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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พญ.ประนอม คําเที่ยง 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

8 พฤศจิกายน 2560 



แผนยุทธศาสตรกรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ  

ระยะ 20 ป ( ป พ.ศ.2560-2579 )  

 การมอบหมายงาน 

 อธิบดีกรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ 

PAอธิบดีกรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ ป 2561 



เปนองคกรหลักคุมครองผูบริโภค 

และสงเสริมผูประกอบการดานบริการ

สุขภาพ เพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี  

ชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 

แผนยุทธศาสตรกรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ ระยะ 20 ป  

( ป พ.ศ.2560-2579 )  

 มุงม่ันสงเสริม พัฒนา และ อภิบาล 

   ระบบบริการสุขภาพใหได 

      มาตรฐานสากล โดยการมีสวนรวม 

  ของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง 

     1.ประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน  

      คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน  

 2.ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและ 

     ชุมชนจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพได  



แผนยุทธศาสตรกรมสนับสนนุบรกิารสขุภาพ ระยะ 20 ป  

( ป พ.ศ.2560-2579 )  
4 ยุทธศาสตร 12 กลยุทธ 

ประกอบดวย 3 โครงการ 11 มาตรการ ประกอบดวย 2 โครงการ 7 มาตรการ 

ประกอบดวย 1 โครงการ 5 มาตรการ 

ประกอบดวย 5 โครงการ 12 มาตรการ 



แผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธ์1 ผลผลิตที่ 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผูประกอบ 

                โรคศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย 

                กําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูสากล 

(สงป.) 

ยุทธ์2 
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

(สงป.) 

ยุทธ์3 
 โครงการพัฒนาและสงเสริมใหประเทศไทยเปนศนูยกลางสุขภาพนานาชาติ 
(สงป.) 

ยุทธ์4 โครงการวิจัยและพัฒนาดานระบบบริการสุขภาพ 
โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (สงป.) 

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยทํางาน 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยสูงอายุ 

รายการบุคลากรภาครัฐ 



 หนวยงานในกํากับของรองอธิบดีฯ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร 

ผูบริหารดานการบริหารระบบบริการสุขภาพ (CSO) 

 

 

CSO 

    หนวยงานในสวนกลาง 

1. สํานักสถานพยาบาลและ 

    การประกอบโรคศิลปะ 

2. กองแบบแผน 

3. กองกฎหมาย 

4. กองสุขภาพระหวางประเทศ 

5. ศูนยสารนิเทศ กรมฯ 

6. ศูนยรับเรื่องรองเรียน กรมฯ 

     หนวยงานในสวนภูมิภาค 

1. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 1 จังหวัดเชียงใหม   

2. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 

3. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 3 จังหวัดนครสวรรค 

4. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 6 จังหวัดชลบุรี 

หนวยงานในสวนภูมิภาค หนวยงานในสวนกลาง หนวยงานในสวนภูมิภาค 



 หนวยงานในกํากับของรองอธิบดีฯ นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร 
ผูบริหารดานการบรหิารทรพัยากรบคุคล (CHRO) และดานปฏิบตักิารภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

 

 

CHRO EOC 

    หนวยงานในสวนกลาง 

1. กองวิศวกรรมการแพทย 

2. กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

    สํานักบริหาร 

3. กลุมงานคุมครองจริยธรรม 

4. กลุมตรวจสอบภายใน 

5. กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

6. ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  

    กรมฯ 

     หนวยงานในสวนภูมิภาค 

1. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

2. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 5 จังหวัดราชบุรี 

3. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

4. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 12 จังหวัดสงขลา 

หนวยงานในสวนภูมิภาค หนวยงานในสวนกลาง หนวยงานในสวนภูมิภาค 



 หนวยงานในกํากับของรองอธิบดีฯ นพ.ภานุวัฒน ปานเกต ุ
ผูบริหารดานการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ(CIO) และดานการบรหิารการเงินการคลงั(CFO) 

 

 

CIO CFO 

    หนวยงานในสวนกลาง 

1. สํานักบริหาร 

2. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

3. กองสุขศึกษา 

4. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

5. กลุมแผนงาน สํานักบริหาร 

6. กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักบริหาร 

7. กลุมอํานวยการ สํานักบริหาร 

8. ศูนยอํานวยการและประสานราชการ 

    กรมฯ 

     หนวยงานในสวนภูมิภาค 

1. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 7 จังหวัดขอนแกน 

2. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 8 จังหวัดอุดรธานี 

3. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 

4. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  

    เขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

หนวยงานในสวนภูมิภาค หนวยงานในสวนกลาง หนวยงานในสวนภูมิภาค 

5. สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค    

6. สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน    

7. สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพภาคกลาง จังหวัดชลบุรี    

8. สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช    

9. สถาบันพัฒนานวัตกรรมดานระบบบริการสุขภาพชายแดนใต จังหวัดยะลา 

หนวยงานในสวนภูมิภาค (ตอ) 



 คํารับรองการปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 
ตัวชี้วัดคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ของแพทยหญิงประนอม คําเที่ยง  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ลําดับ ชื่อตัวชี้วัด นํ้าหนัก เปาหมาย 

1 รอยละของตําบลเปาหมายสามารถจดัการสุขภาพไดตาม

มาตรฐาน 

20% 75% 

2 จํานวนกฎหมายลําดับรองดานการคุมครองผูบริโภค 

ดานระบบบริการสุขภาพไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 

20% 10 ฉบับ 

3 รอยละของเร่ืองรองเรียนสถานพยาบาลที่กระทําผิดกฎหมายไดรับ

การดําเนินการตามกฎหมาย 

20% 100% 

4 รอยละของสถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมาย

กําหนด 

20% 100% 

5 รอยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกําหนด 

20% 90% 



อ 

งปม.148.4669 ลบ. 
- ครุภัณฑ 268 รายการ    งปม. 77.4800 ลบ. 
- สิ่งกอสรางฯ 53 รายการ งปม. 70.9869 ลบ. 

*ครุภัณฑ : มีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ 

*สิ่งกอสราง : มีความพรอมเก่ียวกับการกําหนดจํานวนพ้ืนที่ สถานที่ตั้ง ขอกําหนดและขอบเขตของงาน  

                 แบบรูปรายการ พ้ืนที่กอสราง 

รายจายลงทุนปเดียว   - กอหนี้ผูกพัน 

         ภายในไตรมาส 1 

รายจายลงทุน         - กอหนี้ผูกพัน 

ผูกพันรายการใหม        ภายในไตรมาส 2 
*สนง.สบส.เขต 8 จ.อุดรธานี 

 

  เปาหมายเบิกจาย  
 ไตรมาส 1 รอยละ 21.11 

 ไตรมาส 2 รอยละ 22 

 ไตรมาส 3 รอยละ 22 

 ไตรมาส 4 รอยละ 22.89 

   รวมรอยละ 88 

 

  



หนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  เปาหมายเบิกจายภาพรวม 
 ไตรมาส 1 รอยละ 30.29 

 ไตรมาส 2 รอยละ 22 

 ไตรมาส 3 รอยละ 22 

 ไตรมาส 4 รอยละ 21.71 

   รวมรอยละ 96 

 

  เปาหมายเบิกจายรายจายประจํา 
 ไตรมาส 1 รอยละ 33 

 ไตรมาส 2 รอยละ 22 

 ไตรมาส 3 รอยละ 22 

 ไตรมาส 4 รอยละ 21.36 

   รวมรอยละ 98.36 

 เรงรัดการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและแผนเบิกจายฯ 

 บริหารแผนและงบประมาณดวยระบบอิเล็กทรอนิกส SMART61 
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