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๒

 

คําอธบิายการตอบคําถาม 
รายงานลักษณะสาํคญัขององค์การ  

 
 ส่วนราชการในที่น้ี หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี  
 การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ 

ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบคําถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน

ทั้งองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 คําถามที่มีเคร่ืองหมาย(#)เป็นคําถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบคําถามโดยมีข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ันๆ จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อน้ัน ๆ แล้ว 
 คําถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย(#)เป็นคําถามที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม  แต่การตอบ

คําถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดําเนินการให้ส่วนราชการ
ตอบว่า “ยังไม่ได้ดําเนินการ เน่ืองจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดําเนินการ) 

 คําถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ัน ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับคําถามในข้อน้ี” 

 การตอบคําถามให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององค์การที่เก่ียวข้องในแต่ละ
คําถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละคําถาม  
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๓

 

ลักษณะสําคญัขององค์การ 
 
 
1. ลักษณะองคก์าร 
 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1)พนัธกิจหรอืหน้าทีต่ามกฎหมาย 
- พนัธกิจหรือหน้าทีห่ลกัตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบา้ง (#)  

หน้าที่ตามกฎหมาย 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒             

ภายใต้ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข มีภารกิจเก่ียวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน โดยส่งเสริม และสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพอันจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๒) พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือให้มีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิด 
ผลสําเร็จแก่ราชการและประชาชน 

๓) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานหรือ

องค์การต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ         

แก่องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข 
๗) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
๘) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ปรับ
บทบาทภารกิจเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์และการเป็นหน่วยวิชาการในการกํากับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพ มุ่งเน้นการเป็นกรมวิชาการทําหน้าที่ควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนารูปแบบ 
การประเมินเทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในระบบคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการพัฒนากลไกในด้านกฎหมายเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกํากับให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชน พัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศใน
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๔

การเป็นศูนย์กลางการบริหารสุขภาพระหว่างประเทศ การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพในระบบบริการ
สุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามกลุ่มวัย และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประชาชนเพ่ือการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน บทบาทภารกิจใหม่กรมจึงมีภารกิจด้านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน การควบคุม กํากับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน และ
พัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน และมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 1) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 2) ควบคุม กํากับ และประเมินผลยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน และการพิทักษ์สิทธิของประชาชน 
 ๓) ควบคุม กํากับ รับรอง  มาตรฐาน และการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ 
 4) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การคุ้มครอง และการเยียวยา ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  
 5) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ  
 6) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ  
 8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดต้ังหน่วยงานภายในเพ่ิมขึ้น 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1) หน่วยงานในส่วนกลาง จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองแผนงาน กองกฎหมาย กองสุขภาพ

ระหว่างประเทศ กองคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
2) หน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ภูมิภาค 12 หน่วยงาน คือ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต         

(เดิมเป็นศูนย์ภายใต้กองวิศวกรรมการแพทย์ 9 ศูนย์  ศูนย์ภายใต้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 5 ศูนย์) 
   2.1) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จ.เชียงใหม่  

2.2) สํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เขต 2 จ.พิษณุโลก  
2.3) สํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เขต 3 จ.นครสวรรค์  
2.4) สํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เขต 4 จ.นนทบุร ี 
2.5) สํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เขต 5 จ.ราชบุรี  
2.6) สํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เขต 6 จ.ชลบุรี  
2.7) สํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เขต 7 จ.ขอนแก่น  
2.8) สํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เขต 8 จ.อุดรธานี  
2.9) สํานักงานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ เขต 9 จ.นครราชสีมา  
2.10) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จ.อุบลราชธานี 
2.11) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จ.นครศรีธรรมราช  
2.12) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จ.สงขลา 
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พร้อมทั้งได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจหน่วยงานตามกฎกระทรวงเพ่ือมุ่งเน้นบทบาทการเป็นหน่วยงาน
ควบคุมกํากับให้มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งมี 8 หน่วยงานตามกฎกระทรวง คือ สํานักบริหาร   สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ กองสนับสนุนสุขภาพ          
ภาคประชาชน  กองสุขศึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

โดยแบ่งโครงสรา้งเป็น 3 กลุ่มภารกิจ และสํานักงานงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต  ดังน้ี  
1) กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน                 

กองสุขภาพระหว่างประเทศ สํานักบริหาร และกองแผนงาน  
2) กลุ่มภารกิจควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ และกองสุขศึกษา 
3) กลุ่มภารกิจบริหาร ประกอบด้วย สํานักบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองคลังและพัสดุ กองทรัพยากรบุคคล กองกฎหมาย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
4) สํานักงานงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต  

พันธกิจตามยุทธศาสตร์ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีพันธกิจที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสัมฤทธ์ิได้แก่ 
1) พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ

ภาคประชาชน 
2) ควบคุม กํากับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนากลไกการบังคับใช้กฏหมาย 
3) ควบคุมและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน โดย

การมีส่วนร่วมของประชาชน  
4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ

คุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
ภายใต้บทบาทภารกิจและโครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามบทบาทภารกิจกรมใหม่) ทํา

หน้าที่เป็น “Health Regulator,Technology Assessment, Model Development ,Technical 
Support” เพ่ือพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพคือ เปลี่ยนจากการเป็นผู้ให้บริการมาเป็นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และควบคุม 
กํากับ ประเมินผล ติดตาม คุณภาพ มาตรฐาน  

การพัฒนาระบบสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ มีดังน้ี 

1) ภายใต้ Nation Health Autority  (NHA) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหน้าที่เป็น Health 
Regulator ในระบบบริการสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์ และ บริการสุขภาพ) ดําเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพในระดับประเทศ (Nation Health Service Consumer Protectoin Authotrity: NHSCPA  ) 

2) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับบทบาทเป็น “เป็นผู้ควบคุม กํากับ (Regulator) คุณภาพ
มาตรฐาน เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ” 

3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดําเนินการตอบสนองต่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ คือ “ระบบริการมีมาตรฐาน ประชาชน มีความรู้มีศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองได้” 
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(2) วิสัยทัศน์ และค่านิยม  
- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการทบทวนเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม เป็นประจําทุกปีก่อน
การจัดทําคําของบประมาณประจําปี 2558  ดังน้ี  

 
วิสัยทัศน ์ เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

เป้าประสงคห์ลัก 

1. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนตระหนักรู้ในเรือ่งความซื่อสัตย์ สุจริตมีคณุธรรม   
จริยธรรม 

2. สถานบริการสขุภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
และผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคณุภาพตามมาตรฐาน 

3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและชุมชนมีการจัดการระบบ 
สุขภาพที่เข้มแข็ง 

4. ผลงานการวิจัยด้านสนับสนุนบริการสุขภาพที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพและระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน 

ค่านยิม มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นําจิตบริการ 

วัฒนธรรม บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับ
ตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากร (ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว)รวมทั้งกรอบอัตรากําลังและอัตรากําลังของส่วนราชการ
ด้วย(#) (ให้ใช้ข้อมูล ณ วันปัจจุบันที่ส่วนราชการจัดทํารายงานนี้) 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีบุคลากรปฏิบัติงานท้ังในส่วนกลางและในภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น 
1,130 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 815 คน พนักงานราชการ 108  คน และลูกจ้างประจํา 207  คน 
บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี ตําแหน่งที่มีจํานวนข้าราชการมากที่สุด ๓ ลําดับแรก คือ 
นักวิชาการสาธารณสุข นายช่างไฟฟ้า และนายช่างเทคนิค ตามลําดับ ซึ่งลักษณะของบุคลากรกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพมีรายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางแสดงลักษณะโดยรวมของบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ข้อมูล 
จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 
พนกังาน
ราชการ ลูกจ้างประจํา 

จํานวนบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา) 
รวมทั้งสิ้น 1,130 คน 
สถานที ่ ส่วนกลาง 541 78 98 
ปฏบิตังิาน ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค 274 30 109 

เพศ ชาย 476 47 144 
หญิง 339 61 63 

อายุ < = 24  ปี 3 4 - 
25 - 34 ปี 118 86 - 
35 - 44 ปี 185 17 11 
44 - 54 ปี 332 1 101 

 > = 54  ปี 177 - 95 
ระดบัการศกึษา ตํ่ากว่าปริญญาตรี 212 9 205 

ปริญญาตร ี 443 99 2 
ปริญญาโท 154 - - 
ปริญญาเอก 6 - - 

สายงาน สายงานหลัก 608 - - 
สายงานรองและสนับสนุน 207 - - 

ระดบัตําแหนง่ ทั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน 72 - - 
ทั่วไป  ระดับชํานาญงาน 339 - - 
ทั่วไป  ระดับอาวุโส 26 - - 
วิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 105 - - 
วิชาการ  ระดับชํานาญการ 187 - - 
วิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 74 - - 
วิชาการระดับ  เช่ียวชาญ 4 - - 
อํานวยการ  ระดับต้น - - - 
อํานวยการ  ระดับสูง 4 - - 
บริหาร  ระดับต้น 3 - - 
บริหาร  ระดับสูง 1 - - 
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ข้อมูล 
จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 
พนกังาน
ราชการ ลูกจ้างประจํา 

ประเภท
ตําแหน่ง 

นักบริหาร 4 
ผู้อํานวยการ 2 
ผู้อํานวยการด้าน(วิศวกรรม) 1 
เจ้าพนักงานธุรการ 75 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 23 - - 
เจ้าพนักงานพัสดุ 11 - - 
เจ้าพนักงานสถิติ 3 - - 
นายช่างไฟฟ้า 103 - - 
นายช่างเทคนิค 96 - - 
นายช่างโยธา 92 - - 
นายช่างเครื่องกล 10 - - 
นายช่างศิลป์ 12 - - 
นายช่างเขียนแบบ 3 - - 
นายช่างภาพ 1 - - 
นายช่างพิมพ์ 3 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 4 - - 
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 - - 
นักจัดการงานท่ัวไป 17 - - 
นักทรัพยากรบุคคล 12 - - 
นักทะเบียนวิชาชีพ  1 - - 
นักประชาสัมพันธ์ 2 - - 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 31 - - 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 - - 
นักวิชาการเงินและบัญชี 9 - - 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 - - 
นักวิชาการเผยแพร่ 17 - - 
นักวิชการพัสดุ 3 - - 
นักวิชาการสาธารณสุข 153 - - 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 7 - - 
นักวิเทศสัมพันธ์ 1 - - 
นายแพทย์ 2 - - 
นิติกร  13 - - 
เภสัชกร  4 - - 
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ข้อมูล 
จํานวน (คน) 

ข้าราชการ 
พนกังาน
ราชการ ลูกจ้างประจํา 

มัณฑนากร 4 - - 
วิศวกร 1 - - 
วิศวกรเคร่ืองกล 10 
วิศวกรไฟฟ้า 22 - - 
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 5 - - 
วิศวกรโยธา 20 - - 
สถาปนิก 29 - - 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - 
ทันตแพทย์ 1 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แ

พนักงาน
108 
10

ล

สายงานรอง
และสนับสนุน

207 คน
25%

แผนภาพ

นราชการ
คน
%

ลูกจ้างประจํา
207 คน
18%

แผนภ

แผนภาพท่ี

รายงาน

พแสดงลกัษณ

ภาพท่ี 1 จํานว

ท่ี 2 จํานวนบุคล

นลักษณะสําคัญ

๑๐

ณะบคุลากรกร
 
 

 

วนข้าราชการ พ

ลากรในสายงาน

ญขององค์การ ก

รมสนบัสนนุบ

ข้าราช
815 ค
72%

พนักงาน และลู

สายงาน
608 ค
75%

นหลัก สายงาน

กรมสนับสนุนบริ

บรกิารสขุภาพ

ชการ
คน
%

ลูกจ้างประจํา

นหลัก
คน
%

นรองและสนับส

ริการสุขภาพ 

พ 

สนุน
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อา
เ
ยุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 24 ปี

7 คน
1%

อายุ 44 - 54 ปี
434

50.58%

ปริญญาโท
154 คน
14%

แผนภ

รายงาน

ปี

แผนภาพท่ี 3

ปริญญาตรี
544 คน
48.14%

ภาพท่ี 5 จํานว

นลักษณะสําคัญ

๑๑

จํานวนบุคลาก

ปริญญา
6 คน

0.53

วนบุคลากรจําแ

ญขององค์การ ก

อายุ 35
213
25

กรจําแนกตามอ

าเอก
น
%

แนกตามระดับก

กรมสนับสนุนบริ

อายุ 2
20

5 - 44 ปี
3 คน
5%

อายุ

ต

การศึกษา

ริการสุขภาพ 

25 - 34 ปี
04 คน
24%

ตํ่ากว่าปริญญาต
426 คน
37.70%
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ตรี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นัก

นักวิชาก
ตรวจส
ภายใน

5
0.61%

นักวิช

นักวิชกา
3

0.36

นักวิชา

นกั

นายแ
2

0.24

ท
วิ

0

นักประช

0.

นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน
31

3.77%

ักวิชาการคอมพิวเตอร์
1

0.12%

นักวิชาการ
เงินและ
บัญชี

9
1.09%

การ
อบ
น

%

าการเผยแพร่
17

2.07%

ารพัสดุ

6%

นักวิชากา

18

าการโสตทัศนศึกษา
7

0.85%

กวิเทศสัมพันธ์
1

0.12%

แพทย์
2
4%

นิติกร 
13

1.58%
เภส

0.4

มัณฑนากร
4

0.49%

วิศว
1

0.1

เ

เจ้า
ปนัก

ทรัพยากร
บุคคล

12
1.46%

นัก
ะเบียน
วิชาชีพ 

1
0.12%

ชาสัมพันธ์
2
24%

ารสาธารณสุข
153
8.59%

สัชกร 
4
49%

วกร
1
2% วิศวกรเครื่องกล

10
1.22%

วิ

รายงาน

นายช่า
พิมพ์

3
0.36%

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
4

0.49%

าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1
0.12%

นักจัดการ
งานท่ัวไป

17
2.07%

วิศวกรไฟฟ้า
22

2.67%

วิศวกรไฟฟ้า
สื่อสาร

5
0.61%

วิศวกรโยธ
20

2.43%

สถาปนิก
29

3.52%

นลักษณะสําคัญ

๑๒

อํานวยก
ระดับส

4
0.49%

นายช่าง
12

1.46นาย
ช่างภาพ

1
0.12%

าง
พ์

%

า

า

นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
0.12%

ทันตแพทย์
1

0.12%

ญขององค์การ ก

การ  
สูง

%
บริหาร  
ระดับต้น

3
0.36%

บริหาร  
ระดับสูง

1
0.12%

เจ้าพนักงานธุรการ
75

9.11%

นายช่างโยธา
92

11.18%

นายช่างเครื่อง
10

1.22%
งศิลป์
2
6%

นายช่างเขียนแบบ
3

0.36% แผนภาพ

กรมสนับสนุนบริ

นักบริหาร
4

0.49%
ผู้อํานวยกา

2
0.24%

ผูอ้

ร

เจ้า

งกล

พท่ี 4 จํานวนข้ารา

ริการสุขภาพ 

ร

อํานวยการด้าน(วิศวกรรม)
1

0.12%

าพนักงานการเงินและบัญชี
23

2.79%

เจ้าพนักงานพัสดุ
11

1.34%
เจ้าพ

นายช่างไฟฟ้า
103

12.52%

นายช่างเทคนิค
96

11.66%

าชการจําแนกตามป

58
 

 

ชี

พนักงานสถิติ
3

0.36%

ประเภทตําแหน่ง
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๑๓

(4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบ้างรวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการให้บริการและการปฏิบัติงาน(#) 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักที่สําคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมฯ 
โดยเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ ในอันที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจหลักของกรมมี ดังน้ี  
 

ตารางแสดงรายการเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
 

ประเภท รายการ 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใช้ในงานหลัก 

๑) งานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ได้แก่  
  - ระบบงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
  - ระบบทะเบียนแบบแปลน 
  - ระบบวิทยุสื่อสารทางไกล 
 
๒) งานด้านอาคารสถานที่บริการสุขภาพภาครัฐ 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) 
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๑๔

ประเภท รายการ 
4) งานด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่  
  - ระบบการติดต่อสื่อสารวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e – Radio) 
  - โปรแกรมระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  - โปรแกรมการประเมินผลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
 

เทคโนโลยีที่ใช้ในงานสํานักงานทั่วไป  
- ระบบ Intranet / Internet เช่ือมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 
- ระบบ Website ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสํานัก/กอง/กลุ่ม 
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e – mail) 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- ระบบงานคลังพัสดุ 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
- ระบบติดตามกํากับการใช้จ่ายงบประมาณ (SMART) 
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับองค์กรถึงระดับบุคคล 
- ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยเห็นภาพและเสียงโดยใช้ Web-EX 
- ระบบการให้บริการข้อมูลผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) 
- ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(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 
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๑๕

ประเภท รายการ 
อุปกรณ ์
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานหลัก 
๑) งานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ได้แก่  
- เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์ 
- เครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
- เครื่องมือซ่อมวิทยุคมนาคม 
- เครื่องมือซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- เครื่องมือซ่อมยานพาหนะ 
- เครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง 
- ห้องสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์ จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องเก็บเคร่ืองมือสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือแพทย์ จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องซ่อมเครือ่งมือทางการแพทย์และสาธารณสุข จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องซ่อมเครือ่งวิทยุโทรคมนาคม  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องซ่อมสาธารณูปการ  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้อง X – ray  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องรับ – ส่งข่าววิทยุสื่อสารทางไกล  จํานวน ๑ ห้อง 
- เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารทางไกล 
๒) งานด้านอาคารสถานที่บรกิารสุขภาพภาครัฐ 
              - 
๓) งานด้านระบบบริการสุขภาพ 
          - 
4) งานด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน ได้แก่  
- เครื่องฉายภาพสามมิติ 
- เครื่องเลือกสญัญาณภาพพร้อมทําเทคนิคพิเศษแบบดิจิตอล 
- โรงพิมพ์  จํานวน ๑ โรง 
- รถหน่วยสขุศึกษาเคลื่อนที ่ จํานวน ๑ คนั 
- ห้องผลิตรายการโทรทัศน์  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องควบคุมการถ่ายทอดโทรทัศน์  จํานวน ๑ ห้อง 
- ห้องตัดต่อภาพ  จํานวน ๑ ห้อง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานสํานักงานทั่วไป 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ/ แบบพกพา/  Tablet 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่าย (NAS)  
- เครื่องฉาย LCD และจอแสดงภาพ 
- เครื่อง Multimedia Projector จอรับภาพ 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 
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๑๖

ประเภท รายการ 
- เครื่องโทรศัพท์ / เครื่องโทรสาร 
- เครื่องสแกนน้ิว 
- เครื่องบันทึกเสียง 
- กล้องถ่ายภาพน่ิงดิจิตอล 
- กล้องวิดีโอ 
- เครื่องเสียงห้องประชุม /ลําโพงขยายเสียง 
- เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี/ขาวดํา แบบ Network  
- เครื่องโรเนียวดิจิตอล 
- เครื่องฉายแผ่นทึบ 
- เครื่องเรียงกระดาษ 
- เครื่องตัดกระดาษ 
- ตู้ดรรชนี 
- เครื่องทําเล่มหนังสือ 
- เครื่อง Vesnalizer 
- ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  จํานวน ๓ ห้อง 
- ห้องคลังพัสดุ  จํานวน ๘ หอ้ง 
- ตู้นิรภัย 

สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

- ห้องปฏิบัติการ / ห้องประชุม / โครงสร้างอ่ืนๆ 
  ห้องประชุมขนาดเล็ก (ความจุ ๑๐ คน) จํานวน ๕ ห้อง 
  ห้องประชุมขนาดกลาง (ความจุ ๓๐ คน) จํานวน ๑๕ หอ้ง 

  ห้องประชุมขนาดใหญ่ (ความจุ ๕๐ คน) จํานวน ๘ ห้อง 
- ห้องสมุด จํานวน ๗ ห้อง และมุมหนังสือ 
- ห้องจัดเตรียมอาหาร จํานวน ๒ ห้อง 
- ห้องกีฬาในรม่ และสนามกีฬากลางแจ้ง จํานวน ๒ ห้อง 
- ห้องพัก / บ้านพัก เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และผู้เข้า
สัมมนา 
  บ้านพักผู้เขา้รับการอบรม/สัมมนา           จํานวน ๑ หลัง 

  บ้านพักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค จํานวน ๑๐๘ หลัง 
  ห้องพักสําหรับผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา จํานวน ๕๘ หลัง 
- โรงอาหาร จํานวน 5 โรง 
- ห้องสุขา/ห้องอาบนํ้า (ชาย – หญิง) อยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ของอาคารสํานักงาน 
จํานวน ๑ ช้ัน) และห้องนํ้าสาํหรับผู้พิการ 
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๑๗

ประเภท รายการ 
- สถานที่ออกกําลังกายและสวนสุขภาพ  
- สวนสวยในตึกบริเวณระเบียงของทุกหน่วยงาน 
- ทางลาด ทางเช่ือมเดินป้องกันแดด 
- สถานที่จอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
- รถตู้  จํานวน  ๒๓  คัน 
- รถยนต์น่ังส่วนบุคคล (ขนาดไม่เกิน ๗ ที่น่ัง)  จํานวน  ๑๑๒  คัน 
- รถกระบะบรรทุก (ไม่เกิน ๑ ตัน)  จํานวน ๑๕ คัน 
- รถมนิิบัส  จาํนวน ๒ คัน 
- เครื่องล้างรถยนต์อัตโนมัติ 
- ลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ 
- บอร์ดปิดประกาศ 
- โต๊ะรับแขก / ที่น่ังรอของผู้รับบริการ 
- ตู้เย็น 
- โทรทศัน์  
- บริการถ่ายเอกสาร 
- ตู้โทรศัพทส์าธารณะ ๒ ตู้ 
- เครื่องปรับอากาศ 
 

 
 
(5) ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง (#) (ให้ระบุเฉพาะที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น) 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ ซึ่งจําแนกตามสินค้าและบริการ ดังน้ี 
 

ตารางแสดงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่สําคญัเก่ียวข้องกับการส่งมอบบริการหลัก 
ข้อ (5) ส่วนราชการดาํเนินการภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัทีส่าํคญัอะไรบ้าง 

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

1. การอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล 
2. การอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
3. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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๑๘

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.
๒๕๔๑ และกฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ ที่ออกตาม 
พ.ร.บ.สถานพยาบาล  
พ.ศ.๒๕๔๑ 
 

๑. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานพยาบาล   
๒. กําหนดประเภท ลักษณะของสถานพยาบาล  
๓. กําหนดเร่ืองเก่ียวกับการอนุญาตให้ประกอบ
กิจการและดําเนินการสถานพยาบาล  การเลิก 
การย้าย การเปลี่ยนแปลง การปิดสถานพยาบาล  
การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการ
สถานพยาบาล และบทกําหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  
๔. กําหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตและ
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาล 
๕. กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการควบคุมดูแลสถานพยาบาล  
๖. กําหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล
เอกชน 
๗. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  

 

กําหนดให้สถานพยาบาลครอบคลุมการประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และวิชาชีพ
กายภาพบําบัด  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พ.ร.บ. สถานพยาบาล 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2555 
 

กําหนดให้สถานพยาบาลครอบคลุมการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ ที่ออกตาม 
พ.ร.บ.การประกอบ 
โรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

๑. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ  
๒. การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ มใิหม้ีการ
แสวงหาผลประโยชน์หรือประกอบโรคศิลปะโดย
มิชอบ  
๓. กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการควบคุมดูแลการประกอบโรคศิลปะ  
๔. บทกําหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งข้อจํากัดและ
เง่ือนไข และการอุทธรณ์ 
๕. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบคําขอ 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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๑๙

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการประ
ประกอบโรคศิลปะ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 

ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะให้มีผูแ้ทนจากสภาเทคนิค
การแพทย์ สภากายภาพบําบัด ร่วมเป็น
คณะกรรมการ  
  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พระราชบัญญัติการประ
ประกอบโรคศิลปะ  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 

แก้ไขมาตรา ๓๒(๖) จาก “(๖) ไม่เป็นผูทุ้พพล
ภาพหรือเป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่า
ไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ” เป็น   
“(๖) เป็นโรคที่คณะกรรมการวิชาชีพประกาศ
กําหนดว่าไม่สมควรให้ประกอบโรคศิลปะ” เพ่ือมิ
ให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะ
เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พระราชบัญญัติการประ
ประกอบโรคศิลปะ  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.2556 

๑. ยกเลิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์  
๒. ปรับปรุงสาขาการประกอบโรคศิลปะใหม่ โดย
นําสาขาการประกอบโรคศิลปะที่กําหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา ๗ สาขามากําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะฉบับน้ี  
ได้แก่  
    ๑) สาขากิจกรรมบําบัด  
    ๒) สาขาการแก้ไขความผดิปกติของการสื่อ    
        ความหมาย  
    ๓) สาขาเทคโนโลยีและทรวงอก  
    ๔) สาขารังสีเทคนิค  
    ๕) สาขาจติวิทยาคลินิก  
    ๖) สาขากายอุปกรณ์  
    ๗) สาขาการแพทย์แผนจีน  
๓. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยให้ อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพเป็นรองประธาน รองอธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้อํานวยการสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. กําหนดให้มคีณะกรรมการวิชาชีพ ๗ สาขา  
ในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
ฉบับน้ี 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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๒๐

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

๕. กําหนดให้คณะกรรมการวิชาชีพที่มาจาก
การแต่งต้ัง และการเลือกต้ัง มีวาระ อยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ ๔ ปี

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรือ่ง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไขสําหรับการรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพและวิธีการเพ่ือ
การรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1. กําหนดประเภท ลักษณะของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. กําหนดเร่ืองเก่ียวกับการรับรองมาตรฐานให้
ประกอบกิจการ โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็น
สถานบริการตามพ.ร.บ.สถานบริการพ.ศ. 2509 
(แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 แก้ไขทั้ง
ฉบับ พ.ศ. 2551 
3. กําหนดมาตรฐานการบริการของสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
4. กําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการ 
ผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพและผูใ้ห้บริการ 
5. กําหนดวิธีการในการรับรองมาตรฐาน
ผู้ดําเนินการสปาเพ่ือสุขภาพและผูใ้ห้บริการ 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พระราชบัญญัติสถานบริการ 
พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 

ตามมาตรา3 )3( )ข  ( กําหนดให้สถานที่เพ่ือ
สุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยเมื่อได้รับการตรวจ  
ประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 
ผู้ดําเนินการ ผูป้ระกอบการ ผู้ให้บริการ  การ
บริการ  และความปลอดภัย ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  จะเป็น
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพอยู่ภายใต้การ
กํากับ ดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย 

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

คุ้มครองสทิธิของประชาชนในการท่ีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมของการออกคําสั่งทางปกครองของ
หน่วยงานรัฐ โดยบัญญัติให้เจา้หน้าที่ของรฐัที่จะ
ใช้อํานาจออกคําสั่งทางปกครองในกฎหมายที่
เก่ียวข้อง จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
แห่งกฎหมายน้ัน  และพิจารณาในประเด็นการ
ขัดกันของกฎหมายซึ่งจะต้องเทียบเคยีงว่า
กฎหมายฉบับไหนมหีลักเกณฑ์ในการประกันความ
เป็นธรรมดีกว่าหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองสูงกว่า  

สํานักนายกรัฐมนตร ี
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๒๑

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เน่ืองจากลักษณะของกิจการมีลักษณะเป็นสถาน
อาบ อบ นวด ที่มีผูใ้ห้บริการแก่ลูกค้า จึงเป็น
กิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งต้องดูแลด้านสุขาภิบาล ได้แก่ เรื่อง
ความสะอาดและลักษณะ ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 
- กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล เป็นกิจการประเภทที่ ๙ )๑(     
- การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็น
การให้บริการใน ๙ )๑(  หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เป็นกิจการ
ประเภทที่ ๙ )๒(                
- การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้น
แต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นกิจการ
ประเภทที่ ๙ )๑๐(                                     

กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

พระราชบัญญัติเครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. 2551 

คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ
แพทย์ปลอม ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เสื่อม
คุณภาพ ฯลฯ 

กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง 
พ.ศ. 2535  

คุ้มครองอนามัยของบุคคล และป้องกันอันตราย
จากการใช้เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

- มาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร                  
- มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย            
- มาตรฐานด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร 

กระทรวงมหาดไทย 
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๒๒

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

เป็นกฎหมายที่เก่ียวกับการดํารงชีวิตของคนใน
สังคม เก่ียวกับการบริโภคสินค้าและการใช้
บริการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องได้มาตรฐานและมี
คุณภาพครบถ้วนตามท่ีผู้ผลิตได้โฆษณาแนะนําไว้ 
ดังน้ันหากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการบริโภคสินค้าและบรกิารจะต้องรีบ เข้า
ไปแก้ไขเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับ
ประชาชน 

กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2518 

การกําหนดเขตพ้ืนที่การก่อสร้างอาคาร กระทรวงมหาดไทย 

พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

- สทิธิและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง                                   
- มาตรฐานแรงงานขั้นตํ่า 

กระทรวงแรงงาน 

พระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติการรับ 
คนต่างด้าวเข้าทํางาน 

กระทรวงแรงงาน 
 

พระราชบัญญัติความผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 
2551 

คุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการท่ีไม่
ปลอดภัย 

กระทรวงแรงงาน 

1.5 การรบัรองมาตรฐานดา้นอาคารสถานที่และสถาปตัยกรรมดา้นสาธารณสุข 
๑) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

- ข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) แก้ไขโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที ่๕๘ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลักษณะอาคารส่วน
ต่างๆ ของอาคารที่ว่างภายนอกแนวอาคาร และ
ระยะต่างๆ ของอาคาร ว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ 
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารสําหรับผู้พิการ หรือทพุพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกโดยอํานาจตามความในมาตรา 
๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

กระทรวง 
มหาดไทย 

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

- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารสําหรับผู้พิการและคนชรา 

กระทรวงแรงงาน 
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๒๓

กฎหมาย กฎระเบียบ 
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ตามกฎหมาย

๓) พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
- ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สภาวิศวกร 

๔) พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

- การควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
(ควบคุมวิชาชีพสถาปนิก) 

สภาสถาปนิก 

๕) พ.ร.บ. การผังเมือง - การกําหนดเขตพ้ืนที่การก่อสร้างอาคารแต่ละ
ประเภท 

กระทรวง 
มหาดไทย 

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

ว่าด้วยการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน 
เช่น 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 
๒๕๓๘ 
- กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกตามความใน 
พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๘) พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นกฎหมายที่เน้นการจัดการเกี่ยวกับการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้เกิดสภาวะ
แวดล้อมที่ดี เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข 

๙) ประกาศของคณะปฏิวัติ - ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓   ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕  
  เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่า

ด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุช่ัวคราว 
  เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่า

ด้วยน่ังร้าน 
  เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่า

ด้วยเขตก่อสร้าง 
  เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับการ

ตอกเสาเข็ม 

กระทรวง 
มหาดไทย 
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๒๔

กฎหมาย กฎระเบียบ 
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เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

1.6 การรบัรองมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์    
๑) กฎระเบียบของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศ 

ว่าด้วยมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า  มาตรฐาน
ระบบลิฟท์  ระบบระบายและปรับอากาศ เป็น
ต้น 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย 

๒) มาตรฐานคู่มือระบบก๊าซ
ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ว่าด้วยเรื่องก๊าซทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

๓) กฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงสาธารณสุข 
๔) พ.ร.บ. อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ว่าด้วยการจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอด ภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานในหน่วยงานของตนไม่ตํ่า
กว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

- กระทรวงแรงงาน  
- สํานักงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพ กรมควบคุม
โรค) 

๕) พ.ร.บ. เครือ่งมือแพทย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ว่าด้วยการใช้เคร่ืองมือแพทย์ต่อบุคคลอ่ืนอันเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือ
อนามัย ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของ
บุคคลดังกล่าว อันเกิดจากการใช้เครื่องมือแพทย์
น้ัน 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  

๖) ประกาศกฎกระทรวง
มหาดไทย 

ว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับหม้อ
นํ้า 
- มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อนํ้าและ
หม้อต้มนํ้าที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน 

กระทรวง 
มหาดไทย 

๗) ประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ว่าด้วยมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานเก่ียวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

๘) กฎกระทรวง - ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบริการและการ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล้อมในการทํางาน 

กระทรวงแรงงาน 

๙) ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
 

ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด้านความปลอดภัย     อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
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๑๐) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการ บริหารและ
การจัดการด้านความปลอด ภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ ๒)  

กระทรวงแรงงาน 

๑๑) กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพ แวดล้อมในการทาํงานเก่ียวกับไฟฟ้า 

กระทรวงแรงงาน 
 

๑๒) กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ
ภาวะแวดล้อม (สารเคม)ี 

กระทรวงแรงงาน 

๑๓) กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องกําหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้
หม้อไอนํ้าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้องถูก
ควบคุมการปลอ่ยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 

กระทรวงแรงงาน 
 

๑๔) ประกาศกฎกระทรวง
มหาดไทย 

ว่าด้วยเรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน 
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ
คํานวณระดับเสียงขณะรบกวน การคํานวณค่า
ระดับการรบกวน การคํานวณค่าระดับการ
รบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน 

กระทรวงมหาดไทย 

๑๕) ประกาศกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
นํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๖) ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดประเภทของอาคาเป็นแหล่ง
กําหนดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยนํ้า
เสียลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๗) ประกาศกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้า
หน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๘) ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนิน งาน
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเก่ียวกับ
ระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการ
ที่ต้องดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

กระทรวงแรงงาน 

๑๙) ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
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สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน 
แสงสว่าง เสียง พ.ศ. ๒๕๔๙ การตรวจวัดความ
เข้มของแสงสว่าง (Illumination 
Measurement) 

 
 

๒๐) แนวปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง 

ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการบรหิาร
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙  การตรวจวัด
เสียงดัง (Noise Measurement) 

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
 

๒๑) แนวปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง 

ว่าด้วยเรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙  การ
ตรวจวัดสภาพความร้อน (Hot Environment 
Measurement) 

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
 

๒๒) กฎระเบียบวิทยุโทรคมนาคม 
 

ว่าด้วยเรื่องการนําเข้า การขอใช้ การขอขยาย
ข่ายการขอบัตร 

กระทรวงสาธารณสุข 

23) ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ ว่าด้วยการควบคุมการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ. 2555 

กระทรวงสาธารณสุข 

1.7 การรบัรองมาตรฐานงานสุขศกึษา 
๑) รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๘๐ 
(๒) 

- มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมสีทิธิเสมอกันในการ
รับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้
มาตรฐาน 
- มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่
รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นสําคัญ 
- มาตรา ๘๐ (๒) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอัน
นําไปสู่สุขภาพสุขภาวะที่ย่ังยืน รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
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๒๗

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

๒) พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสขุภาพหรือสุขภาวะ
ร่วมกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมในรูปของ “สมัชชาสุขภาพ” ซึ่งนําไปสู่
อุดมการณ์ของชาติ สร้างนําซ่อมสุขภาพ ซึ่งมี
สาระใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติที่เก่ียวข้อง (การ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัย
ที่คุกคามสขุภาพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ) 

สํานักงานคณะ กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 

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

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม๒๕๓๙ 
อนุมัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี ฝ่ายสังคม
ให้ความเห็นชอบ “นโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติ
และสุขบัญญัติแห่งชาติ” และให้ดําเนินการ  
ต่อไปได้ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
กระทรวงต่างๆ และภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องได้
พิจารณา และร่วมกันกําหนดขึ้น 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.8 การรบัรองมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชน 
1) ระเบียบกระทรวง
สาธารณสขุว่าด้วยบุคคล ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล สุขาภิบาล องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ่ืน หรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายให้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ความควบคมุของเจ้าหน้าทีซ่ึ่ง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๙  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่าน
การอบรมและได้รับหนังสือรับรองความรู้ 
ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังให้เป็น อสม. อยู่
สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

2) ระเบียบกระทรวง
สาธารณสขุ ว่าด้วยบุคคลซึ่ง
ได้รับการมอบหมายให้
ประกอบโรคศิลปะสาขา

ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
ซึ่งได้ผ่านการอบรมและได้รบัหนังสือรับรอง
ความรู้ ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข  
และยังคงเป็น  อสม. ให้ทําการประกอบโรค

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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๒๘

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

การแพทย์แผนไทย หรือสาขา
กาแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน
ความควบคมุของเจ้าหน้าทีซ่ึ่ง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ศิลปะ โดยใช้ยาสมุนไพร การนวด การอบ การ
ประคบ และวิธีอ่ืนตามที่กําหนดในแบบ เรียน
ด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข 

3) ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๔4 

เป็นหลักเกณฑ์สําหรับอาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือคุม้ครองประชาชน 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม. เข้ามสี่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชนตามหลักการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

4) ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าป่วยการของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. 2552 

เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการจ่ายเงินค่า
ป่วยการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่ (อส
ม.) บ้านตามมติ ครม. เพ่ือส่งเสริมบทบาท อสม. 
ให้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการปฏิบัติงานส่งเสริม
สุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วย รวมถึงการเฝ้าระวังโรคในชุมชน
เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจแก่ อสม.ทั่วประเทศ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

5) มติ ครม. วันที่ 21 
ธันวาคม 2536 

กําหนดให้วันที่ 20 มี.ค. ของทุกปีเป็นวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6) มติ ครม. วันที่ 13 
มกราคม 2552  

เห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเสริมสร้าง
รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิติและความมั่นคงด้าน
สังคม โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

7) มติ ครม. วันที่ 1 ธันวาคม
2553 

กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. 
และกําหนดให้กระทรวงการ คลังและสํานัก
งบประมาณจัดสรรเงินเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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๒๙

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

2 องค์ความรูแ้ละนวัตกรรมด้านระบบบรกิารสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
2.1 ด้านสขุภาพภาคประชาชน         
2.2 ด้านสขุศกึษา 
2.3 ด้านสถานพยาบาลเอกชน  
2.4 ด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
2.5 ด้านอาคารสถานทีแ่ละสถาปตัยกรรมด้านสาธารณสุข 
2.6 ด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
2.7 ด้านมาตรฐานการใหบ้ริการสขุภาพระดบัประเทศและระดบัสากล 
1) รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๘๐ 
(๒) 

- มาตรา ๕๑  บุคคลย่อมมสีทิธิเสมอกันในการ
รับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้
มาตรฐาน 
- มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่
รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชนเป็นสําคัญ 
- มาตรา ๘๐ (๒) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอัน
นําไปสู่สุขภาพสุขภาวะที่ย่ังยืน รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

สํานักนายก รฐัมนตรี 

2) พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างสขุภาพหรือสุขภาวะ
ร่วมกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมในรูปของ “สมัชชาสุขภาพ” ซึ่งนําไปสู่
อุดมการณ์ของชาติ สร้างนําซ่อมสุขภาพ ซึ่งมี
สาระใน พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติที่เก่ียวข้อง 
 - การสร้างเสริมสุขภาพ 
 - การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสขุภาพ 
 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

สํานักงานคณะ กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 

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

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม๒๕๓๙ อนุมัติ
ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี ฝ่ายสังคมให้ความ
เห็นชอบ “นโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติและ 
สุขบัญญัติแห่งชาติ” และให้ดําเนินการต่อไปได้ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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๓๐

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงต่าง  ๆและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องได้พิจารณาและร่วมกันกําหนดขึ้น 

4) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทํา
ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 

ว่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของ
การประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย์ 

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

3. ข้อเสนอเชงินโยบายดา้นการเปน็ศนูย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ  
1) พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 

ว่าด้วยการควบคุมการเข้ามาในประเทศของคน
ต่างด้าว การดูแลเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
คนต่างด้าว รวมถึงความม่ันคงของประเทศเพ่ือ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนชาวไทย 

กระทรวง 
มหาดไทย 

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

เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าวที่
ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราที่มิใช่ผู้ถือ
หนังสือเดินทางประเภททูตหรือประเภทราชการ  

กระทรวง 
มหาดไทย 

3) กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการตรวจ การ
ยกเว้น และการเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2546 

ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือบัตร
เดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business 
Travel Card : ABTC) ให้สามารถเดินทางเข้ามา
ในราชอาณา จักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือประกอบ
ธุรกิจโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา 
 

กระทรวง 
มหาดไทย 

4) กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการตรวจ การ
ยกเว้น และการเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตรา  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 

ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวที่มี
สัญชาติตามท่ีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวเพ่ือรับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว
จํานวนไม่เกิน 4 คน ได้รับการยกเว้นการตรวจ
ลงตราและอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกินเก้า
สิบวันเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเลศิในด้านผลิตภัณฑ์
และการบริการด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 

กระทรวง 
มหาดไทย 
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กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เนื้อหา สาระสาํคญัของกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคบั

ส่วนราชการที่เปน็ผูร้ักษาการ
ตามกฎหมาย

5) ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
กําหนดรายช่ือประเทศที่ผู้ถือ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการ
ช่ัวคราวเพ่ือรับการ
รักษาพยาบาลและผู้ติดตาม
ได้รับการยกเว้นการตรวจลง
ตราและอยู่ในราช อาณาจักร
ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ว่าด้วยการกําหนดรายช่ือประเทศที่ผู้ถือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 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. สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ (United Arab 
Emirates) 

กระทรวง 
มหาดไทย 

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

ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ใช้ยา
ทั้งในด้านผู้รับอนุญาตอํานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และในส่วนที่เก่ียวกับคุณภาพของยา
รวมท้ังวิธีการควบคุมคุณภาพและการโฆษณา
ขายยา ควบคุมยาที่นําหรือสัง่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

7) พ.ร.บ. ยา (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2530 

ว่าด้วยการอนุญาตและการควบคุมการผลิต การ
ขาย การนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 

กระทรวงสาธารณสุข 

8) ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ชนิดของยา เภสัช 
เคมีภัณฑ์ เกลอืของเภสัช
เคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์
ก่ิงสําเร็จรูปที่ผูนํ้าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นหนังสือจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

ประกาศยา 16 รายการ ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ และยาจํานวน 154 ชนิดที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบในการนําเข้าจาก อย. 

สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

9) พิธีการศุลกากร กรณีเดิน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร 

ว่าด้วยการสําแดงรายการสิ่งของผู้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร 

กระทรวงการต่างประเทศ 
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ข. ความสัมพนัธภ์ายในภายนอกองคก์าร 

 (6)  โครงสร้างองค์การ และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด (#) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกํากับดูแลของ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมอบให้ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการ
สุขภาพ เป็นผู้กํากับดูแล  

ปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้นจํานวน 26 หน่วยงาน โดยประกอบด้วย
หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และ
หน่วยงานที่จัดต้ังภายใน ดังน้ี   

1. หน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2552 มี 8 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักบริหาร  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  กองสุขศึกษา  
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กองแบบแผน  กองวิศวกรรมการแพทย์  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  และ
กลุ่มตรวจสอบภายใน  

2. หน่วยงานที่จัดต้ังภายใน มี 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
    2.1 หน่วยงานในส่วนกลาง จํานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่  กองกฎหมาย  กองแผนงาน  กองบริหารทรัพยากร

บุคคล  กองคลัง  กองสุขภาพระหว่างประเทศ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
    2.2 หน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ภูมิภาค 12 หน่วยงาน คือ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต (เดิม

เป็นศูนย์ภายใต้กองวิศวกรรมการแพทย์ 9 ศูนย์ ศูนย์ภายใต้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 5 ศูนย์) 
โดยมีการจัดกลุ่มหน่วยงานที่มีบทบาทในลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน ภายใต้ 4 กลุ่มภารกิจ โดยดังน้ี  
1) กลุ่มภารกิจบริหาร ประกอบด้วย สํานักบริหาร กองกฎหมาย กองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองคลัง 
2) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และสุขภาพภาคประชาชน ประกอบด้วย กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน กองแผนงาน และกองสุขภาพระหว่างประเทศ 
3) กลุ่มภารกิจควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน และกองสุขศึกษา 
4) กลุ่มภารกิจภูมิภาค ประกอบด้วย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต 
ส่วนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภาย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี  
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2. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีรองอธิบดีเป็นหัวหน้า

ศูนย์ มีการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานภายในกรม และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมตาม
ประมวลจริยะรรมข้าราชการพลเรือน  

นอกจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทํานโยบายกํากับองค์การที ่ดีที ่ประกอบด้วย
นโยบายหลัก ๔ ด้าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ/โครงการ ส่งมอบให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ด้านรัฐ ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านองค์การและผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้จัดทํา
มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียซึ่งหมายรวมถึงสังคม บุคลากรภายในกรม ในอันที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
รวมทั้งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐  

3. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
มีการดําเนินการในรูปของคณะทํางานพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ซึ่งมีผู้อํานวยการสํานักบริหารทําหน้าที่ประธานคณะทํางานฯ และมีหัวหน้ากลุ่มติดตามและ
ประเมินผล สํานักบริหาร ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทํางานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางระบบ และจัดทํา
แผนกํากับ ติดตาม ประเมินผล ทั้งนี้ ให้สอดคล้อง ครอบคลุมตัวชี้วัด เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐมนตรี แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี ยุทธศาสตร์
ระดับกระทรวง ระดับกรม และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีอย่างเป็นระบบ และมี 
หน่วยงาน คือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ยังมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แนวนโยบายรัฐบาล แนวนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีการติดตามเป็นรายสัปดาห์ในที่ประชุม
ผู้บริหาร ๓ ระดับ รวมท้ังติดตามเป็นรายเดือนในการประชุมประจําเดือนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อ
เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานให้เป็นตามเป้าหมายที่กําหนด  

นอกจากนี้ การกํากับดูแลจากหน่วยภายนอกยังมีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวงสาธารณสุข (คตป.) ทําหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินผล ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการดําเนินงานทั้งในด้านการเงิน การคลัง และประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงมีสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ทําหน้าที่ขับเคล่ือน และ
ผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในทุกๆ ส่วนราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕  
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๓๕

(7) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการใหบ้ริการหรือส่งมอบงานต่อกนัมีหน่วยงานใดบา้ง 
มีบทบาทอย่างไรในการปฏบิตังิานร่วมกนั(#) 

- ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
- มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร 

 

การปฏิบัติงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในกระบวนการการให้บริการ มีองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกัน หรือต้องส่งมอบงานให้กรมฯ มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ส่วนหน่วยงาน
นอกสังกัดระทรวงสาธารณสุข เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (ชมรม อสม.) สภาวิชาชีพต่างๆ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง มีการส่ือสาร
ระหว่างกันแบบ สองทาง และแบบทางเดียว ได้แก่ การประชุม / สัมมนา การประสานและร่วมปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ การติดต่อระหว่างบุคคล การรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ บริหารแผนงานและงบประมาณ 
(SMART) การสื่อสารผ่านระบบ Intranet และระบบ Internet โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือราชการ เป็นต้น 
  

ตารางแสดงสว่นราชการทีเ่กี่ยวข้องในการใหบ้รกิารหรอืส่งมอบงานต่อกัน 
 

บริการทีใ่ห ้ ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ทีใ่น
การปฏบิตัริ่วมกัน 

ข้อกาํหนดทีส่าํคญั
ในการปฏบิตังิาน

ร่วมกนั 

แนวทางและ
วิธกีารสือ่สาร
ระหว่างกนั 

1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน 
1.1 การอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลเอกชน 
1.2 การอนุญาตให้
ดําเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับ
มอบอํานาจให้
สามารถออก
ใบอนุญาตคลนิิก 
2. สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน 

ตรวจสอบ กํากับ 
ควบคุม
สถานพยาบาล
เอกชนให้เป็นไป
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. ถูกต้อง 
4. ครบถ้วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 
 

1.3 การอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบโรค
ศิลปะ 
 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้รับ

ตรวจสอบ กํากับ 
ควบคุมผู้ประกอบ
โรคศิลปะ 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต้อง 
4. ครบถ้วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
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บริการทีใ่ห ้ ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ทีใ่น
การปฏบิตัริ่วมกัน 

ข้อกาํหนดทีส่าํคญั
ในการปฏบิตังิาน

ร่วมกนั 

แนวทางและ
วิธกีารสือ่สาร
ระหว่างกนั 

มอบอํานาจให้
สามารถออก
ใบอนุญาตได้ 

5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 

1.4 การรับรอง
มาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. สมาคมสปาไทย 
3. สมาพันธ์สปาไทย 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือให้สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต้อง 
4. ครบถ้วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 

1.5 การรับรอง
มาตรฐานด้านอาคาร
สถานที่และสถาปัตย 
กรรมด้านสาธารณสุข 

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

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือให้สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต้อง 
4. ครบถ้วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 
 

1.6 การรับรอง
มาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย ์

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

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือให้สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต้อง 
4. ครบถ้วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 
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บริการทีใ่ห ้ ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ทีใ่น
การปฏบิตัริ่วมกัน 

ข้อกาํหนดทีส่าํคญั
ในการปฏบิตังิาน

ร่วมกนั 

แนวทางและ
วิธกีารสือ่สาร
ระหว่างกนั 

1.7 การรับรอง
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. สมาคมวิชาชีพ 
สุขศึกษา 
 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
เพ่ือให้สถานบริการ
สุขภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต้อง 
4. ครบถ้วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 

1.8 การรับรอง
มาตรฐานงานสุขภาพ
ภาคประชาชน 

1. หน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวข้อง 
2. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน 
4. องค์กรพัฒนาเอกชน 
5. ประชาชน 

ส่งเสริม สนับสนุน 
กลไกและการ
พัฒนาระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชนเพ่ือการ
พิทักษ์สิทธิของ
ประชาชนด้าน
สุขภาพ 

1. มีคุณภาพ 
2. รวดเร็ว 
3. ถูกต้อง 
4. ครบถ้วน 
 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 
 

2. องค์ความรูแ้ละนวัตกรรมดา้นระบบบริการสขุภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
2.1 ด้านสุขภาพภาค
ประชาชน         
2.2 ด้านสุขศกึษา 
2.3 ด้านสถาน 
พยาบาลเอกชน  
2.4 ด้านสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 
2.5 ด้านอาคาร
สถานที่และ
สถาปัตยกรรมด้าน
สาธารณสุข 
2.6 ด้านวิศวกรรม

1. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. โรงพยาบาลศูนย์ 
3. โรงพยาบาลทั่วไป 
4. โรงพยาบาลชุมชน 
5. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 
6. องค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.)  

ส่งเสริม สนับสนุน
และประสานความ
ร่วมมือเพ่ือรวบรวม
จัดทํา และเผยแพร่
องค์ความรู้/
นวัตกรรม 

1. ถูกต้อง / 
ครบถ้วน 
2. เข้าใจง่ายนําสู่
การปฏิบัติ 
3. ความรู้ข้อมลู
สอดคล้องกับ
สถานการณ์จรงิ 
4. จํานวนสื่อมี
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
5. ข้อมูลสามารถ
นําไปใช้อ้างอิงได้ 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่ม
ย่อย 
6. Website 
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๓๘

บริการทีใ่ห ้ ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหนา้ทีใ่น
การปฏบิตัริ่วมกัน 

ข้อกาํหนดทีส่าํคญั
ในการปฏบิตังิาน

ร่วมกนั 

แนวทางและ
วิธกีารสือ่สาร
ระหว่างกนั 

การแพทย์ 
2.7 ด้านมาตรฐาน
การให้บริการสุขภาพ
ระดับประเทศและ
ระดับสากล 
 

7. ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ชมรม  
อสม.) 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเปน็ศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่างประเทศ 
 

1. รัฐบาล 
2. กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
3. กระทรวงพาณิชย์ 
4. ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
4. หน่วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพ.ศูนย์ 
รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน) 
5. สถานพยาบาล
ภาคเอกชน (รพ.เอกชน, 
คลินิก) 
6. สถานบริการสุขภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการ
จัดทํา/เสนอ
ข้อเสนอในการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพ
ระหว่างประเทศ 
และนําสู่การปฏิบัติ 

1. ความรู้ข้อมลู
สอดคล้องกับ
สถานการณ์จรงิ 
2. ถูกต้อง / 
ครบถ้วน 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
5. การประชุม/
สัมมนา 
6. Website 

 
 
(8) - กลุ่มผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลกัของส่วนราชการคือใครบา้ง (#) 

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ
อะไรบ้าง (#) 
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 
- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักที่ต้องดําเนินการทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้
สามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ซึ่งบริการที่ส่งมอบ  
มี 3 บริการหลักที่ประกอบด้วยบริการย่อย ดังน้ี  
 1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วย การ
อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน การอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน การ
อนุญาตให้เป็นผู ้ประกอบโรคศิลปะ การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การรับรอง
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๓๙

มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข การรับรองมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
การรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา และการรับรองมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชน  
 2. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ซึ ่งมี  
7 ด้าน คือ ด้านสถานพยาบาลเอกชน ด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ด้านอาคารสถานที่และ
สถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข ด้านวิศวกรรมการแพทย์ ด้านสุขศึกษา ด้านสุขภาพภาคประชาชน ด้าน
มาตรฐานการให้บริการสุขภาพระดับประเทศและระดับสากล 
 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีผู้รับบริการหลัก เช่น สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน, 
คลินิก) หน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. , รพท. , รพช.) สถาประกอบการเพื่อสุขภาพ 
สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และสํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข (กรุงเทพมหานคร) เป็นต้น และผู้มีส่วนได้
เสียหลักของกรม  เช่น ประชาชนผู้รับบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นต้น (ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 9) โดยกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ 
รวมถึงกรมมีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันซึ่งแสดงให้เห็นโยจําแนกส่วนของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังน้ี 
 
  กลุ่มผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รบับรกิาร ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทาง/วิธกีาร
ใหบ้รกิาร 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน 
 

1.1 การอนญุาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน 
1.2 การอนญุาตใหด้ําเนนิการสถานพยาบาลเอกชน 
 

- ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
- ผู้ดําเนินการสถานพยาบาล 
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 
 

๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่รวดเร็ว ส่ง
มอบตรงเวลา 
๓. ได้รับบริการท่ีมีความ
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาค 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
5. ใหข้้อมูลและประชาสัมพันธ์   
อย่างทั่วถึง 
 
 
 

1. ส่วนกลาง รับ
บริการที่สํานักสถาน 
พยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 
2. ส่วนภูมิ ภาครับ
บริการที่สํานัก งานสา
ธารณ สุขจังหวัด 
3. ทางไปรษณีย์ 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. Web Site  
6. หนังสือราชการ 
7. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ศูนย์ธุรกิจบริการสุขภาพ 
8. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 
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๔๐

กลุ่มผู้รบับรกิาร ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทาง/วิธกีาร
ใหบ้รกิาร 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

3. การอนญุาตใหป้ระกอบโรคศิลปะ 
ผู้ขออนุญาตประกอบโรคศิลปะ ๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการท่ีรวดเร็ว ส่ง
มอบตรงเวลา 
๓. ได้ รับบริ การที่ มี ความ
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
๔. ได้รับบริการที่ เสมอภาค 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
5.ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 

1. ส่วนกลาง รับ
บริการที่สํานักสถาน 
พยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 
2. ส่วนภูมิ ภาครับ
บริการที่สํานัก งานสา
ธารณ สุขจังหวัด 
3. ทางไปรษณีย์ 
 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. Web Site  
6. หนังสือราชการ 
7. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ศูนย์ธุรกิจบริการสุขภาพ 
8. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 

4. การรบัรองมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ๑. ระยเวลการการให้บริการ

เป็นไปตามกําหนด 
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้และให้
คําแนะนํา อธิบาย ตอบข้อ
สงสัยได้ชัดเจน 
3. เพ่ิมช่องทางการให้บริการ
มากกว่าเดิม  
4. มีจํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ
ต่อจํานวนผู้รับบริการ 

ให้บรกิาร ณ หน่วยงาน
ที่รับบริการ (สถาน
ประกอบ การเพ่ือ
สุขภาพ) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 

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

๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่รวดเร็ว 
๓. ได้รับบริการที่ครอบคลุม 
๔. ได้รับบริการท่ีเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ 
๕. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัติ
ได้จริง 
๖. ได้รับบริการที่มั่นใจ และ
เป็นธรรม  

บริการ ณ หน่วยงาน
ที่รับบริการ 
(หน่วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ/ สถาน 
พยาบาลภาคเอกชน) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 
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๔๑

กลุ่มผู้รบับรกิาร ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทาง/วิธกีาร
ใหบ้รกิาร 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

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

๑. ขั้นตอนการให้บริการน้อย 
ไม่ ยุ่งยากซับซ้อน คล่องตัว 
ติดต่อง่าย 
2. กําหนดแผนการให้บริการ
ในเชิงรุกเป็นประจําต่อเน่ือง
ทุกปี 
3. จัดหาเคร่ืองมือที่ทันสมัย
ในการให้บริการ 
4. เพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ
ในการให้บริการ 
5. เจ้าหน้าที่ให้คําอธิบายและ
ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน  
6.ควรเพ่ิมหรือขยายระยะ 
เวลาการให้บริการ เช่น การ
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์  
7. การออกใบรับรองผลมี
ความรวดเร็ว 

ให้บรกิาร ณ 
หน่วยงานที่รับบริการ 
(หน่วยงานของรัฐใน

สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ/ สถาน 
พยาบาลภาคเอกชน) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 

7. การรบัรองมาตรฐานงานสุขศกึษา 
- หน่วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช., รพ.สต ) 
 

๑. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการ
ให้บริการ 
2. มีงบประมาณเพียงพอใน
การส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 
3. เพ่ิมคุณภาพงานบริการสุข
ศึกษาแบบบูรณาการ 
4. เอกสาร สื่อวิชาการ
ครอบคลุม    ทันต่อเหตุการณ์
และมีช่องทางเข้าถึงได้ง่าย 
5. ขั้นตอนการทํางานมีความ
รวดเร็ว 
 
 

ให้บรกิาร ณ 
หน่วยงานที่รับบริการ 
(หน่วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุม/อบรม 
6. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 
7. เอกสารเผยแพร่ 
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๔๒

กลุ่มผู้รบับรกิาร ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทาง/วิธกีาร
ใหบ้รกิาร 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

8. การรบัรองมาตรฐานงานสขุภาพภาคประชาชน 
- หน่วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (เช่น สสจ. 
สสอ.) 
 
 
 
 

๑. มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการ
ให้บริการ 
2. มีงบประมาณเพียงพอใน
การส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
3. เพ่ิมคุณภาพงานสุขภาพ
ภาคประชาชน 
4. เอกสาร สื่อวิชาการท่ีมี
ความครอบคลุม ทันต่อ
เหตุการณ์และมช่ีองทางเข้าถึง
ได้ง่าย 
5. ขั้นตอนการทํางานมีความ
เหมาะสม 

ให้บรกิาร ณ 
หน่วยงานที่รับบริการ 
(หน่วยงานของรัฐใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ) 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุม/อบรม 
6. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 
7. เอกสารเผยแพร่ 

2. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านระบบบรกิารสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
2.1 ด้านสุขภาพภาคประชาชน         
2.2 ด้านสุขศึกษา 
2.3 ด้านสถานพยาบาลเอกชน  
2.4 ด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
2.5 ด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข 
2.6 ด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
2.7 ด้านมาตรฐานการใหบ้รกิารสขุภาพระดบัประเทศและระดบัสากล 
- สถานพยาบาลภาคเอกชน  
(โรงพยาบาลเอกชน , คลินิก) 
- หน่วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ., 
รพท., รพช.) 
- สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
- สํานักพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(กรุงเทพมหานคร) 
 

๑. ความถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง 
๓. ข้อมูลน่าเช่ือถือ 
๔. ข้อมูลทันสมยั 
๕. ข้อมูลครอบคลุม 
๖. ข้อมูลรวดเรว็ / ทัน
เหตุการณ์ 
๗. ข้อมูลตรงตามความ
ต้องการ 
๘. จํานวนสื่อมีเพียงพอกับ
ความต้องการ 

1. คู่มือ/เอกสาร
เผยแพร ่
2. หนังสือราชการ 
3. โทรศัพท์/โทรสาร 
4. เว็บไซต์ 
5. ประชุม/อบรม/
สัมมนา 
6. การออกเย่ียมสํารวจ 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
6. Website 
7. คู่มือองค์ความรู้เพ่ือการ
เผยแพร ่
8. เอกสารนวัตกรรมเพ่ือ



รายงานลักษณะสําคัญขององค์การ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 58
 

 

๔๓

กลุ่มผู้รบับรกิาร ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทาง/วิธกีาร
ใหบ้รกิาร 

แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

๙. ฐานข้อมลูครอบคลุม 
ถูกต้อง ทันสมัย สามารถ
นําไปใช้อ้างอิงได้ 

การเผยแพร่ 
9. อบรม/สัมมนา 
10. การออกเย่ียมสํารวจ 

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

๑. มีความน่าสนใจ ตรงตาม
ความต้องการ และมีความ
เป็นไปได้ 
๒. เท่าทันสถานการณ์ 
๓. มีการรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลที่รอบด้าน 
4. แหล่งข้อมูลมีความทันสมัย
น่าเช่ือถือ และอ้างอิงได้ 
 

1. การประชุม/สัมมนา 
2. คู่มือ/เอกสาร
เผยแพร ่
3. หนังสือราชการ 
4. โทรศัพท ์
/โทรสาร 
5. เว็บไซต์ 

1. การประชุม/สัมมนา 
2. คู่มือ/เอกสารเผยแพร ่
3. หนังสือราชการ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์ 
 

 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  

ตารางที่  9  ความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางวิธีการสื่อสาร 
 

บริการทีใ่ห ้ กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

1. การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน 
1.1 การอนุญาต 
ให้ประกอบ
กิจการสถาน 
พยาบาลเอกชน 
1.2 การอนุญาต
ให้ดําเนินการ
สถานพยาบาล
เอกชน 

ประชาชนผู้มารั บบริ การท่ี
สถานพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่วย และ
ญาติ 

๑. ได้รับบริการที่ มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการท่ีถูกต้อง แม่นยํา 
รวดเร็ว 
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม เท่าเทียม 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูล การประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 
 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. Web Site  
6 หนังสือราชการ 
7 ประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์
ธุรกิจบริการสุขภาพ 
8. ให้ข้อมลู ณ จุดบรกิาร 
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๔๔

บริการทีใ่ห ้ กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

1.3 การอนุญาต 
ให้ประกอบโรค
ศิลปะ 
 
 
 

ประชาชนผู้มารั บบริ การท่ี
สถานพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่วย และ
ญาติ 

๑. ได้รับบริการที่ มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ว  
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม เท่าเทียม 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูล การประชาสัมพันธ์
อย่างทั่วถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. Web Site  
4. ช่องทางประชาสัมพันธ์
การให้บริการ OSS 

1.4 การรับรอง
มาตรฐานสถาน 
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการที่มั่นใจ 
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุมคณะ 
กรรมการ / คณะทํางาน / 
กลุ่มย่อย 
6. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 

1.5 การรับรอง
มาตรฐานด้าน
อาคารสถานที่
และสถาปัตย 
กรรมด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการที่มั่นใจ 
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุมคณะ 
กรรมการ / คณะทํางาน / 
กลุ่มย่อย 
6. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 

1.6 การรับรอง
มาตรฐาน
วิศวกรรม
การแพทย ์

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการที่มั่นใจ 
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุมคณะ 
กรรมการ / คณะทํางาน / 
กลุ่มย่อย 
6. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 
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๔๕

บริการทีใ่ห ้ กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

1.7 การรับรอง
มาตรฐานงาน 
สุขศึกษา 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการที่มั่นใจ 
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุมคณะ 
กรรมการ / คณะทํางาน / 
กลุ่มย่อย 
6. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 

1.8 การรับรอง
มาตรฐานงาน
สุขภาพภาค
ประชาชน 

ประชาชนผู้ใช้บริการ ๑. ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย 
๓. ได้รับบริการที่มั่นใจ 
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม 
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
๖. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุมคณะ 
กรรมการ / คณะทํางาน / 
กลุ่มย่อย 
6. ให้ข้อมลู ณ จุดบริการ 

2. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านระบบบรกิารสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
 2.1 ด้าน
สุขภาพภาค
ประชาชน         
2.2 ด้านสุข
ศึกษา 
2.3 ด้าน
สถานพยาบาล
เอกชน  
2.4 ด้านสถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 
2.5 ด้านอาคาร
สถานที่และ
สถาปัตยกรรม
ด้านสาธารณสุข 
 

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

๑. ข้อมูลมีความถูกต้อง  
๒. ข้อมูลครบถว้น 
๓. ข้อมูลเข้าใจง่าย 
๔. ข้อมูลทันสมยั 
๕. ข้อมูลครอบคลุม 
๖. ข้อมูลรวดเร็ว / ทันเวลา 
๗. นําสู่การปฏิบัติได้จริง 
๘. มีฐานข้อมลูด้าน IT 
๙. เข้าถึงข้อมูลทาง Website กรมฯ 
ได้อย่างรวดเร็ว สืบค้นง่าย 
 

1. หนังสือราชการ 
2. โทรศัพท ์
3. โทรสาร 
4. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
5. การประชุม
คณะกรรมการ / 
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย 
6. Website 
7. คู่มือองค์ความรู้เพ่ือการ
เผยแพร ่
8. เอกสารนวัตกรรมเพ่ือ
การเผยแพร ่
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๔๖

บริการทีใ่ห ้ กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธกีาร
สื่อสารระหว่างกัน 

2.6 ด้าน
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2.7 ด้าน
มาตรฐานการ
ให้บริการ
สุขภาพ
ระดับประเทศ
และระดับสากล 
3. ข้อเสนอเชงินโยบายด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ  
 1. รัฐบาล 

2. กระทรวงการต่างประเทศ 
3. กระทรวงพาณิชย์ 
4. หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์ 
รพ.ทั่วไป 
รพ.ชุมชน) 
5. สถานพยาบาลภาคเอกชน 
(รพ.เอกชน, คลินิก) 
6. สถานบริการสุขภาพ 
7. ประชาชนในประเทศและ
ต่างประเทศที่ใช้บริการ 

๑. มีความน่าสนใจ ตรงตามความ
ต้องการ และมคีวามเป็นไปได้ 
๒. เท่าทันสถานการณ์ 
๓. มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบ
ด้าน 
4. แหล่งข้อมูลมีความทันสมัย
น่าเช่ือถือ และอ้างอิงได้ 

1. การประชุม/สัมมนา 
2. คู่มือ/เอกสารเผยแพร ่
3. หนังสือราชการ 
4. โทรศัพท์/โทรสาร 
5. เว็บไซต์ 
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๔๗

2. ความทา้ทายต่อองค์การ 
 
 อธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของส่วนราชการ 
ก. สภาพการแข่งขัน 

 

 (9) – สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด  
        (ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ) 
      - ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
      - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบ   
      กับคู่แข่งเป็นอย่างไร 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กําหนดคู่เทียบเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพิจารณา
ประเด็นการแข่งขันจากกระบวนการหลักหรือกระบวนสร้างคุณค่าของกรมฯที่ดําเนินการภายใต้กฏหมายที่
กรมบังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  คือ กระบวนการอนุญาตให้ประกอบโรค
ศิลปะแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือนําไปเทียบกับกระบวนการอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ ของหน่วยงานที่
เหมือน/ใกล้เคียงกัน จํานวน ๑ หน่วยงาน คือ สภาการพยาบาล  คือ กระบวนการอนุญาตให้ใบอนุญาตแก่ผู้
ประกอบวิชาชีพพยาบาล ทั้งน้ี เพ่ือให้กรมฯสามารถดําเนินการพัฒนาองค์การบรรลุวิสัยทัศน์และบรรลุพันธ
กิจตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้คือ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และ
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะสู่สากล  

 
ตารางแสดงสภาพการแข่งขันทั้งภายในภายนอกประเทศ 

 

ประเภทการ
แข่งขัน 

คู่แข่ง ประเดน็การแข่งขัน ผลการดําเนนิงานในปัจจุบนั 
เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่ง 

๑. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

สภาการพยาบาล  กระบวนการอนุญาต
ให้ประกอบโรคศิลปะ

ผู้ประกอบวิชาชีพ 9 สาขา/ศาสตร์ 
ที่กรมฯบังคับใช้ตามกฏหมาย 
๑. ขาดกลไกและระบบการติดตามคุณภาพ
มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การกําหนดระยะเวลาใน
การต่ออายุเพ่ืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ 
๒.ยังไม่มีการผลักดันให้ได้รับการรับรองเป็น
สาขาวิชาชีพแรงงาน (MRA) ในภูมิภาค 
ASEAN  

๒. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตให้ประกอบ
โรคศิลปะของภูมิภาค ASEAN และนานาชาติ แต่ยังไม่เคยนํามาเปรียบเทียบอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างจริงจัง ซึ่งยังมีข้อจํากัดด้าน
การใช้ภาษาและการสื่อความหมาย เน่ืองจากเน้ือหาการดําเนินการต่างๆ อยู่ภายใต้
กฏหมายที่นํามาบังคับใช้ 
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๔๘

(10) - ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  
 
ปัจจัยภายใน 

๑. ผู้บริหารกรมให้ความสําคญั และมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างคุณค่าของกรม โดยจัดทํา Blue print for 
Change โดยกําหนดผลลัพธ์การปรับปรุงที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดนวัตกรรมการ
ให้บริการ เกิดการบูรณาการทํางานของภาคส่วนต่างๆ และประโยชน์ต่อการลดต้นทุน เป็นต้น 

๒. มีแนวทาง/แนวปฏิบัติรองรับนโยบาย ได้แก่ กําหนดให้มีทีมพัฒนาคณุภาพทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค กําหนดกลไกการติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินผลคุณภาพกระบวนการอย่างเป็นระบบ  

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

กระบวนการเป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒. นโยบายรัฐมนตรีว่าการประทรวงสาธารณสุขกําหนดการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเป็น

กลยุทธ์เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการให้เกิดผลลัพธ์ตามภารกิจหลักของส่วน
ราชการ 
 

 
       - ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร 

ตารางแสดงปัจจัยแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงซึง่มีผลต่อสภาพการแข่งขนั 
 

ปัจจัยแตล่ะด้าน สิ่งทีเ่ปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

1. ปัจจัยภายใน ๑. บทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอัตรากําลังที่เหมาะสมและสนับสนุนกระบวนการ 
    อนุญาตใหป้ระกอบโรคศิลปะ 
๒. บุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอาเซียน และ 
    ภาษาอังกฤษ 
๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ 
    กําหนดไว้ในกระบวนการอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ 
๔. ความต่อเน่ืองและจริงจังของผู้บริหารกรมฯในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา 
    และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างคุณค่าของกรม (เน่ืองจากมีการ 
    การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเกือบทุกปี) 

2. ปัจจัยภายนอก ๑. การพัฒนา/ปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องต้องใช้ 
   เวลานาน 
๒. นโยบายการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการอย่าง 
    ต่อเน่ือง  
๓. นโยบายการเพ่ิมสาขาวิชาชีพเพ่ือการเคลื่อนย้ายแรงงานใน ASEAN 
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๔๙

(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง  
 

ตารางแสดงแหลง่ข้อมูลเชงิเปรียบเทยีบและเชิงแข่งขัน 
 

ประเภทการแขง่ขัน คู่แข่ง แหลง่ข้อมูลเชงิเปรียบเทยีบและเชิงแข่งขัน 
1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

สภาการพยาบาล   ๑.  ข้อมลูจากเอกสารรายงานที่แจกในเวทีการประชุมที่
เก่ียวข้องกับ ASEAN 
๒.  ข้อมลูจากเอกสารรายงานผลงานประจําปี  
 

2. การแข่งขัน
ภายนอกประเทศ 

อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลโดยมีข้อจํากัดด้านภาษา(บางประเทศเอกสาร/รายงานเป็น
ภาษาประจําประเทศ) 
 

 
(12) ข้อจํากัดในการได้มาซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมลูเชิงแข่งขัน 
คือ ไม่พบการเผยแพร่ข้อมลูผา่นสื่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานคู่เทียบไม่มีข้อมูลเอกสารรายงานที่
เก่ียวข้องแสดงไว้ เป็นต้น 
 
ข.ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

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

ตารางแสดงความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร ์
 

ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร ์

สิ่งทีท่า้ทาย 

ตามพันธกิจ 1.  ความครอบคลุมของสถานบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน                   

 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะมีคุณภาพ    
2.  มาตรฐาน และยกระดับสู่สากล 
3.  ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ 
4.  พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพ่ิมรายได้จากการ   

 ท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
ด้านการปฏิบัติการ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการเพ่ือให้การดูแลครอบคลุมพ้ืนที่ทัว่      

   ประเทศ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ ใหม้ีสํานักงานสนับสนุนบริการ 
   สุขภาพ เขต 1-12 (แบ่งพ้ืนที่จังหวัดตามเขตบริการสุขภาพ 12 เขต) 
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๕๐

ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร ์

สิ่งทีท่า้ทาย 

2. สนับสนุนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรา้งกระบวนการสร้าง 
    คุณค่าเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
    นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการการทํางานของภาคส่วนต่าง ๆ        
    การลดต้นทุน ความคุ้มคา่และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ   
3. การกําหนดกลไกการควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการปรับปรุง 
    กระบวนการอย่างเป็นระบบ 

ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
กรมให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีจิตสาํนึกที่ดีอย่างต่อเน่ืองและปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

3. ส่งเสริมและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ภายใต้การพัฒนาความสมดุลด้านคุณภาพชีวิต 

4. ส่งเสริมและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและการวางแผนบริหารและ
พัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพ รวมท้ังการบริหารผลการปฏิบัติงานภายใต้
ระบบคุณธรรม  
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๕๒

  6. การนํามาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
  6. การลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการ/การปฏิบัติงาน และนําระบบการวิเคราะห์ขั้นตอน 
กระบวนการทํางานเพ่ือจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)   
  7. การใช้แนวคิดการบริหารคุณภาพของเด็มมิ่ง (The Deming Cycle) : PDCA  มาใช้ในการเขียน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ  
  8. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   
  9. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล โดยนํารูปแบบ CIPP Model มาใช้ในการประเมินผล  
  10. การจัดทาํต้นทุนต่อหน่วย 
     11. การรายงานการใช้งบประมาณผ่านระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART) และระบบ 
GFMIS  

 
    (15) ภายในองค์การมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์การและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 
 

   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการดําเนินการเพ่ือการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีแนวทางที่
หลากหลายและที่สําคัญ ดังน้ี 

    1. นําการจัดการความรู้ (Knowledge Managment) มาใช้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยใช้กลไกของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ในการขับเคลื่อนการดําเนินการ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการถอดบทเรียน (AAR : After Action Review)   
3. การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) 
4. ใช้การระดมสมองและแบ่งปันความคิดเพ่ือการพัฒนาในระดับกรม ระดับหน่วยงาน และระดับ

บุคคล ผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กร 
5. การจัดเวทีประชุมวิชาการประจําปี 
6. การจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
7. ระบบการฝกึสอนงาน (Coaching) 
8. การจัดทําคูม่ือการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 
9. การศึกษาดูงาน (Field Trip) 

10. การมอบหมายงาน (On the Job Trainning)  
 

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


