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คําอธิบายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ 

 
 

� ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ท่ีดําเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
� การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าท่ี ผู้รับบริการ หรือการ

บริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีอยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
� การตอบคําถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันท้ังในส่วนของลักษณะ

สําคัญขององค์การ และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
� คําถามท่ีมีเครื่องหมาย (#) เป็นคําถามบังคับท่ีส่วนราชการต้องตอบคําถาม โดยมีข้อมูลสารสนเทศ

ท่ีเก่ียวข้องในเรื่องนั้น ๆ  จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อนั้น ๆ  แล้ว 
� คําถามท่ี ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคําถามท่ีส่วนราชการต้องตอบคําถาม แต่การตอบคําถาม

ดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ท้ังนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ หรือด้วยเหตุ
ใด ๆ  ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดําเนินการ ให้ส่วนราชการตอบว่า “ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก...” 
(ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุท่ียังไม่ได้ดําเนินการ) 

� คําถามท่ีส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมีลักษณะงาน
ไม่เก่ียวข้องกับคําถามในข้อนี้”  

� การตอบคําถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทท่ีสําคัญขององค์การท่ีเก่ียวข้องในแต่ละคําถาม โดย
ใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคําถาม  
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ลักษณะสําคัญขององค์การ 
 

ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการปฏิบัติการ
ของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ท่ีสําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ รวมท้ังแนวทางในการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจส่วนราชการมากข้ึน และเพ่ือชี้นําและจัดลําดับความสําคัญ
ของข้อมูลและสารสนเทศท่ีส่วนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต่อไป 
กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี้ 
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ท่ีสําคัญกับประชาชน
ผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 

(1) 
-  พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 

 
หน้าท่ีตามกฎหมาย  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้ราชกิจจา

นุเบกษา ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเก่ียวกับ
การสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมท้ัง
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพ อันจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง  

๒) พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้เกิด  
ผลสําเร็จแก่ราชการและประชาชน  

๓) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินการสุขศึกษา และระบบสุขภาพของประชาชน  
๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์การต่าง 

 ๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ แก่องค์กร

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
๖) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานท่ีและสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข  
๗) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข  
๘) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
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๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย  

พันธกิจตามยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

มีพันธกิจ ท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสัมฤทธิ์ ได้แก่  
1) ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้

สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานและยกระดับ
คุณภาพสู่สากล   

2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายและท้องถ่ินในการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน รวมท้ังการจัดการนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพของประชาชน 

3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานสุขศึกษาเชิงรุก เพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องของ
ประชาชน    

4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพภาคประชาชนรวมท้ังดําเนินการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 
 

ตารางที ่1 ตารางแสดงแนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 

หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ 
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

สินค้า/บริการ 
(ผลผลิต) 

ผู้รับบริการ 
วิธีการส่งมอบ
สินค้า/บริการ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
กระบวน 

การ 
ข้อ 1) ดําเนิน   
การตาม  
กฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรค
ศิลปะ กฎหมาย
ว่าด้วยสถาน 
พยาบาลและ 
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

ข้อ 1) ส่งเสริม
สนับสนนุ ควบคุม
กํากับ และพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้
สถานบริการ      
สุขภาพ สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการ
ประกอบโรคศิลปะ 
มีคุณภาพตาม

1.กระบวนการ
อนุญาตให้
ประกอบ
กิจการและ
ดําเนินการ
สถานพยาบาล 
 

1. ใบอนุญาต 
ให้ประกอบ
กิจการสถาน 
พยาบาลเอกชน 
2. ใบอนุญาต
ให้ดําเนินการ
สถานพยาบาล
เอกชน 

- ผู้ขออนุญาต 
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
- ผู้ขออนุญาต
ดําเนินการ
สถานพยาบาล 
 
 
 

1. ส่วนกลาง 
รับบริการท่ี
สํานักสถาน 
พยาบาลและ
การประกอบ
โรคศิลปะ 
2. ส่วนภูมิ 
ภาครับบริการ
ท่ีสํานัก งาน
สาธารณ สุข
จังหวัด 
3. ทาง
ไปรษณีย์  

สํานักสถาน 
พยาบาล
และการ
ประกอบ
โรคศิลปะ 
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หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ 
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

สินค้า/บริการ 
(ผลผลิต) 

ผู้รับบริการ 
วิธีการส่งมอบ
สินค้า/บริการ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
กระบวน 

การ 
 
 
 

มาตรฐานและยก 
ระดับคุณภาพสู่
สากล 

2.กระบวนการ
อนุญาตให้
ประกอบโรค
ศิลปะ 
 

3. ใบอนุญาต 
ให้เป็นผู้
ประกอบโรค
ศิลปะ 

ผู้ขอข้ึนทะเบียน 
เป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ  ซ่ึงสาขาและ
ศาสตร์การประกอบ
โรคศิลปะปัจจุบันมี 
7 สาขา 2 ศาสตร์ 
ได้แก่  
1) สาขากิจกรรม 
บําบัด 
2) สาขารังสีเทคนิค  
3) สาขาการแก้ไข
ความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย 
4) สาขาเทคโน โลยี
หัวใจและทรวงอก  
5) สาขาจิตวิทยา
คลินิก  
6) สาขากาย
อุปกรณ์  
7) สาขาการแพทย์
แผนจีน  
8) ทัศนมาตร
ศาสตร์  
9) ไคโรแพรคติก 

สํานักสถาน 
พยาบาล
และการ
ประกอบ
โรคศิลปะ 
 
 

ข้อ ๖) ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนามาตร 
ฐานด้านอาคาร
สถานท่ีและ
สถาปัตยกรรม
ด้านสาธารณสุข 

3.กระบวนการ
ตรวจรับรอง 
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ
และระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชน 

4. ใบรับรอง
มาตรฐานด้าน
อาคารสถานท่ี
และสถาปัตย 
กรรมด้าน
สาธารณสุข 

1. หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
2. สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก)  
 

ณ หน่วยงานท่ี
รับบริการ 
(หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข/ 
สถาน พยาบาล
ภาคเอกชน) 

กองแบบ
แผน 
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หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ 
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

สินค้า/บริการ 
(ผลผลิต) 

ผู้รับบริการ 
วิธีการส่งมอบ
สินค้า/บริการ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
กระบวน 

การ 
ข้อ ๗) ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนามาตร 
ฐานครุภัณฑ์
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

 5. ใบรับรอง
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์ 

1. หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
2. สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก) 

ณ หน่วยงานท่ี
รับบริการ 
(หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข/ 
สถาน พยาบาล
ภาคเอกชน) 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 

ข้อ ๘) ส่งเสริม
และพัฒนา
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  

 6. ใบรับรอง
มาตรฐาน 
สถานประกอบ 
การเพ่ือสุขภาพ 

สถานประกอบ การ
เพ่ือสุขภาพ 

ณ หน่วยงาน
ท่ีรับบริการ 
(สถานประกอบ 
การเพ่ือ
สุขภาพ) 

สํานักงาน
ส่งเสริม
ธุรกิจบริการ
สุขภาพ 

ข้อ 3) ส่งเสริม 
พัฒนา และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการสุข
ศึกษา และระบบ
สุขภาพของ
ประชาชน 

ข้อ 4) ส่งเสริม 
พัฒนา และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการสุขศึกษา 
และระบบสุขภาพ
ของประชาชน 

 7. ใบรับรอง
มาตรฐาน 
สุขศึกษา 

หน่วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
 

ณ หน่วยงานท่ี
รับบริการ 
(หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข) 

กองสุขศึกษา 
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หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ 
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

สินค้า/บริการ 
(ผลผลิต) 

ผู้รับบริการ 
วิธีการส่งมอบ
สินค้า/บริการ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
กระบวน 

การ 
ข้อ 1) ดําเนิน   
การตาม  
กฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรค
ศิลปะ กฎหมาย
ว่าด้วยสถาน 
พยาบาลและ 
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

ข้อ 1) ส่งเสริม
สนับสนุน ควบคุม
กํากับ และพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพให้เป็นไป
ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้
สถานบริการ      
สุขภาพ สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการ
ประกอบโรคศิลปะ 
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและยก 
ระดับคุณภาพสู่
สากล 

4.กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพและ
ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน 

8. องค์ความรู้
และนวัตกรรม
ด้านระบบ
บริการสุขภาพ
และระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชน 
(มี 7 ด้าน คือ  
ด้านสถาน 
พยาบาลเอกชน 
, ด้านอาคาร
สถานท่ีและ  

สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก)  

1. คู่มือ/
เอกสาร
เผยแพร่ 
2. หนังสือ
ราชการ 
3. โทรศัพท์ 
/โทรสาร 
4. เว็บไซต์ 

สํานักสถาน 
พยาบาลและ
การประกอบ
โรคศิลปะ 
 
 
 
 
 

ข้อ ๖) ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนามาตร 
ฐานด้านอาคาร
สถานท่ีและ
สถาปัตยกรรม
ด้านสาธารณสุข 
 
 

 สถาปัตยกรรม
ด้าน
สาธารณสุข, 
ด้านวิศวกรรม
การแพทย์, 
ด้านสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ, 
ด้านสุขศึกษา,  
ด้านสุขภาพ
ภาคประชาชน, 
ด้านมาตรฐาน
การให้บริการ
สุขภาพ
ระดับประเทศ
และระดับ
สากล) 

1. หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
2. สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก) 
 

กองแบบ
แผน 

 

ข้อ ๗) ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนามาตร 
ฐานครุภัณฑ์
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

หน่วยงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
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หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ 
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

สินค้า/บริการ 
(ผลผลิต) 

ผู้รับบริการ 
วิธีการส่งมอบ
สินค้า/บริการ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
กระบวน 

การ 
ข้อ ๘) ส่งเสริม
และพัฒนา
มาตรฐานสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

สํานักงาน
ส่งเสริม
ธุรกิจ
บริการ
สุขภาพ 

ข้อ 3) ส่งเสริม 
พัฒนา และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการสุข
ศึกษา และระบบ
สุขภาพของ
ประชาชน 
 
 
 
 

ข้อ 4) ส่งเสริม 
พัฒนา และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการสุขศึกษา 
และระบบสุขภาพ
ของประชาชน 

หน่วยงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 

1. คู่มือ/
เอกสารเผยแพร่ 
2. หนังสือ
ราชการ 
3. โทรศัพท์ 
/โทรสาร 
4. เว็บไซต์ 
5. ประชุม/
อบรม/สัมมนา 
6. การออก
เยี่ยมสํารวจ 

กองสุข
ศึกษา 

ข้อ ๕) ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้และ
เทคโนโลยีด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพ แก่
องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ข้อ 2) ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) ภาคี
เครือข่ายและ
ท้องถ่ินในการ
ดําเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
รวมท้ังการจัดการ
นวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชนเพ่ือการ
พ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพของ
ประชาชน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
2. สํานักอนามัย 
กทม. 
3. สนง.พัฒนา
ระบบสาธารณสุข 
(กทม.) 

 กอง
สนับสนุน
สุขภาพ
ภาค
ประชาชน 
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หน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

พันธกิจ 
กระบวนการ
สร้างคุณค่า 

สินค้า/บริการ 
(ผลผลิต) 

ผู้รับบริการ 
วิธีการส่งมอบ
สินค้า/บริการ 

หน่วยงาน
เจ้าของ
กระบวน 

การ 
ข้อ 6) 
ดําเนินการ
เก่ียวกับงานด้าน
ความช่วยเหลือ 
ความร่วมมือ 
และการ
ประสานงานกับ
หน่วยงาน หรือ
องค์การต่าง ๆ  
ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

ข้อ 1) ส่งเสริม
สนับสนุน ควบคุม 
กํากับและพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ
ให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือให้สถานบริการ
สุขภาพ สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ และการ
ประกอบโรคศิลปะ 
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและ
ยกระดับคุณภาพสู่
สากล 

 
 
 
 
 

1. กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
2. กระทรวง
พาณิชย์ 
3. หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
4. สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก) 
5. สถานบริการ
สุขภาพ 
 
 

 สํานักงาน
คณะกรรม
การบริหาร
ศูนย์กลาง
สุขภาพ
ระหว่าง
ประเทศ 

5. กระบวนการ
บริหารการเป็น
ศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่าง
ประเทศ 

9. ข้อเสนอเชิง
นโยบายด้าน
การเป็น
ศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่าง
ประเทศ 
 

1. รัฐบาล 
2. กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
3. กระทรวง
พาณิชย์ 
4. หน่วยงานของ
รัฐในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข (รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
5. สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก) 
6. สถานบริการ
สุขภาพ 
 

1. การประชุม/
สัมมนา 
2. คู่มือ/
เอกสาร
เผยแพร่ 
3. หนังสือ
ราชการ 
4. โทรศัพท์ 
/โทรสาร 
5. เว็บไซต์ 

สํานักงาน
คณะกรรม
การบริหาร
ศูนย์กลาง
สุขภาพ
ระหว่าง
ประเทศ 
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(2)  
- วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร  
 

ตารางท่ี 2 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

เป้าประสงค์หลัก 

1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
และผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมี 
ความเข้มแข็ง 

ค่านิยม มุ่งม่ันด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดม่ันคุณธรรม นําจิตบริการ 

วัฒนธรรม 
บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความร่วมแรงร่วมใจ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม 

 
(3) 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับตําแหน่ง 
ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว) (#) (ให้ใช้ข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการ ณ วันปัจจุบันท่ีส่วนราชการทําการ
ประเมิน) 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลท่ัวไปจําแนกตามประเภทของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ข้อมูล 
จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจํา 

จํานวนบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา)   
รวมท้ังสิ้น  1,080  คน 

771 48 261 

สถานท่ีปฏิบัติงาน 
  

ส่วนกลาง 558 47 127 
ส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาค 213 1 134 

เพศ 
  

ชาย 463 19 184 
หญิง 308 29 77 

อายุ 20 - 30 ปี 20 32  - 
31 - 40 ปี 133 13 6 
41 - 50 ปี 304 3 71 
51 ปีข้ึนไป 314 0 184 
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ข้อมูล 
จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจํา 

ระดับการศึกษา 
  
  
  

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 232 8 259 
ปริญญาตรี 411 40 2 
ปริญญาโท 125  -  - 
ปริญญาเอก 3  -  - 

สายงาน 
  

สายงานหลัก 570  -  - 
สายงานสนับสนุน 160  -  - 

ระดับตําแหน่ง      -  - 
 - ประเภทท่ัวไป 
  
  

ระดับปฏิบัติงาน 44  -  - 
ระดับชํานาญงาน 371  -  - 
ระดับอาวุโส 18  -  - 

 - ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 62  -  - 
ระดับชํานาญการ 206  -  - 
ระดับชํานาญการพิเศษ 56  -  - 
ระดับเชี่ยวชาญ 7  -  - 

 - ประเภท
อํานวยการ 

ระดับต้น  -  -  - 
ระดับสูง 3  -  - 

 - ประเภทบริหาร 
  

ระดับต้น 3  -  - 
ระดับสูง 1  -  - 

ประเภทตําแหน่ง 
  
  
  
  
  
  
  

นักวิชาการสาธารณสุข 134  -  - 
นายช่างโยธา 101  -  - 
นายช่างไฟฟ้า 102  -  - 
นายช่างเทคนิค 79  -  - 
วิศวกร 50  -  - 
สถาปนิก 29  -  - 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 30  -  - 

  สถาปนิก 29  -  - 
  วิศวกรโยธา  20  -  - 
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 19  -  - 
  วิศวกรไฟฟ้า  17  -  - 
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ข้อมูล 
จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจํา 

  นักจัดการงานท่ัวไป 16  -  - 
  นักวิชาการเผยแพร่ 15  -  - 
  นายช่างศิลป์ 12  -  - 
  นักทรัพยากรบุคคล 12  -  - 
  เจ้าพนักงานพัสดุ 11  -  - 
  นิติกร 11  -  - 
  นายช่างเครื่องกล 10  -  - 
  นักวิชาการเงินและบัญชี 8  -  - 
  วิศวกรเครื่องกล  8  -  - 
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5  -  - 
  นักบริหาร 4  -  - 
  เจ้าพนักงานสถิติ 4  -  - 
  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 4  -  - 
  นักประชาสัมพันธ์ 4  -  - 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 4  -  - 
  วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 4  -  - 
  นายช่างเขียนแบบ 3  -  - 
  นายช่างพิมพ์ 3  -  - 
  นักวิชาการพัสดุ 3  -  - 
  เภสัชกร  3  -  - 
  มัณฑนากร 3  -  - 
  ผู้อํานวยการ 2  -  - 

  
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน
(วิศวกรรม) 1  -  - 

  นายช่างภาพ 1  -  - 

  
เจ้าพนักงานเผยแพร่แประชา
สัมพันธ์ 1  -  - 

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1  -  - 
  นักวิเทศสัมพันธ์ 1  -  - 
  นายแพทย์  1  -  - 
  วิศวกร 1  -  - 



                                                                       

 

 

ข้อมูล

  ทันต
  นักทะเบียนวิชาชีพ
  นักวิชาการสถิติ
  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
แผนภาพแสดงลักษณะบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

 

สายงานสนบัสนนุ 

160 คน
22%

แผนภาพที	 2

พนกังานราชการ 48 คน
5%

ลกูจ้างประจํา 
261

24

แผนภาพที	 1 จาํนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาํ                     
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ข้อมูล 
จํานวน 

ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ

ทันตแพทย์ 1  - 
นักทะเบียนวิชาชีพ 0  - 
นักวิชาการสถิติ 0  - 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 0  - 

(ข้อมูล

แผนภาพแสดงลักษณะบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สายงานหลกั

570 คน
78%

2 จาํนวนบุคลากรในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน

ข้าราชการ 
771 คน

71%

ลกูจ้างประจํา 
261 คน

24%

จาํนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาํ                     

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556                                                              

จํานวน (คน) 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจํา 

  - 
  - 
  - 
  - 

ข้อมูล  ณ  28  ธันวาคม  2555) 

แผนภาพแสดงลักษณะบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 



                                                                       

 

 

 
 
ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่มีตําแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม จึงไม่มีการกําหนดข้อกําหนดพิเศษไว้
 

(4) 
ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ้าง

ปฏิบัติงาน (#) 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ
โดยเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ
ภารกิจหลักของกรมมี ดังนี้  
 

ตารางท่ี 4  ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี
ในการให้บริการ

 

ประเภท 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีใช้ในงานหลัก

๑) งานด้านวิศวกรรมการแพทย์
  - ระบบงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
  - ระบบทะเบียนแบบแปลน
  - ระบบวิทยุสื่อสารทางไกล
 

สถาปนิก 29 คน

6%

นกัวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 30 คน

6%

วิศวกรโยธา 

3%

เจ้าพนกังานการเงิน

และบญัชี

2%

วิศวกรไฟฟ้า 

2%

นกัจดัการงานทั3วไป

2%

นกัวิชาการเผยแพร่

2%
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่มีตําแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และ

สิ่งแวดล้อม จึงไม่มีการกําหนดข้อกําหนดพิเศษไว้ 

ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญอะไรบ้าง ในการให้บริการและการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ ในอันที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานตาม

ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสําคัญ
ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน 

รายการ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในงานหลัก 

งานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ได้แก่  
ระบบงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
ระบบทะเบียนแบบแปลน 
ระบบวิทยุสื่อสารทางไกล 

นกัวิชาการสาธารณสขุ 

26%

นายช่างเทคนิค 

79 คน

15%

วิศวกร 50 คน

9%

อื3นๆ

16%

แผนภาพที	 3 จาํนวนข้าราชการจาํแนกตามประเภทตาํแหน่ง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556                                                              

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่มีตําแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติท่ีเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพ และ

ในการให้บริการและการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักท่ีสําคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ 
ในอันที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานตาม

ท่ีสําคัญ 

นกัวิชาการสาธารณสขุ 134 คน

นายช่างโยธา

101 คน 19%

นายช่างไฟฟ้า

102 คน 19%

จาํนวนข้าราชการจาํแนกตามประเภทตาํแหน่ง
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ประเภท รายการ 
๒) งานด้านอาคารสถานท่ีบริการสุขภาพภาครัฐ ได้แก่  
  - โปรแกรม Microfeap 
  - โปรแกรม Auto Cad 
  - โปรแกรม Autodesk Revit 
  - โปรแกรม Photoshop 
  - โปรแกรม Sketch UP 
  - โปรแกรม Vis Structure 

๓) งานด้านระบบบริการสุขภาพ ได้แก่  
  - ระบบบริการงานสถานพยาบาล (e - Licensing) 
  - ระบบบริการงานประกอบโรคศิลปะ (e - Examination) 
  - ระบบศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (One Stop Service : Center) 
  - ระบบสารสนเทศระดับสากล Web Portal (www.thailandmedicalhub.net) 
  - ระบบร้องเรียนบริการสุขภาพ (e – Complain) 
  - ระบบบริหารจัดการกลาง (MRD – Center) 
  - ศูนย์บริการข้อมูลด้านสุขภาพ (Call Center) 
  - ระบบรักษาทางไกล (Telemedicine) 
   - ระบบการให้บริการส่วนภูมิภาค (One Stop Service : Province) 
  - ระบบการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (e – Service) 
  - ระบบบริการข้อมูล (e – Data Service) 
4) งานด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่  
  - ระบบการติดต่อสื่อสารวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e – Radio) 
  - โปรแกรมระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  - โปรแกรมการประเมินผลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในงานสํานักงานท่ัวไป  
- ระบบ Intranet / Internet เชื่อมโยงเครือข่ายท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
- ระบบ Website ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานัก/กอง/กลุ่ม 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e – mail) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบการจัดซ้ือ/จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ระบบงานคลังพัสดุ 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ระบบติดตามกํากับการใช้จ่ายงบประมาณ (SMART) 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับองค์กรถึงระดับบุคคล 
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ประเภท รายการ 
- ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเห็นภาพและเสียงโดยใช้ Web-EX 
- ระบบการให้บริการข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) 
- ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) 
- ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
- ระบบการจองห้องประชุม 
- ระบบการลา 
- ระบบการจองรถยนต์ 
- ระบบ Voice IP (VOIP)  
- VPN Internet 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) 
- ระบบการเงิน (e – Finance) 
- ระบบการเงินการคลัง E-GP (กระทรวงการคลัง) 
- ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (กระทรวงการคลัง) 
- ระบบรายงาน (e – report) 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
- โปรแกรม Project Management 
- Wireless Access Point 

อุปกรณ์ 
 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานหลัก 
๑) งานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ได้แก่  
- 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 
- ห้องรับ – ส่งข่าววิทยุสื่อสารทางไกล  จํานวน ๑ ห้อง 
- เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารทางไกล 
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ประเภท รายการ 
๒) งานด้านอาคารสถานท่ีบริการสุขภาพภาครัฐ 
              - 
๓) งานด้านระบบบริการสุขภาพ 
          - 
4) งานด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่  
- เครื่องฉายภาพสามมิติ 
- เครื่องเลือกสัญญาณภาพพร้อมทําเทคนิคพิเศษแบบดิจิตอล 
- โรงพิมพ์  จํานวน ๑ โรง 
- รถหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนท่ี  จํานวน ๑ คัน 
- ห้องผลิตรายการโทรทัศน์  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องควบคุมการถ่ายทอดโทรทัศน์  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องตัดต่อภาพ  จํานวน ๑ ห้อง 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานสํานักงานท่ัวไป 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ/ แบบพกพา/  Tablet 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (NAS)  
- เครื่องฉาย LCD และจอแสดงภาพ 
- เครื่อง Multimedia Projector จอรับภาพ 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
- เครื่องโทรศัพท์ / เครื่องโทรสาร 
- เครื่องสแกนนิ้ว 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล 
- กล้องวิดีโอ 
- เครื่องเสียงห้องประชุม /ลําโพงขยายเสียง 
- เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี/ขาวดํา แบบ Network  
- เครื่องโรเนียวดิจิตอล 
- เครื่องฉายแผ่นทึบ 
- เครื่องเรียงกระดาษ 
- เครื่องตัดกระดาษ 
- ตู้ดรรชน ี
- เครื่องทําเล่มหนังสือ 
- เครื่อง Vesnalizer 
- ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  จํานวน ๓ ห้อง 
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ประเภท รายการ 
- ห้องคลังพัสดุ  จํานวน ๘ ห้อง 
- 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 
- ห้องสมุด จํานวน ๗ ห้อง และมุมหนังสือ 
- 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) และห้องน้ําสําหรับผู้พิการ 
- สถานท่ีออกกําลังกายและสวนสุขภาพ  
- 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 
- ตู้เย็น 
- โทรทัศน์  
- บริการถ่ายเอกสาร 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๒ ตู้ 
- เครื่องปรับอากาศ 
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(5) 
ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีสําคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุเฉพาะท่ี

สําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น) 
 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีสําคัญ ซ่ึงจําแนกตามสินค้าและบริการ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  5  ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีสําคัญเก่ียวข้องกับการส่งมอบบริการหลัก 
 

งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

1)  ใบอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลเอกชน 
2) ใบอนุญาตให้
ดําเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน 

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 พร้อมด้วยกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ท่ีออกตามความใน พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการ ดังนี้ 
- การควบคุมกิจการสถานพยาบาล 
เพ่ือให้ความคุ้มครองประชาชน
ผู้รับบริการจากสถานพยาบาล  
- การอนุญาตให้ประกอบกิจการ และ
ดําเนินการสถานพยาบาล การเลิก การ
ย้าย การปิด การเพิกถอนใบอนุญาต 
การโฆษณากิจการสถานพยาบาล 
- การกําหนดอํานาจหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการควบคุมดูแลสถาน 
พยาบาล 
- การกําหนดหน้าท่ีของผู้รับอนุญาต 
และผู้ดําเนินการสถานพยาบาลให้
เหมาะสม 
- การกําหนดมาตรฐานการบริการของ
สถานพยาบาล 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2546) เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการโฆษณาสถานพยาบาล 

เป็นข้อกําหนดหรือกฎระเบียบท่ีเป็น 
ข้อห้ามในการโฆษณาสถานพยาบาลและ
ข้อกําหนดท่ีอนุญาตให้โฆษณา
สถานพยาบาลได้  

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

3) ใบอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ 

๑) พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. ๒๕๔๒,  พ.ร.บ. การ
ประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๗, พ.ร.บ. การ
ประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๐, พ.ร.บ. การ
ประกอบโรคศิลปะ (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2556 พร้อมด้วยพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ กระทรวง และประกาศ
คณะกรรมการวิชาชีพท่ีออกตาม 
พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

เป็นกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการ ดังนี้ 
- การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
สาขาต่าง  ๆเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้วย 
- กําหนดอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ 
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ 
- กําหนดอํานาจหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ในการควบคุมดูแลการ
ประกอบโรคศิลปะ 
- ส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะในสาขา
ต่าง  ๆให้มีอิสระและคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน เพ่ือควบคุมมิให้แสวงหา
ผลประโยชน์ หรือใช้วิชาชีพโดยมิชอบ 
- บทกําหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 

 

 

 ๒) พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2556 

กําหนดให้มีสภาแพทย์แผนไทย โดยมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ใน
การส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทย ควบคุมมาตรฐานการให้บริการ
และควบคุมความประพฤติของผู้
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ให้
คําแนะนําแก่ประชาชน องค์กรอ่ืน
หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเก่ียวกับ
งานแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุข  

 กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

 

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

- คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการท่ี
ไม่ได้รับความเป็นธรรมของการออก
คําสั่งทางปกครองของหน่วยงานรัฐ โดย
บัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะใช้
อํานาจออกคําสั่งทางปกครองใน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายนั้น 

สํานักนายก 
รัฐมนตรี 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

และพิจารณาในประเด็นการขัดกันของ
กฎหมาย ซ่ึงต้องเทียบเคียงว่ากฎหมาย
ฉบับไหนมีหลักเกณฑ์ในการประกัน
ความเป็นธรรมดีกว่า หรือมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการทางปกครองสูงกว่า 

4) ใบรับรองมาตรฐาน
ด้านอาคารสถานท่ีและ
สถาปัตย กรรมด้าน
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 

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

กระทรวงมหาดไทย 

๒) พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความ
สะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการและ
คนชรา 

กระทรวงแรงงาน 

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

สภาวิศวกร 

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

สภาสถาปนิก 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

๕) พ.ร.บ. การผังเมือง - การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการก่อสร้าง
อาคารแต่ละประเภท 

กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

๖) พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
 

ว่าด้วยการใช้พลังงานและการประหยัด
พลังงาน เช่น- พระราชกฤษฎีกากําหนด
อาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
- กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกตาม
ความใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  

 ๗) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ๘) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

เป็นกฎหมายท่ีเน้นการจัดการเก่ียวกับ
การอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
เพ่ือให้เกิดสภาวะแวดล้อมท่ีดี เหมาะ
สําหรับการดํารงชีวิตในชุมชน 

กระทรวง
สาธารณสุข 

 ๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ - ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัย
อํานาจของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓   
ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  

• เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุ
ชั่วคราว 
• เรื่อง ความปลอดภัยในการ

ทํางานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน 

• เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง 

• เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเก่ียวกับการตอกเสาเข็ม 

กระทรวงมหาดไทย 

5) ใบรับรอง
มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 
 
 

๑) กฎระเบียบของสภาวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศ 

ว่าด้วยมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า  
มาตรฐานระบบลิฟท์  ระบบระบายและ
ปรับอากาศ เป็นต้น 

สภาวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศ
ไทย 

๒) มาตรฐานคู่มือระบบก๊าซทาง
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ว่าด้วยเรื่องก๊าซทางการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

๓) กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

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

ว่าด้วยการจัดให้มีมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอด 
ภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

- กระทรวงแรงงาน  
- สํานักงานโรคจาก
การประกอบอาชีพ 
กรมควบคุมโรค) 
 
 

๕) พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

ว่าด้วยการใช้เครื่องมือแพทย์ต่อบุคคล
อ่ืนอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายของบุคคล
ดังกล่าว อันเกิดจากการใช้เครื่องมือ
แพทย์นั้น 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย์ 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา  
 

๖) ประกาศกฎกระทรวง
มหาดไทย 

ว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน
เก่ียวกับหม้อน้ํา 
- มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อ
น้ําและหม้อต้มน้ําท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นําความร้อน 

กระทรวงมหาดไทย 

๗) ประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ว่าด้วยมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

๘) กฎกระทรวง - ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการ
บริการและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน 

กระทรวงแรงงาน 

๙) ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

๑๐) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการ 
บริหารและการจัดการด้านความปลอด 
ภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน (ฉบับท่ี ๒)  

กระทรวงแรงงาน 

๑๑) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการ
บริหาร และการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ้า 

กระทรวงแรงงาน 
 

๑๒) กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเก่ียวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) 

กระทรวงแรงงาน 
 

๑๓) กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องกําหนดให้สถานประกอบ
กิจการท่ีใช้หม้อไอน้ําเป็นแหล่งกําเนิด
มลพิษท่ีต้องถูกควบคุมการปล่อยท้ิง
อากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 

กระทรวงแรงงาน 
 

๑๔) ประกาศกฎกระทรวง
มหาดไทย 

ว่าด้วยเรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียง
พ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 
การตรวจวัดและคํานวณระดับเสียงขณะ
รบกวน การคํานวณค่าระดับการรบกวน 
การคํานวณค่าระดับการรบกวน และ
แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

กระทรวงมหาดไทย 

๑๕) ประกาศกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําท้ิงจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๖) ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดประเภทของอาคา
เป็นแหล่งกําหนดมลพิษท่ีจะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอบรม
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

๑๘) ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนิน 
งานตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทํางานเก่ียวกับระดับความร้อน แสง
สว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบ
กิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการท่ี
ต้องดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

กระทรวงแรงงาน 

๑๙) ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ. 
๒๕๔๙ การตรวจวัดความเข้มของแสง
สว่าง (Illumination Measurement) 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 
 
 
 

๒๐) แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และ
เสียง พ.ศ. ๒๕๔๙  การตรวจวัดเสียงดัง 
(Noise Measurement) 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

๒๑) แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องกําหนดมาตรฐานในการ
บริหาร และการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 
๒๕๔๙  การตรวจวัดสภาพความร้อน 
(Hot Environment Measurement) 
 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

๒๒) กฎระเบียบวิทยุโทรคมนาคม 
 

ว่าด้วยเรื่องการนําเข้า การขอใช้ การขอ
ขยายข่ายการขอบัตร 

กระทรวง
สาธารณสุข 

23) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี พ.ศ. 
2555 

กระทรวง
สาธารณสุข 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

6)  ใบรับรอง
มาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์เง่ือนไขสําหรับ
การรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และ
วิธีการเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ว่าด้วยเรื่อง 
- กําหนดประเภทลักษณะของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- กําหนดเรื่องเก่ียวกับการรับรอง
มาตรฐานให้ประกอบกิจการ โดยได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องเป็นสถานบริการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ แก้ไขท้ังฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- กําหนดมาตรฐานการบริการของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- กําหนดหน้าท่ีของผู้ประกอบการ 
ผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ และผู้
ให้บริการ 
- กําหนดวิธีการในการรับรองมาตรฐาน
ผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพและผู้ให้ 
บริการ 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
กระทรวง
สาธารณสุข 

 

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

ว่าด้วยการกําหนดให้สถานท่ีเพ่ือสุขภาพ 
หรือเพ่ือเสริมสวย เม่ือได้รับการตรวจ
ประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว 
ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๕ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านสถานท่ี ๒) ผู้ดําเนินการ
หรือผู้ประกอบการ ๓) ผู้ให้บริการ ๔) 
การบริการ และ ๕) ความปลอดภัย  และ
ได้ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวง
สาธารณสุข จะเป็นสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย 

7) ใบรับรองมาตรฐาน
งานสุขศึกษา 

๑) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และ
มาตรา ๘๐ (๒) 

- มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ี
เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
- มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชนมีสิทธิใน
การอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตาม

สํานัก
นายกรัฐมนตรี 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

ศักยภาพในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นสําคัญ 
- มาตรา ๘๐ (๒) ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพอันนําไปสู่สุขภาพสุขภาวะท่ี
ยั่งยืน รวมท้ังจัดและส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมี
มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

๒) พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพหรือ
สุขภาวะร่วมกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมในรูปของ “สมัชชา
สุขภาพ” ซ่ึงนําไปสู่อุดมการณ์ของชาติ 
สร้างนําซ่อมสุขภาพ ซ่ึงมีสาระใน พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติท่ีเก่ียวข้อง 
 - การสร้างเสริมสุขภาพ 
 - การป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ี
คุกคามสุขภาพ 
 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ 

สํานักงานคณะ 
กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 

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

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๓๙ อนุมัติตามมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรี ฝ่ายสังคมให้ความเห็นชอบ 
“นโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติและ 
สุขบัญญัติแห่งชาติ” และให้ดําเนินการ  
ต่อไปได้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับกระทรวงต่าง  ๆและภาคเอกชน 
ท่ีเก่ียวข้องได้พิจารณา และร่วมกัน
กําหนดข้ึน 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

8) องค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านระบบ
บริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาค
ประชาชน (มี 7 ด้าน 
คือ  ด้านสถาน 
พยาบาลเอกชน , ด้าน
อาคารสถานท่ีและ
สถาปัตยกรรมด้าน
สาธารณสุข, ด้าน
วิศวกรรมการแพทย์, 
ด้านสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ, ด้านสุข
ศึกษา,  ด้านสุขภาพ
ภาคประชาชน, ด้าน
มาตรฐานการให้บริการ
สุขภาพระดับประเทศ
และระดับสากล) 

1) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และ
มาตรา ๘๐ (๒) 

- มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ี
เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
- มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชนมีสิทธิใน
การอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตาม
ศักยภาพในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นสําคัญ 
- มาตรา ๘๐ (๒) ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพอันนําไปสู่สุขภาพสุขภาวะท่ี
ยั่งยืน รวมท้ังจัดและส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมี
มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

สํานักนายก 
รัฐมนตรี 

2) พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพหรือ
สุขภาวะร่วมกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมในรูปของ “สมัชชา
สุขภาพ” ซ่ึงนําไปสู่อุดมการณ์ของชาติ 
สร้างนําซ่อมสุขภาพ ซ่ึงมีสาระใน พ.ร.บ. 
สุขภาพแห่งชาติท่ีเก่ียวข้อง 
 - การสร้างเสริมสุขภาพ 
 - การป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ี
คุกคามสุขภาพ 
 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

สํานักงานคณะ 
กรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ 

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

มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๓๙ อนุมัติตามมติคณะกรรมการ
รัฐมนตรี ฝ่ายสังคมให้ความเห็นชอบ 
“นโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติและ 
สุขบัญญัติแห่งชาติ” และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับกระทรวงต่างๆ  และภาคเอกชนท่ี
เก่ียวข้องได้พิจารณาและร่วมกันกําหนดข้ึน 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

๔) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบุคคล ซ่ึงกระทรวง ทบวง 
กรม กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
หรือสภากาชาดไทย มอบหมาย
ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
ซ่ึงได้ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือ
รับรองความรู้ ความสามารถจาก
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
สาธารณสุขแต่งต้ังให้เป็น อสม. อยู่
สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

5) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยบุคคลซ่ึงได้รับการ
มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทย หรือ
สาขากาแพทย์แผนไทยประยุกต์
ในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) ซ่ึงได้ผ่านการอบรมและได้รับ
หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถจาก
กระทรวงสาธารณสุข  และยังคงเป็น  อส
ม. ให้ทําการประกอบโรคศิลปะ โดยใช้ยา
สมุนไพร การนวด การอบ การประคบ 
และวิธีอ่ืนตามท่ีกําหนดในแบบ เรียน
ด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

6) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔4 

เป็นหลักเกณฑ์สําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือ
คุ้มครองประชาชน ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนให้ อสม. เข้ามีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพของชุมชนตามหลักการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

7) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วย
การของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 
2552 

เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการ
จ่ายเงินค่าป่วยการแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่ (อสม.) บ้านตาม
มติ ครม. เพ่ือส่งเสริมบทบาท อสม. ให้
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพในท้องถ่ินและชุมชน 
การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

รวมถึงการเฝ้าระวังโรคในชุมชนเพ่ือ
สร้างขวัญกําลังใจแก่ อสม.ท่ัวประเทศ  

8) มติ ครม. วันท่ี 21 ธันวาคม 
2536 

กําหนดให้วันท่ี 20 มี.ค. ของทุกปีเป็น
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

9) มติ ครม. วันท่ี 13 มกราคม 
2552  

เห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงาน
เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิติ
และความม่ันคงด้านสังคม โครงการ
ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
กระทรวง
สาธารณสุข 

10) มติ ครม. วันท่ี 1 ธันวาคม
2553 

กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าป่วย
การ อสม. และกําหนดให้กระทรวงการ 
คลังและสํานักงบประมาณจัดสรรเงิน
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีตั้งแต่
ปี 2555 เป็นต้นไป 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
กระทรวง
สาธารณสุข 

11) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

ว่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นส่วน
สําคัญของการประกอบกิจการและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์  

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

9) ข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพ
ระหว่างประเทศ 
 
 
 

1) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 

ว่าด้วยการควบคุมการเข้ามาในประเทศ
ของคนต่างด้าว การดูแลเก่ียวกับสิทธิ
และเสรีภาพของคนต่างด้าว รวมถึง
ความม่ันคงของประเทศเพ่ือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนชาวไทย 

กระทรวงมหาดไทย 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจ 
การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภท
การตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 

เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่คน
ต่างด้าวท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจลง
ตราท่ีมิใช่ผู้ถือหนังสือเดินทางประเภท
ทูตหรือประเภทราชการ  

กระทรวงมหาดไทย 

3) กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการตรวจ การยกเว้น และการ
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2546 

ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค 
(APEC Business Travel Card : ABTC) 
ให้สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณา 
จักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือประกอบธุรกิจ
โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา 

กระทรวงมหาดไทย 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

4) กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการตรวจ การยกเว้น และการ
เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555 

ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกแก่คน
ต่างด้าวท่ีมีสัญชาติตามท่ีรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ซ่ึงเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือรับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
ผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าวจํานวนไม่
เกิน 4 คน ได้รับการยกเว้นการตรวจลง
ตราและอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่
เกินเก้าสิบวันเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยเป็นเลิศในด้านผลิตภัณฑ์และการ
บริการด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 

 

5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศท่ีผู้
ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
ใช้แทนหนังสือเดินทางซ่ึงเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพ่ือรับการรักษาพยาบาลและ
ผู้ติดตามได้รับการยกเว้นการ
ตรวจลงตราและอยู่ในราช 
อาณาจักรได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ว่าด้วยการกําหนดรายชื่อประเทศท่ีผู้ถือ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง 6 ประเทศ คือ 
1. ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of 
Bahrain) 
2. รัฐคูเวต (State of Kuwait) 
3. รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of 
Oman) 
4. รัฐการ์ตาร์ (Stae of Qatar) 
5. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
(Kingdom of Saudi Arabia) 
6. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab 
Emirates) 

กระทรวงมหาดไทย 
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งานบริการท่ีให้ 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระสําคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็น
ผู้รักษากฎหมาย 

6) พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
(เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
นําเข้า)  

ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่
ประชาชนผู้ใช้ยาท้ังในด้านผู้รับอนุญาต
อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับคุณภาพของยารวมท้ัง
วิธีการควบคุมคุณภาพและการโฆษณา
ขายยา ควบคุมยาท่ีนําหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย  

กระทรวง
สาธารณสุข 

7) พ.ร.บ. ยา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2530 

ว่าด้วยการอนุญาตและการควบคุมการ
ผลิต การขาย การนําหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 

8) ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ชนิดของยา เภสัช 
เคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัช
เคมีภัณฑ์ และเภสัชเคีภัณฑ์ก่ิง
สําเร็จรูปท่ีผู้นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นหนังสือจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

ประกาศยา 16 รายการ ตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ และยาจํานวน 154 
ชนิดท่ีต้องได้รับความเห็นชอบในการ
นําเข้าจาก อย. 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

 9) พิธีการศุลกากร กรณีเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ว่าด้วยการสําแดงรายการสิ่งของผู้เดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
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ข. ความสัมพันธ์ภายใน ภายนอกองค์การ 
 

(6) 
โครงสร้างองค์การ และ วิธีการจัดการท่ีแสดงถึงการกํากับดูแลตนเองท่ีดีเป็นเช่นใด โดยให้แสดง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง และการแบ่งหน่วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเป็นการภายในท่ีระบุ
อัตรากําลังถึงระดับกลุ่ม รวมถึงจําแนกประเภทของบุคลากรตามข้อ (3) (#) 

  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกํากับดูแลของ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมอบให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 
กํากับดูแล โดยกรมมีโครงสร้างอํานาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย ๒ สํานัก ๖ กอง คือ  

๑) สํานักบริหาร  
๒) สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
๓) กองสุขศึกษา  
๔) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
๕) กองแบบแผน  
๖) กองวิศวกรรมการแพทย์  
๗) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
๘) กลุ่มตรวจสอบภายใน  

ปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดต้ังหน่วยงานภายในเพ่ิมข้ึน 7 หน่วยงาน ได้แก่  
1) สํานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ  
2) สํานักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ  
3) สํานักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน  
4) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) สํานักกฎหมาย   
6) สํานักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  
7) กองสนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน   

 

รวมเป็น 15 หน่วยงาน โดยหน่วยงานท่ีข้ึนตรงต่ออธิบดี คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรอบอัตรากําลังข้าราชการ
และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 6  แสดงกรอบอัตรากําลังข้าราชการจําแนกรายหน่วยงาน 
 
 

ที่ หน่วยงาน 
บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

รวม 
ส ต ส ต ทค ชช ชพ ชก ปก อส ชง ปง 

1 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

             

   - อธิบดี 1 - - - - - - - - - - - 1 
   - รองอธิบดี - 3 - - - - - - - - - - 3 
2 กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน 
- - - - - - 1 3 - - - - 4 

3 กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

- - - - - 1 1 1 1 - - - 4 

4 สํานักบริหาร - - 1 - - - 5 19 11 - 13 8 57 
5 สํานักสถาน 

พยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

- - 1 - - - 4 30 1 1 8 - 45 

6 กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

- - 1 - - - 5 7 5 1 53 3 75 

   1  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 1  
(ราชบุรี) 

- - - - - - - - - 1 12 - 13 

   2  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 2  
(ขอนแก่น) 

- - - - - - - - 1 1 16 2 20 

   3  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 3  
(นครสวรรค์) 

- - - - - - - 1 - 2 13 - 16 

   4  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 4  
(นครราชสีมา) 

- - - - - - - 1 - 2 15 - 18 

   5  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 5  
(อุบลราชธานี) 

- - - - - - - - 1 1 17 1 20 

   6  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 6  
(เชียงใหม่) 

- - - - - - - 1 - 2 13 4 20 

   7  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 7  
(สงขลา) 
 

- - - - - - - - 1 1 14 1 17 
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ที่ หน่วยงาน 
บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

รวม 
ส ต ส ต ทค ชช ชพ ชก ปก อส ชง ปง 

  
  

 8  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 8 
(ชลบุรี) 

- - - - - - - - 1 1 10 6 18 

 9  ศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 9  
 (สุราษฎร์ธานี) 
 

- - - - - - - - - 1 10 1 12 

7 กองแบบแผน 
 

- - - - - - 13 30 21 5 132 8 209 

8 กองสนับสนุน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

- - - - - - 5 14 5 - 7 - 31 

   1  ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชนภาค
กลาง จังหวัด
ชลบุรี 

- - - - - - 2 6 1 - 2 2 13 

   2  ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือ จังหวัด
ขอนแก่น 

- - - - - - 2 7 2 - 4 - 15 

   3  ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชน
ภาคเหนือ จังหวัด
นครสวรรค์ 

- - - - - - 2 7 - - 4 - 13 

   4  ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชน
ภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- - - - - - 2 7 - - 4 - 13 

   5  ศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชน
ชายแดนภาคใต้ 
จังหวัดยะลา 

- - - - - - 2 4 1 - 2 - 9 
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ที่ หน่วยงาน 
บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

รวม 
ส ต ส ต ทค ชช ชพ ชก ปก อส ชง ปง 

9 กองสุขศึกษา - - - - - - 11 24 4 - 13 - 52 
10 สํานักพฒันา

วิชาการและนิเทศ
งาน 

- - - - - 5 - 2 - - - 2 9 

11 สํานักงานส่งเสริม
ธุรกิจบริการ
สุขภาพ 

- - - - - 1 1 10 1 - 1 1 15 

12 สํานักกฎหมาย 
 

- - - - - - 2 7 3 - 2 1 15 

13 สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- - - - - - 1 5 - - 2 - 8 

14 สํานักงาน
สารนิเทศและ
ประชาสัมพนัธ ์

- - - - - - 3 6 5 - 4 1 19 

15 สํานักงาน
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่าง
ประเทศ  (Med  
Hub) 

- - - - - - - 4 1 - - - 5 

16 กองสนับสนุน
บริการสุขภาพ
อาเซียน 

- - - - - 1 - - 1 - - - 2 

รวมส่วนกลาง 1 3 3 - - 8 52 162 59 7 235 24 554 
รวมส่วนภูมิภาค - - - - - - 10 34 8 12 136 17 217 

รวม 1 3 3   8 62 196 67 19 371 41 771 
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การกํากับดูแลตนเองท่ีดี (Organizational Governance) 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีวิธีการจัดการองค์กรท่ีเป็นการกํากับดูแลตนเองท่ีดี (Organizational 
Governance) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑ ด้านการเงิน การป้องกนัและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ข้ึนตรงต่อทําหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้ง
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
งบประมาณ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้
คําปรึกษาแก่คณะทํางานวางระบบควบคุมภายในขององค์กร ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วย รับตรวจ และระดับหน่วยงานย่อย 
รวมทั้งการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย นํามาประมวลและ
วิเคราะห์ผลการติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง การควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

ด้านที่ ๒ ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีศูนย์ราชการใสสะอาดที่ดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการโดยมีรองอธิบดีที่เป็น CCO 
(Chief of Change Officer) ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ มีการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อสร้างราชการที่
ใสสะอาด และกํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานภายในกรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนด รวมถึงการจัดทํานโยบาย
กํากับองค์การที่ดีที่ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ/โครงการ ส่งมอบให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ๑) ด้านรัฐ ๒) ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ๓) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ๔) ด้านองค์การและผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้จัดทํามาตรการ/โครงการ
รองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียซ่ึงหมายรวมถึงสังคม บุคลากรภายในกรม ในอันที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ด้านที่ ๓ ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการในรูปของคณะทํางานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ซ่ึงมีผู้อํานวยการสํานักบริหารทําหน้าที่ประธานคณะทํางานฯ และมีหัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล สํานักบริหาร ทํา
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะทํางานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางระบบ และจัดทําแผนกํากับ ติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง 
ครอบคลุมตัวชี้วัด เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับกรม และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีอย่างเป็นระบบ และมี 
หน่วยงาน คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ยังมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แนวนโยบายรัฐบาล 
แนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการติดตามเป็นรายสัปดาห์ในที่ประชุม
ผู้บริหาร ๓ ระดับ รวมทั้งติดตามเป็นรายเดือนในการประชุมประจําเดือนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเร่งรัด ติดตาม แก้ไข
ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานให้เป็นตามเป้าหมายที่กําหนด  

นอกจากนี้ การกํากับดูแลจากหน่วยภายนอกยังมีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการตรวจสอบภาค
ราชการประจํากระทรวงสาธารณสุข (คตป.) ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใน
เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานทั้งในด้านการเงิน การคลัง และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
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ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงมีสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อน และผลักดัน
การพัฒนาระบบราชการไทยในทุกๆ ส่วนราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕  
 

(7) 
ส่วนราชการหรือองค์การท่ีเก่ียวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง  

มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#) 
- ข้อกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
- มีแนวทางและวิธีการส่ือสารระหว่างกันอย่างไร 
 

การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในกระบวนการการให้บริการ มีองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กัน หรือต้องส่งมอบงานให้กรมฯ มีท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 
โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ส่วนหน่วยงานนอกสังกัดระทรวงสาธารณสุข เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (ชมรม อสม.) สภาวิชาชีพต่างๆ สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง มีการสื่อสารระหว่างกันแบบ สองทาง และแบบทางเดียว ได้แก่ การประชุม / สัมมนา การ
ประสานและร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี การติดต่อระหว่างบุคคล การรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ บริหารแผนงาน
และงบประมาณ (SMART) การสื่อสารผ่านระบบ Intranet และระบบ Internet โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือราชการ เป็นต้น 
  

ตารางท่ี 7  แสดงส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
 

บริการท่ีให้ 
ส่วนราชการ / 

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

1. ใบอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการ
สถาน พยาบาล
เอกชน 
 
2. ใบอนุญาตให้
ดําเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน 

- สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับ
มอบอํานาจให้
สามารถออก
ใบอนุญาตคลินิก 
- สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน 

ตรวจสอบ กํากับ 
ควบคุม
สถานพยาบาลเอกชน
ให้เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐาน 
และตาม พ.ร.บ. 
สถานพยาบาลเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และ 
พ.ร.บ. การประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
 
 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 
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บริการท่ีให้ 
ส่วนราชการ / 

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

3. ใบอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ 
 

- สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับ
มอบอํานาจให้
สามารถออก
ใบอนุญาตได้ 

ตรวจสอบ กํากับ 
ควบคุมผู้ประกอบโรค
ศิลปะ 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุม
คณะกรรมการ/คณะ 
ทํางาน/กลุ่มย่อย 

4. ใบรับรอง
มาตรฐานด้านอาคาร
สถานท่ีและสถาปัตย 
กรรมด้านสาธารณสุข 

- สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลท่ัวไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- สภาสถาปนิก 
- สภาวิศวกร 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือให้
สถานบริการสุขภาพ
มีคุณภาพมาตรฐาน 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 
 

5. ใบรับรอง
มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 

- สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลท่ัวไป 
- สภาวิศวกร 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือให้
สถานบริการสุขภาพ
มีคุณภาพมาตรฐาน 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุม
คณะกรรมการ/คณะ 
ทํางาน/กลุ่มย่อย 

6. ใบรับรอง
มาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

- สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือให้
สถานบริการสุขภาพ
มีคุณภาพมาตรฐาน 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
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บริการท่ีให้ 
ส่วนราชการ / 

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

- สมาคมสปาไทย 
- สมาพันธ์สปาไทย 

- การประชุม
คณะกรรมการ/คณะ 
ทํางาน/กลุ่มย่อย 

7. ใบรับรอง
มาตรฐานสุขศึกษา 

- สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- สมาคมวิชาชีพ 
สุขศึกษา 
 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือให้
สถานบริการสุขภาพ
มีคุณภาพมาตรฐาน 

- มีคุณภาพ 
- รวดเร็ว 
- ถูกต้อง 
- ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุม
คณะกรรมการ/คณะ 
ทํางาน/กลุ่มย่อย 

8. องค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้าน
ระบบบริการ
สุขภาพและระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชน (มี 7 ด้าน 
คือ  ด้านสถาน 
พยาบาลเอกชน , 
ด้านอาคารสถานท่ี
และสถาปัตยกรรม
ด้านสาธารณสุข, ด้าน
วิศวกรรมการแพทย์, 
ด้านสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ, ด้านสุข
ศึกษา,  ด้านสุขภาพ
ภาคประชาชน, ด้าน
มาตรฐานการ
ให้บริการสุขภาพ
ระดับประเทศและ
ระดับสากล) 
 

- สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลท่ัวไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) 
- องค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.)  
- ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ชมรม 
อสม.) 

ส่งเสริม สนับสนุน
และประสานความ
ร่วมมือเพ่ือรวบรวม
จัดทํา และเผยแพร่
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

- ถูกต้อง / ครบถ้วน 
- เข้าใจง่ายนําสู่การ
ปฏิบัติ 
- ความรู้ข้อมูล
สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง 
- จํานวนสื่อมี
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
- ข้อมูลสามารถ
นําไปใช้อ้างอิงได้ 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 
- Website 
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บริการท่ีให้ 
ส่วนราชการ / 

องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
บทบาทหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

9. ข้อเสนอเชิง
นโยบายด้านการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพ
ระหว่างประเทศ 
 

1. รัฐบาล 
2. กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
3. กระทรวงพาณิชย์ 
4. ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
4. หน่วยงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพ.ศูนย์ 
รพ.ท่ัวไป รพ.ชุมชน) 
5. สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก) 
6. สถานบริการ
สุขภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการ
จัดทํา/เสนอข้อเสนอ
ในการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่าง
ประเทศ และนําสู่การ
ปฏิบัติ 

- ความรู้ข้อมูล
สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง 
- ถูกต้อง / ครบถ้วน 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุม/สัมมนา 
- Website 

บริการท่ีให้ในลําดับ 
ท่ี ๑ – 9 

สํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ความถูกต้องตาม
ระเบียบการจัดสรร
งบประมาณ 

การรายงานผ่าน
ระบบ EVMIS 
 

กรมบัญชีกลาง ประสานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ความถูกต้องตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย 

- การรายงานผ่าน
ระบบ GFMIS 
- เอกสารทางการเงิน 

 
(8) 

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

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักท่ีต้องดําเนินการท้ังด้านการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงบริการท่ีส่งมอบ คือ ใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ใบรับรองมาตรฐานด้านอาคารสถานท่ีและสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข ใบรับรองมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ใบรับรองมาตรฐานสุขศึกษา องค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน (มี 7 ด้าน คือ  ด้านสถาน พยาบาลเอกชน ,  ด้านอาคารสถานท่ี
และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข, ด้านวิศวกรรมการแพทย์, ด้านสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ,    ด้านสุขศึกษา,  ด้าน
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สุขภาพภาคประชาชน, ด้านมาตรฐานการให้บริการสุขภาพระดับประเทศและระดับสากล) ข้อเสนอ   เชิงนโยบายด้านการ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีผู้รับบริการหลัก เช่น สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน, คลินิก) 
หน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. , รพท. , รพช.) สถาประกอบการเพ่ือสุขภาพ สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร และสํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข (กรุงเทพมหานคร) เป็นต้น และผู้มีส่วนได้เสียหลักของกรม  เช่น 
ประชาชนผู้รับบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นต้น (ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 9) โดยกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ รวมถึงกรมมีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน ดังนี้ 
 
- กลุ่มผู้รับบริการ 

ตารางท่ี 8  ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุ่มผู้รับบริการและแนวทางวิธีการสื่อสาร 
 

บริการท่ีให้ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

1. ใบอนุญาต 
ให้ประกอบ
กิจการสถาน 
พยาบาลเอกชน 
 
2. ใบอนุญาตให้
ดําเนินการ
สถานพยาบาล
เอกชน 

- ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
- ผู้ดําเนินการสถานพยาบาล 
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 
 

๑. ได้รับบริการท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว ส่งมอบตรง
เวลา 
๓. ได้รับบริการท่ี มีความถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาค เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
5. ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่าง
ท่ัวถึง 
 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- Web Site  
- หนังสือราชการ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์
ธุรกิจบริการสุขภาพ 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 

3. ใบอนุญาต 
ให้ประกอบโรค
ศิลปะ 
 
 
 

ผู้ขออนุญาตประกอบโรคศิลปะ ๑. ได้ รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว ส่งมอบตรง
เวลา 
๓. ได้รับบริการท่ีมีความถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาค เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
5. ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่าง
ท่ัวถึง 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- Web Site  
- หนังสือราชการ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์
ธุรกิจบริการสุขภาพ 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
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บริการท่ีให้ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

4. ใบรับรอง
มาตรฐานด้าน
อาคารสถานท่ี
และสถาปัตย 
กรรมด้าน
สาธารณสุข 

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

๑. ได้ รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว 
๓. ได้รับบริการท่ีครอบคลุม 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาคไม่เลือก
ปฏิบัติ 
๕. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัติได้จริง 
๖. ได้รับบริการท่ีม่ันใจ และเป็นธรรม  

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
 

5. ใบรับรอง
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์ 

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

๑. ข้ันตอนการให้บริการน้อย ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน คล่องตัว ติดต่อง่าย 
2. กําหนดแผนการให้บริการในเชิงรุก
เป็นประจําต่อเนื่องทุกปี 
3. จัดหาเครื่องมือท่ีทันสมัยในการ
ให้บริการ 
4. เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอในการ
ให้บริการ 
5. เจ้าหน้าท่ีให้คําอธิบายและตอบข้อ
สงสัยได้ชัดเจน  
6. ควรเพ่ิมหรือขยายระยะเวลาการ
ให้บริการ เช่น การสอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์  
7. การออกใบรับรองผลมีความรวดเร็ว 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 

6. ใบรับรอง
มาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ๑. ระยเวลการการให้บริการเป็นไป
ตามกําหนด 
2.  เจ้ าหน้ า ท่ี มี ความรู้ และให้
คําแนะนํา อธิบาย ตอบข้อสงสัยได้
ชัดเจน 
3. เพ่ิมช่องทางการให้บริการมากกว่า
เดิม  
4. มีจํานวนเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อ
จํานวนผู้รับบริการ 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
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บริการท่ีให้ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

7. ใบรับรอง
มาตรฐาน 
สุขศึกษา 

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

๑.  มี เจ้ าหน้ า ท่ี เ พี ยงพอในการ
ให้บริการ 
2. มี งบประมาณเพียงพอในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
งานสุขศึกษา 
3. เพ่ิมคุณภาพงานบริการสุขศึกษา
แบบบูรณาการ 
4. เอกสาร สื่อวิชาการครอบคลุม    
ทันต่อเหตุการณ์และมีช่องทางเข้าถึง
ได้ง่าย 
5. ข้ันตอนการทํางานมีความรวดเร็ว 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุม/อบรม 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
- เอกสารเผยแพร่ 

8. องค์ความรู้
และนวัตกรรม
ด้านระบบ
บริการสุขภาพ
และระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชน (มี 7 
ด้าน) 

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

๑. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัติได้จริง 
๓. ข้อมูลน่าเชื่อถือ 
๔. ข้อมูลทันสมัย 
๕. ข้อมูลครอบคลุม 
๖. ข้อมูลรวดเร็ว / ทันเหตุการณ์ 
๗. ข้อมูลตรงตามความต้องการ 
๘. จํานวนสื่อมีเพียงพอกับความ
ต้องการ 
๙. ฐานข้อมูลครอบคลุม ถูกต้อง 
ทันสมัย สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
/ คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- Website 
- คู่มือองค์ความรู้เพ่ือการ
เผยแพร่ 
- เอกสารนวัตกรรมเพ่ือการ
เผยแพร่ 
- อบรม/สัมมนา 
- การออกเยี่ยมสํารวจ 

9. ข้อเสนอเชิง
นโยบายด้าน
การเป็น
ศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่าง
ประเทศ  

1. รัฐบาล 
2. กระทรวงการต่างประเทศ 
3. กระทรวงพาณิชย์ 
4. หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์ 
รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
5. สถานพยาบาลภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, คลินิก) 
6. สถานบริการสุขภาพ 

๑. มีความน่าสนใจ ตรงตามความ
ต้องการ และมีความเป็นไปได้ 
๒. เท่าทันสถานการณ์ 
๓. มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรอบ
ด้าน 
4. แหล่งข้อมูลมีความทันสมัย
น่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้ 
 

1. การประชุม/สัมมนา 
2. คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ 
3. หนังสือราชการ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์ 
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- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

ตารางท่ี  9  ความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางวิธีการสื่อสาร 
 

บริการท่ีให้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

1. ใบอนุญาต 
ให้ประกอบ
กิจการสถาน 
พยาบาลเอกชน 
 
2. ใบอนุญาตให้
ดําเนินการ
สถานพยาบาล
เอกชน 

ประชาชนผู้ มารั บบริ การท่ี
สถานพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่วย และ
ญาติ 

๑. ได้ รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม เท่าเทียม 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่งใส/ ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูล การประชาสัมพันธ์
อย่างท่ัวถึง 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- Web Site  
- หนังสือราชการ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์
ธุรกิจบริการสุขภาพ 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 

3. ใบอนุญาต 
ให้ประกอบโรค
ศิลปะ 
 
 
 

ประชาชนผู้ มารั บบริ การท่ี
สถานพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่วย และ
ญาติ 

๑. ได้ รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ี ถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว  
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม เท่าเทียม 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่งใส/ ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูล การประชาสัมพันธ์
อย่างท่ัวถึง 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- Web Site  
- ช่องทางประชาสัมพันธ์
การให้บริการ OSS 

4. ใบรับรอง
มาตรฐานด้าน
อาคารสถานท่ี
และสถาปัตย 
กรรมด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้ รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ัวถึง 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
/ คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- ให้ข้อมูล ณ จุดบริการ 
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บริการท่ีให้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

5. ใบรับรอง
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย์ 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ัวถึง 

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

6. ใบรับรอง
มาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้ รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ัวถึง 

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

7. ใบรับรอง
มาตรฐาน 
สุขศึกษา 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้ รับบริ การท่ี มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีม่ันใจ 
๔. ได้รับบริการท่ีเป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการท่ีโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องท่ัวถึง 

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

8. องค์ความรู้
และนวัตกรรม
ด้านระบบ
บริการสุขภาพ
และระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชน (7 
ด้าน) 

1. ประชาชนในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีใช้บริการ 
2. อาสาสมัครสาธารณสุข 
3. กระทรวงการต่างประเทศ 
4. กระทรวงพาณิชย์ 
5. หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์ 
รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
6. สถานพยาบาลภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, คลินิก) 
5. สถานบริการสุขภาพ 

๑. ข้อมูลมีความถูกต้อง  
๒. ข้อมูลครบถ้วน 
๓. ข้อมูลเข้าใจง่าย 
๔. ข้อมูลทันสมัย 
๕. ข้อมูลครอบคลุม 
๖. ข้อมูลรวดเร็ว / ทันเวลา 
๗. นําสู่การปฏิบัติได้จริง 
๘. มีฐานข้อมูลด้าน IT 
๙. เข้าถึงข้อมูลทาง Website กรมฯ 
ได้อย่างรวดเร็ว สืบค้นง่าย 
 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
/ คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
- Website 
- คู่มือองค์ความรู้เพ่ือการ
เผยแพร่ 
- เอกสารนวัตกรรมเพ่ือการ
เผยแพร่ 
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บริการท่ีให้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
ส่ือสารระหว่างกัน 

9. ข้อเสนอเชิง
นโยบายด้าน
การเป็น
ศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่าง
ประเทศ  

1. รัฐบาล 
2. กระทรวงการต่างประเทศ 
3. กระทรวงพาณิชย์ 
4. หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์ 
รพ.ท่ัวไป 
รพ.ชุมชน) 
5. สถานพยาบาลภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, คลินิก) 
6. สถานบริการสุขภาพ 
7. ประชาชนในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีใช้บริการ 

๑. มีความน่าสนใจ ตรงตามความ
ต้องการ และมีความเป็นไปได้ 
๒. เท่าทันสถานการณ์ 
๓. มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรอบ
ด้าน 
4. แหล่งข้อมูลมีความทันสมัย
น่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้ 

1. การประชุม/สัมมนา 
2. คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ 
3. หนังสือราชการ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์ 
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2. ความท้าทายต่อองค์การ 
 
 เป็นการตอบคําถาม เพ่ืออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายท่ีสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และระบบการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 
 

ก. สภาพการแข่งขัน 
 

(9) 
- สภาพการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วนราชการตอบตาม

ความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)   
- ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
-  ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

เป็นอย่างไร  
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดคู่เทียบเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพิจารณาประเด็นการ
แข่งขันจากกระบวนการหลักหรือกระบวนสร้างคุณค่าของกรมฯท่ีดําเนินการภายใต้กฏหมายท่ีกรมบังคับใช้ คือ 
พระราชบัญญัติผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  คือ “กระบวนการอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ” 
จํานวน ๑๐ สาขา/ศาสตร์ เพ่ือนําไปเทียบกับกระบวนการอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ ของหน่วยงานท่ีเหมือน/ใกล้เคียง
กัน จํานวน ๑ หน่วยงาน คือ สภาการพยาบาล  คือ “กระบวนการอนุญาตให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล” 
ท้ังนี้ เพ่ือให้กรมฯสามารถดําเนินการพัฒนาองค์การบรรลุวิสัยทัศน์และบรรลุพันธกิจตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้คือ การ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบ
โรคศิลปะสู่สากล  

 

ตารางท่ี 10  แสดงสภาพการแข่งขันท้ังภายในภายนอกประเทศ 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
เม่ือเทียบกับคู่แข่ง 

๑. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

สภาการพยาบาล   กระบวนการอนุญาตให้
ประกอบโรคศิลปะ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ ๑๐ สาขา/ศาสตร์ 
ท่ีกรมฯบังคับใช้ตามกฏหมาย 
๑. ขาดกลไกและระบบการติดตามคุณภาพ
มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 
เช่น การกําหนดระยะเวลาในการต่ออายุเพ่ือ
อนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ 
๒.ยังไม่มีการผลักดันให้ได้รับการรับรองเป็นสาขา
วิชาชีพแรงงาน (MRA) ในภูมิภาค ASEAN  

๒. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดําเนินการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ
ของภูมิภาค ASEAN และนานาชาติ แต่ยังไม่เคยนํามาเปรียบเทียบอย่างเป็นทางการ ซ่ึงขณะนี้อยู่
ระหว่างการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างจริงจัง ซ่ึงยังมีข้อจํากัดด้านการใช้ภาษาและการสื่อ
ความหมาย เนื่องจากเนื้อหาการดําเนินการต่าง  ๆอยู่ภายใต้กฏหมายท่ีนํามาบังคับใช้ 
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(10) 
- ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  
 

ปัจจัยภายใน 
๑. ผู้บริหารกรมให้ความสําคัญ และมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างคุณค่าของกรม โดยจัดทํา Blue print for Change โดยกําหนดผลลัพธ์การ
ปรับปรุงท่ีเกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดนวัตกรรมการให้บริการ เกิดการบูรณาการทํางานของภาค
ส่วนต่าง  ๆและประโยชน์ต่อการลดต้นทุน เป็นต้น 

๒. กรมฯมีแนวทาง/แนวปฏิบัติรองรับนโยบาย ได้แก่ กําหนดให้มีทีมพัฒนาคุณภาพท้ังในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค กําหนดกลไกการติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผลคุณภาพกระบวนการอย่างเป็นระบบ  

ปัจจัยภายนอก 
๑. นโยบายประเทศ โดยสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนดการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวชี้วัด

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. นโยบายรัฐมนตรีว่าการประทรวงสาธารณสุขกําหนดการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเป็นกลยุทธ์เพ่ือให้

ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให้เกิดผลลัพธ์ตามภารกิจหลักของส่วนราชการ 
 

- ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร  
 

ตารางท่ี  11  แสดงปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขัน 
 

ปัจจัยแต่ละด้าน ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

1. ปัจจัยภายใน ๑. บทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากําลังท่ีเหมาะสมและสนับสนุนกระบวนการอนุญาตให้
ประกอบโรคศิลปะ 
๒. บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอาเซียน และภาษาอังกฤษ 
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีกําหนดไว้ใน
กระบวนการอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ 
๔. ความต่อเนื่องและจริงจังของผู้บริหารกรมฯในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างคุณค่าของกรม (เนื่องจากมีการการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
เกือบทุกปี) 

2. ปัจจัยภายนอก ๑. การพัฒนา/ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องต้องใช้เวลานาน 
๒. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  
๓. นโยบายการเพ่ิมสาขาวิชาชีพเพ่ือการเคลื่อนย้ายแรงงานใน ASEAN 
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(11) 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ท่ีใดบ้าง  
 

ตารางท่ี  12   แสดงแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน 
1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

สภาการพยาบาล   ๑.  ข้อมูลจากเอกสารรายงานท่ีแจกในเวทีการประชุมท่ีเก่ียวข้อง
กับ ASEAN 
๒.  ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลงานประจําปี  

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลโดยมีข้อจํากัดด้านภาษา(บางประเทศเอกสาร/รายงานเป็นภาษา
ประจําประเทศ) 

 
(12) 

ข้อจํากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบข้อจํากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขัน คือ ไม่พบ
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานคู่เทียบไม่มีข้อมูลเอกสารรายงานท่ีเก่ียวข้องแสดงไว้ 
เป็นต้น 

 
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

(13) 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)  
- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
 

ตารางท่ี  13   แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ส่ิงท่ีท้าทาย 
ตามพันธกิจ 1. ความครอบคลุ มของสถานบริ การสุ ขภาพภาครั ฐและภาคเอกชน                   

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะมีคุณภาพ มาตรฐาน 

และยกระดับสู่สากล 
2. ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ 

ด้านการปฏิบัติการ 1. การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของ
ภาคส่วนต่าง ๆ  การลดต้นทุน และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ   
2. การกําหนดกลไกการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการอย่างเป็นระบบ 
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ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ส่ิงท่ีท้าทาย 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจกรม

ให้บรรลุเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสํานึกท่ีดีอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 
3. ส่งเสริมและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ภายใต้การพัฒนาความสมดุลด้านคุณภาพชีวิต 
4. ส่งเสริมและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและการวางแผนบริหารและพัฒนา

กําลังคนอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังการบริหารผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ
คุณธรรม  

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 

(14) 
แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการดาํเนินการท่ี

ดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (#) 
 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนําเครื่องมือและระบบบริหารคุณภาพท่ีหลากหลายมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ของการดําเนินการโดยท่ีสําคัญ ได้แก่ 
  1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวินิจฉัยองค์กร  
  2. การนําแนวทางของ Balance Score Card มาใช้ในการนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  3. การจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map)  
  4. จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
  5. การลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการ/การปฏิบัติงาน และนําระบบการวิเคราะห์ขั้นตอน 
กระบวนการทํางานเพ่ือจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)   
  6. การใช้แนวคิดการบริหารคุณภาพของเด็มมิ่ง (The Deming Cycle) : PDCA  มาใช้ในการเขียน
ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ  
  7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
  8. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล โดยนํารูปแบบ CIPP Model มาใช้ในการประเมินผล  
  9. การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย 
     10. การรายงานการใช้งบประมาณผ่านระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART) และระบบ GFMIS 
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 (15) 
ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปล่ียนความรู้อย่างไร (#) 
 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการดําเนินการเพ่ือการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีแนวทางท่ีหลากหลาย

และท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. นําการจัดการความรู้ (Knowledge Managment) มาใช้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กลไก

ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการ 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการถอดบทเรียน (AAR : After Action Review)   
3. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) 
4. ใช้การระดมสมองและแบ่งปันความคิดเพื่อการพัฒนาในระดับกรม ระดับหน่วยงาน และระดับ

บุคคล ผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กร 
5. การจัดเวทีประชุมวิชาการประจําปี 
6. การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
7. ระบบการฝึกสอนงาน (Coaching) 
8. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน 
9. ระบบพ่ีเลี้ยง 
10. การมอบหมายงาน 
 

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


