุ�มผู0มีส�วนได0ส�วนเสีย ความต0องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว�างกัน 

2.6 ด)าน
วิศวกรรม
การแพทย� 
2.7 ด)าน
มาตรฐานการ
ให)บริการ
สุขภาพ
ระดับประเทศ
และระดับสากล 
3. ข0อเสนอเชิงนโยบายด0านการเป?นศูนย�กลางสุขภาพระหว�างประเทศ  
 1. รัฐบาล 

2. กระทรวงการต�างประเทศ 
3. กระทรวงพาณิชย� 
4. หน�วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย� 
รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
 
5. สถานพยาบาลภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, คลินิก) 
6. สถานบริการสุขภาพ 
7. ประชาชนในประเทศและ
ต�างประเทศท่ีใช)บริการ 

๑. มีความน�าสนใจ ตรงตามความ
ต)องการ และมีความเป6นไปได) 
๒. เท�าทันสถานการณ� 
๓. มีการรวบรวมวิเคราะห�ข)อมูลท่ีรอบ
ด)าน 
4. แหล�งข)อมูลมีความทันสมัย
น�าเชื่อถือ และอ)างอิงได) 

1. การประชุม/สัมมนา 
2. คู�มือ/เอกสารเผยแพร� 
3. หนังสือราชการ 
4. โทรศัพท�/โทรสาร 
5. เว็บไซต� 

 
 
 
2. ความท0าทายต�อองค�การ 
 
 อธิบายถึงสภาพการแข�งขัน ความท)าทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร� และระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของส�วนราชการ 
 
ก. สภาพการแข�งขัน 

 

 (9) – สภาพการแข�งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของส�วนราชการเป?นเช�นใด  
        (ให0ส�วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส�วนราชการ) 
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      - ประเภทการแข�งขัน และจํานวนคู�แข�งขันในแต�ละประเภทเป?นเช�นใด 
      - ประเด็นการแข�งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปDจจุบันในประเด็นดังกล�าวเม่ือเปรียบเทียบ   
      กับคู�แข�งเป?นอย�างไร 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดคู�เทียบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน โดยพิจารณา
ประเด็นการแข�งขันจากกระบวนการหลักหรือกระบวนสร)างคุณค�าของกรมฯท่ีดําเนินการภายใต)กฏหมายท่ี
กรมบังคับใช) คือ พระราชบัญญัติผู)ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  คือ กระบวนการอนุญาตให)ประกอบโรค
ศิลปะแก�ผู)ประกอบวิชาชีพ เพ่ือนําไปเทียบกับกระบวนการอนุญาตให)ประกอบโรคศิลปะ ของหน�วยงานท่ี
เหมือน/ใกล)เคียงกัน จํานวน ๑ หน�วยงาน คือ สภาการพยาบาล  คือ กระบวนการอนุญาตให)ใบอนุญาตแก�ผู)
ประกอบวิชาชีพพยาบาล ท้ังนี้ เพ่ือให)กรมฯสามารถดําเนินการพัฒนาองค�การบรรลุวิสัยทัศน�และบรรลุพันธ
กิจตามยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว)คือ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และ
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู)ประกอบโรคศิลปะสู�สากล  

 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงสภาพการแข�งขันท้ังภายในภายนอกประเทศ 
 

ประเภทการ
แข�งขัน 

คู�แข�ง ประเด็นการแข�งขัน ผลการดําเนินงานในปDจจุบัน 
เม่ือเทียบกับคู�แข�ง 

๑. การแข�งขัน
ภายในประเทศ 

สภาการพยาบาล   กระบวนการอนุญาต
ให)ประกอบโรคศิลปะ 

ผู)ประกอบวิชาชีพ 9 สาขา/ศาสตร� 
ท่ีกรมฯบังคับใช)ตามกฏหมาย 
๑. ขาดกลไกและระบบการติดตามคุณภาพ
มาตรฐานของผู)ประกอบวิชาชีพท่ีมี
ประสิทธิภาพ เช�น การกําหนดระยะเวลาใน
การต�ออายุเพ่ืออนุญาตให)ประกอบโรคศิลปะ 
๒.ยังไม�มีการผลักดันให)ได)รับการรับรองเป6น
สาขาวิชาชีพแรงงาน (MRA) ในภูมิภาค 
ASEAN  

๒. การแข�งขัน
ภายนอกประเทศ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได)ดําเนินการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการอนุญาตให)ประกอบ
โรคศิลปะของภูมิภาค ASEAN และนานาชาติ แต�ยังไม�เคยนํามาเปรียบเทียบอย�างเป6น
ทางการ ซ่ึงขณะนี้อยู�ระหว�างการศึกษาข)อมูลเชิงประจักษ�อย�างจริงจัง ซ่ึงยังมีข)อจํากัดด)าน
การใช)ภาษาและการสื่อความหมาย เนื่องจากเนื้อหาการดําเนินการต�างๆ อยู�ภายใต)
กฏหมายท่ีนํามาบังคับใช) 
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(10) - ปDจจัยสําคัญท่ีทําให0ส�วนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคู�แข�งขันคืออะไร  
 
ป>จจัยภายใน 

๑. ผู)บริหารกรมให)ความสําคัญ และมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการส�งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสร)างคุณค�าของกรม โดยจัดทํา Blue print for 
Change โดยกําหนดผลลัพธ�การปรับปรุงท่ีเกิดประโยชน�ต�อผู)รับบริการผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย เกิดนวัตกรรมการ
ให)บริการ เกิดการบูรณาการทํางานของภาคส�วนต�างๆ และประโยชน�ต�อการลดต)นทุน เป6นต)น 

๒. มีแนวทาง/แนวปฏิบัติรองรับนโยบาย ได)แก� กําหนดให)มีทีมพัฒนาคุณภาพท้ังในส�วนกลางและ
ส�วนภูมิภาค กําหนดกลไกการติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผลคุณภาพกระบวนการอย�างเป6นระบบ  

ป>จจัยภายนอก 
๑. นโยบายประเทศ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนดการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปรับปรุง

กระบวนการเป6นตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ ในปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. นโยบายรัฐมนตรีว�าการประทรวงสาธารณสุขกําหนดการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเป6น

กลยุทธ�เพ่ือให)ทุกส�วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให)เกิดผลลัพธ�ตามภารกิจหลักของส�วน
ราชการ 

 
 
 
 
 
       - ปDจจัยแวดล0อมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลต�อสภาพการแข�งขันของส�วนราชการคืออะไร 
 

ตารางแสดงปDจจัยแวดล0อมท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลต�อสภาพการแข�งขัน 
 

ปDจจัยแต�ละด0าน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต�อสภาพการแข�งขัน 

1. ป>จจัยภายใน ๑. บทบาท ภารกิจ โครงสร)างและอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและสนับสนุนกระบวนการอนุญาต
ให)ประกอบโรคศิลปะ 
๒. บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด)านภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษาอาเซียน และภาษาอังกฤษ 
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงานและการให)บริการท่ีกําหนดไว)
ในกระบวนการอนุญาตให)ประกอบโรคศิลปะ 
๔. ความต�อเนื่องและจริงจังของผู)บริหารกรมฯในการส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสร)างคุณค�าของกรม (เนื่องจากมีการการ
เปลี่ยนแปลงผู)บริหารเกือบทุกปK) 

2. ป>จจัยภายนอก ๑. การพัฒนา/ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข)อบังคับท่ีเก่ียวข)องต)องใช)เวลานาน 
๒. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการอย�างต�อเนื่อง  
๓. นโยบายการเพ่ิมสาขาวิชาชีพเพ่ือการเคลื่อนย)ายแรงงานใน ASEAN 

 
(11) ข0อมูลเชิงเปรียบเทียบและข0อมูลเชิงแข�งขันมีแหล�งข0อมูลอยู�ท่ีใดบ0าง  
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ตารางแสดงแหล�งข0อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข�งขัน 
ประเภทการแข�งขัน คู�แข�ง แหล�งข0อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข�งขัน 
1. การแข�งขัน
ภายในประเทศ 

สภาการพยาบาล   ๑.  ข)อมูลจากเอกสารรายงานท่ีแจกในเวทีการประชุมท่ีเก่ียวข)อง
กับ ASEAN 
๒.  ข)อมูลจากเอกสารรายงานผลงานประจําปK  
 

2. การแข�งขัน
ภายนอกประเทศ 

อยู�ระหว�างการศึกษาข)อมูลโดยมีข)อจํากัดด)านภาษา(บางประเทศเอกสาร/รายงานเป6นภาษา
ประจําประเทศ) 

 
(12) ข0อจํากัดในการได0มาซ่ึงข0อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข0อมูลเชิงแข�งขันมีอะไรบ0าง (ถ0ามี) 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบข)อจํากัดในการได)มาซ่ึงข)อมูลเชิงเปรียบเทียบและข)อมูลเชิงแข�งขัน 
คือ ไม�พบการเผยแพร�ข)อมูลผ�านสื่อสาธารณะ เช�น เว็บไซต�ของหน�วยงานคู�เทียบไม�มีข)อมูลเอกสารรายงานท่ี
เก่ียวข)องแสดงไว) เป6นต)น 

 
 
 
 
 

 
ข.ความท	าทายเชิงยุทธศาสตร" 

(13) ความท0าทายเชิงยุทธศาสตร�ของส�วนราชการคืออะไร (#)  
- ความท0าทายตามพันธกิจ 
- ความท0าทายด0านปฏิบัติการ  
- ความท0าทายด0านทรัพยากรบุคคล 
 

ตารางแสดงความท0าทายเชิงยุทธศาสตร� 
ความท0าทายเชิง

ยุทธศาสตร� 
ส่ิงท่ีท0าทาย 

ตามพันธกิจ 1. ความครอบคลุมของสถานบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน                   

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะมีคุณภาพ 

มาตรฐาน และยกระดับสู�สากล 
2. ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองด)านสุขภาพ 
3. พัฒนาประเทศไทยให)เป6นศูนย�กลางสุขภาพนานาชาติเพ่ิมรายได)จากการ

ท�องเท่ียวและบริการสุขภาพ 
ด0านการปฏิบัติการ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด)านการปฏิบัติการเพ่ือให)การดูแลครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัว

ประเทศ โดยปรับปรุงโครงสร)างองค�กรใหม� ให)มีสํานักงานสนับสนุนบริการ



ความท0าทายเชิง
ยุทธศาสตร� 

สุขภาพ เขต 
2
คุณค�าเพ่ือ
นวัตกรรมการให)บริการ การบูรณาการการทํา
ต)นทุน 
3
กระบวนการอย�างเป6นระบบ

ด0านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1

2

3

4

 
 
 
 
 

ค.ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

(14) กระบวนการท่ีสร0างคุณค�าและกระบวนการสนับสนุนของส�วนราชการมีอะไรบ0างรวมท้ังมี
แนวทางและวิธีการ
ดําเนินการท่ีดีอย�างต�อเนื่อง
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ส่ิงท่ีท0าทาย 

สุขภาพ เขต 1-12 (แบ�งพ้ืนท่ีจังหวัดตามเขตบริการสุขภาพ 
2. สนับสนุนการจัดการความรู)และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร)างกระบวนการสร)าง
คุณค�าเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให)บริการ ให)เกิดประโยชน�ต�อผู)รับบริการ 
นวัตกรรมการให)บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส�วนต�าง ๆ การลด
ต)นทุน ความคุ)มค�าและการสร)างภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�การ
3. การกําหนดกลไกการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการอย�างเป6นระบบ 
1. ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให)มีความเป6นมืออาชีพเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ

กรมให)บรรลุเปSาหมาย 
2. ส�งเสริมให)บุคลากรมีจิตสํานึกท่ีดีอย�างต�อเนื่องและปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 
3. ส�งเสริมและสร)างความผูกพันของบุคลากรต�อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ภายใต)การพัฒนาความสมดุลด)านคุณภาพชีวิต 
4. ส�งเสริมและสร)างความก)าวหน)าในสายอาชีพและการวางแผนบริหารและ

พัฒนากําลังคนอย�างมีคุณภาพ รวมท้ังการบริหารผลการปฏิบัติงานภายใต)
ระบบคุณธรรม  

ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

กระบวนการท่ีสร0างคุณค�าและกระบวนการสนับสนุนของส�วนราชการมีอะไรบ0างรวมท้ังมี
แนวทางและวิธีการอะไรบ0างในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส�วนราชการ 

ท่ีดีอย�างต�อเนื่อง(#) 
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แบ�งพ้ืนท่ีจังหวัดตามเขตบริการสุขภาพ 12 เขต) 
สนับสนุนการจัดการความรู)และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร)างกระบวนการสร)าง

ประโยชน�ต�อผู)รับบริการ 
งานของภาคส�วนต�าง ๆ การลด

และการสร)างภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�การ   
การกําหนดกลไกการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการปรับปรุง

เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ

ส�งเสริมให)บุคลากรมีจิตสํานึกท่ีดีอย�างต�อเนื่องและปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

ส�งเสริมและสร)างความผูกพันของบุคลากรต�อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส�งเสริมและสร)างความก)าวหน)าในสายอาชีพและการวางแผนบริหารและ
รวมท้ังการบริหารผลการปฏิบัติงานภายใต)

กระบวนการท่ีสร0างคุณค�าและกระบวนการสนับสนุนของส�วนราชการมีอะไรบ0างรวมท้ังมี
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส�วนราชการ เพ่ือให0เกิดผลการ
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  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนําเครื่องมือและระบบบริหารคุณภาพท่ีหลากหลายมาใช)ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ�ของการดําเนินการโดยท่ีสําคัญ ได)แก� 
  1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร� โดยใช)เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวินิจฉัยองค�กร  
  2. การนําแนวทางของ Balance Score Card มาใช)ในการนําแผนยุทธศาสตร�สู�การปฏิบัติ 
  3. การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร� (Strategy Map)  
  4. จัดทําคู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสร)างคุณค�าและกระบวนการสนับสนุนของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  5. การนํามาตรฐาน 5 ส. มาเป6นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล)อมภายในหน�วยงาน 
  6. การนํามาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) เป6นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให)มีคุณภาพโดยมุ�งเน)นผู)รับบริการเป6นสําคัญ 
  6. การลดระยะเวลาและขั้นตอนการให)บริการ/การปฏิบัติงาน และนําระบบการวิเคราะห�ขั้นตอน 
กระบวนการทํางานเพ่ือจัดทําข)อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)   
  7. การใช)แนวคิดการบริหารคุณภาพของเด็มม่ิง (The Deming Cycle) : PDCA  มาใช)ในการเขียน
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ  
  8. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
  9. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล โดยนํารูปแบบ CIPP Model มาใช)ในการประเมินผล  
  10. การจัดทําต)นทุนต�อหน�วย 
     11. การรายงานการใช)งบประมาณผ�านระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART) และระบบ 
GFMIS  

 
    (15) ภายในองค�การมีแนวทางในการเรียนรู0ขององค�การและมีการแลกเปล่ียนความรู0อย�างไร (#) 
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   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการดําเนินการเพ่ือการเรียนรู)และการแลกเปลี่ยนเรียนรู)โดยมีแนวทางท่ี
หลากหลายและท่ีสําคัญ ดังนี้ 

    1. นําการจัดการความรู) (Knowledge Managment) มาใช)เพ่ือมุ�งสู�การเป6นองค�กรแห�งการเรียนรู) 
โดยใช)กลไกของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู)โดยวิธีการถอดบทเรียน (AAR : After Action Review)   
3. การเรียนรู)ด)วยตนเองผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (E – Learning) 
4. ใช)การระดมสมองและแบ�งป>นความคิดเพ่ือการพัฒนาในระดับกรม ระดับหน�วยงาน และระดับ

บุคคล ผ�านระบบการสื่อสารภายในองค�กร 
5. การจัดเวทีประชุมวิชาการประจําปK 
6. การจัดฝ�กอบรมให)แก�บุคลากรตามแผนกลยุทธ�ด)านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
7. ระบบการฝ�กสอนงาน (Coaching) 
8. การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 
9. การศึกษาดูงาน (Field Trip) 

10. การมอบหมายงาน (On the Job Trainning)  
 

******************************************** 


