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ลักษณะส ำคัญขององค์กร 
 

1. ลักษณะขององค์กร  
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
     (1)    พันธกิจพันธกิจหรือหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ หน้าที่ตามกฎหมาย ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ   
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขใน
ระดับอ าเภอ ท าหน้าที่บริหารราชการส่วนภูมิภาคในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  โดยขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายอ าเภอบางมูลนาก นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ โดยการ
จัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูและคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ  
อัตราป่วย ตาย ลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม 
ก ากับ ควบคุม ประเมินผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 12 แห่ง อาคารบริการสาธารณสุข จ านวน  1 
แห่ง  และก าหนดแนวทางการให้บริการสุขภาพด้วนระบบมาตรฐาน  PCC /รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ที่มีประสิทธิภาพและ
ความสมดุลให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามตารางท่ี P1-1  

ตำรำงท่ี P1-1 พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 
ภำรกิจทำงกฎหมำย ภำรกิจทำงยุทธศำสตร ์

1.จัดท าแผนยทุธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อ าเภอ 
2.ด าเนินการและให้บริการดา้นการแพทย์และการ
สาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอบางมูลนาก 
3.ก ากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัตงิานของ
หน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอบางมูลนาก เพื่อให้
การปฏิบัติงานเปน็ไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสุขภาพ 
4. ส่งเสริม สนับสนนุ และประสานงานเก่ียวกับงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่อ าเภอบางมูลนากให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง 
5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสาร
สาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อ าเภอบางมูลนาก 
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

1.สร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้ประชาชนมี
สุขภาพกายและจิตที่ดีดา้นสุขภาพ 
2.พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
3.สนับสนุนการบริหารจัดการยทุธศาสตร์และระบบริการ
สุขภาพ 
4.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ 
5.ควบคุมก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน และกฎหมาย 

ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. เกิดการขับเคลื่อนด้านการสร้าง/พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3. ป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (การท างานด้านส่งเสริมและป้องกัน 2 ปี ต่ออายุเพ่ิมข้ึน 1 ปี) 
6. ลดอัตราป่วย/ตาย/พิการ ที่เป็นปัญหาส าคัญของอ าเภอบางมูลนาก 
7. พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
8. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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9. พัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
11. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
12. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
13.บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

ตำรำงท่ี P1-2 สินค้ำบริกำรและกำรส่งมอบ 
สินค้ำหลัก ช่องทำงกำรส่งมอบ 

1.การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ 
2.บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริม ป้องกันรักษา 
และฟื้นฟ ู
3.การก าหนดมาตรการและบงัคบัใช้กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ 
และสถานประกอบการ(การออกใบอนุญาต) 
4.องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและผลงานวิชาการ 
 

1.ผ่านเวที กวป./เอกสารนโยบายและข้อสั่งการ 
2.ผ่านสถานบริการและการประชาสัมพนัธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่  
และรถ mobile 
3.ผ่านจุดบริการ และการท างานเชิงรุก  ผ่าน รพ. สถาน
บริการ Web site วิทยุ สื่อแผ่นพับ สื่อวิชาการ  คู่มือ
มาตรฐาน  สู่ประชาชน 
4.ผ่าน รพ. สถานบริการ Web site วิทยุ สื่อแผน่พับ สื่อ
วิชาการ  คู่มือมาตรฐาน  สูป่ระชาชน 

 
((22))      วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม สมรรถนะหลักขององค์กร  
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน และมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยพหุภาคีมีส่วนร่วม เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

ค่ำนิยมร่วม(Core Value) :  
MOPH    : ฝึกฝนและเป็นนายตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อ่อนน้อมถ่อมตน  

          Mastery : ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม ซื่อสัตย์มีคุณธรรม 
                        จริยธรรมรักการเรียนรู้มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 

Originality: สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 
People-centered approach : ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน 
Humility : มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม 

อัตลักษณ์(Identities) :     เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ พอเพียง 
สมรรถนะหลัก(Competency)  

สมรรถนะหลัก พันธกิจ 
มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบ
บริการสุขภาพ ด้านการจัดท าแผน การก ากับติดตามที่มี
คุณภาพและด้านการเสริมสร้างความสุข ความผูกพันแก่
บุคลากร 

๑. บริหารจัดการ สนับสนุน และจัดระบบบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบองค์รวม ทั้งด้าน
รักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และฟ้ืนฟู
สภาพ 

มีความเชี่ยวชาญด้านการท างานเป็นทีม  และการบูรณา-
การการท างานกับภาคีเครือข่าย  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วนใน
ชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาด้านสุขภาพ 

มีความเชี่ยวชาญด้าน IT ที่สามารถควบคุม DATA 
CENTER ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้จริง 
ด้านจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย นวัตกรรม  และ R2R   

๓. สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนของภาคประชาชน ทั้งใน
ระดับบุคคล  ครอบครัว และชุมชน โดยสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 
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    (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรลักษณะโดยรวมของบุคลำกร         
 สสอ.บางมูลนาก มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  81 คน ประกอบด้วย 2 สายงาน คือ สายงานหลัก ได้แก่ 

พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทันตาภิบาล ฯ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ สายงาน
สนับสนุน  เช่น พนักงานประจ าตึก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานท าความสะอาด  ฯลฯ คิด
เป็นร้อยละ 33.33 บุคลากรส่วนใหญ่ข้าราชการ ร้อยละ 54.32 อายุงานเฉลี่ย 20.96  ปี อายุเฉลี่ย 43.28 ปี 
รองลงมา คือ ลูกจ้างเหมาบริการ ร้อยละ 20.99 พนักงาน กสธ. ร้อยละ 14.81  ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 8.64 และ
ลูกจ้างประจ า ร้อยละ 1.23 การศึกษาส่วนใหญ่ของบุคลากรในภาพรวม ระดับระดับปริญญาตรี ร้อยละ 49.38 
รองลงมา ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 44.44 และน้อยสุดเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 6.17 ดังตารางที่ P1-3 

ตารางที่ P1-3 จ านวนอัตราก าลัง 

ประเภท จ ำนวน 
ประเภทสำยงำน ระดบักำรศึกษำ(คน เพศ อำยเุฉล่ีย อำยงุำน 

สำยงำน
หลกั 

สำยงำน
สนบัสนุน 

<ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 
ป.
เอก 

ชำย หญิง (ปี) เฉล่ีย(ปี) 

1.ขำ้รำชกำร 44 12 32 3 36 5 0 15 29 43.28 20.96 

2.ลูกจำ้งประจ ำ 1 0 1 1 0 0 0 0 1 59 39.00 

3.พนกังำน
รำชกำร 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.ลูกจำ้งชัว่ครำว 7 0 7 6 1 0 0 0 7 27.86 3.29 

5.พนกังำน กสธ. 12 0 12 10 2 0 0 1 11 42.42 5.92 

6.ลูกจำ้งเหมำ
บริกำร 

17 0 17 16 1 0 0 1 16 49.76 9.35 

รวม 81 12 69 36 40 5 0 17 64 42.64 14.51 

ข้อมูล ณ วันที่  5 ตุลาคม 2561 
ตำรำงท่ี P1-4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือของแต่ละประเภทบุคลำกร 

ประเภทบุคลากร ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร่วมมือ 
1. ข้าราชการ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การแต่งตั้งโยกย้ายที่โปร่งใส เป็นธรรม คุณธรรมในการบริหาร 
2. ลูกจ้างประจ า สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การขยายเวลาความครอบคลุมในการรักษาพยาบาล 
3. พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี เงินเดือนที่เหมาะสม  

4. ลูกจ้างชั่วคราว ผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ และความม่ันคงของการจ้างงาน 
 
(4)  สินทรัพย์สินทรัพย์    

  สสอ.บางมูลนาก  มีอาคารสถานบริการ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ส าคัญ และมีเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทันสมัย 
รวมทั้งอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆที่ส าคัญในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ P1-5 

ตำรำงท่ี P1-5 อำคำรสถำนท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สถำนบริกำร 1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง  

2)  สถานบริการระดับปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 13 แห่ง  
สิ่งอ ำนวยควำม

สะดวก 
สถานที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ, ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ, ทางลาดส าหรับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ, ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก, ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร, บ้านพัก  
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เทคโนโลย ี โปรแกรมฐานข้อมูล Hos EP, ระบบ HDC, ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม, ระบบ MIS, ระบบ Video 
Conference,ระบบ Web Service, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิค, ระบบรายงานคนืข้อมูล, ระบบ
ส่งข้อมูล, ระบบตรวจสอบข้อมูล 

อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลข่ำวสำร ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ระบบส ารองข้อมูล 
(External Hardisk), UPS, ระบบการป้องกันการบุกรุกข้อมูลจากภายนอก (Firewall) สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล (User Level) เครื่องคอมพิวเตอร์ตัง้  โต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา, Printer, เครื่อง Scanner, Fax 
ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรรักษำพยำบำล  เครื่องวัดความความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจน (Pulse 
oximeter)  เครื่องพ่นยา (Nebulizer) รถเข็น (Wheelchair)  เครื่องช่วยฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 
(Doptone) เครื่องขูดหินปูน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก  ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญ ประกอบด้วย ด้าน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ  ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการก ากับดูที่ดี ดังตารางที่ P1-6 

ตำรำงที่ P1-6 กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส ำคัญ 
กฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั เนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนรำชกำรที่ผู้รักษำกำร 

1. พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ยาให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ควบคุม คุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรฐัมนตร ี
3. พ.ร.บ.ยำเสพติด พ.ศ.2522  ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ยาเสพติด (ที่ใช้

ทางการแพทย์) ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพือ่ความปลอดภัยในการใช้ยาของ
ผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

4. พ.ร.บ.อำหำร พ.ศ.2522 ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน เพือ่ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

5. พ.ร.บ.ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการรกัษาผู้ป่วย แพทยสภา 
6. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ.

2528 
บุคลากรด้านวิชาชีพตอ้งมีใบประกอบวิชาชพี มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สภาวิชาชีพทกุสาขา 

7. พ.ร.บ.ระเบยีบบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ.2534 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ านาจการบริหาร การแบ่งส่วนราชการ การมอบอ านาจ การ
บรรจแุต่งตั้ง  

กระทรวงมหาดไทย 

8. พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการจดัการด้านอนามัย
สิ่งแวดลอ้ม 

กระทรวงสาธารณสุข 

9. ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ.
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1-7 

ควบคุมการปฏิบัตขิองเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ ปลัดกระทรวงการคลัง 

10. พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ.2535 ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์วัตถอุันตราย ให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้วตัถุอนัตรายของผู้บรโิภค 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

11. พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.2535 เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่  หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้
ประโยชน์ ในการควบคุมการบรโิภคยาสูบ   

กระทรวงสาธารณสุข 

12. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบหุรี่ พ.ศ.2535 เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่  หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้
ประโยชน์ ในการควบคุมการบรโิภคยาสูบ  โดยก าหนดสถานที่สาธารณะให้
เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % 

กระทรวงสาธารณสุข 

13. พ.ร.บ.วิชำชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม ทันตแพทยสภา 
14. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 หลักเกณฑ์ที่ประกนัความเป็นธรรม ส านักนายกรฐัมนตร ี
15. พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540 การเข้าถึงข้อมลูของประชาชน โดยสามารถติดตามและตรวจสอบการ

ด าเนนิงานของภาครัฐ ภายใต้สิทธิหน้าที่ในการรับรู้ข่าวสารตามรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

ส านักนายกรฐัมนตร ี

16. พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542   การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการให้การพยาบาลและการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
17. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์

แผนไทย พ.ศ.2542 
การคุ้มครองและส่งเสรมิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข 

18. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545  ให้บริการตามสิทธิทีร่ะบุใน พ.ร.บ.จัดบริการให้ได้มาตรฐาน สปสช. 
19. พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูผู้เสพยำเสพติด พ.ศ.2545 การบ าบัดรกัษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพตดิ กยธ. 
20. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 คุ้มครองเด็ก คือ บุคคลที่มอีายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไมร่วมถึงผู้ที่สมรส โดย

มีการจดทะเบียนสมรสชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์แล้ว แต่ไม่
นับรวมการสมรสโดยพฤตนิัย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงยุติธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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กฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั เนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนรำชกำรที่ผู้รักษำกำร 
21. พ.ร.บ.ผู้สูงอำยุ พ.ศ.2546  ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสรมิ และการสนับสนนุ ในด้านการ

บริการทางการแพทย์ และด้านอืน่ๆ 
กพม. 

22. พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550  ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ  สภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ
23. พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2550 เพื่อให้พนกังานเจ้าหน้าที่  หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้

ประโยชน์ ในการควบคุมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

24. กฎ ก.พ.วำ่ด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ พ.ศ.2551 

หลักเกณฑ์และวิธีการรอ้งทุกข์และการพิจารณาวนิิจฉัยเรื่องร้องทกุข์ ประธาน ก.พ.ค. 

25. กฎ ก.พ.วำ่ด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยอุทธรณ ์พ.ศ.2551 

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณแ์ละการพิจารณาวนิิจฉัยอทุธรณ์ ประธาน ก.พ.ค. 

26. พ.ร.บ.สุขภำพจิต พ.ศ.2551 การบ าบัดรกัษาทางสุขภาพจติ 

การดแูลช่วยเหลอืผู้ป่วยทางการแพทย์และทางสังคม 

กระทรวงสาธารณสุข 

27. พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ.2551 ให้มีการควบคุม ก ากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์เครือ่งมือแพทย์
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพือ่ความปลอดภัยในการใชเ้ครือ่งมอืแพทย์ของ
ผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

28. พ.ร.บ.ระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 ก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน คณะกรรมการพิทกัษ์ระบบ
คุณธรรม การด าเนนิการเกี่ยวกับข้าราชการ เชน่ การจดัระเบียบข้อราชการ 
การก าหนดต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การเพิ่มพนูประสทิธิภาพ วินัย 
การรักษาวนิัย การอทุธรณ์รอ้งทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม 

ส านักงาน ก .พ.  

29. พรฎ.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2550 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2560 (ฉ.9) 

เพ่ือเป็นกำรควบคุมกำรปฏิบัติของเจ้ำหนำ้ที่ด้ำนกำรเงินและเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด 

กระทรวงการคลัง 

30. พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติคนพิกำร 
พ.ศ.2552” 

การฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพกิาร การจัดสวัสดกิารการส่งเสรมิและพทิกัษ์สิทธิ 
การสนับสนนุให้คนพิการสามารถด ารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรแีห่งความเป็นมนุษย์ 

กพม. 

31. พ.ร.บ.กำรอนำมยัวยัเจริญพันธุ์ พ.ศ.2553 คุ้มครองสทิธทิั้งชายและหญิง ทุกชว่งอายุ ในการตัดสนิใจทีจ่ะได้การเรียนรู้ มี
สิทธิเข้าถึง และได้รับขอ้มูลข่าวสาร รับการปรึกษาและบริการด้านอนามัยการ
เจรญิพันธุจ์ากสถานบริการ สาธารณสขุอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กระทรวงสาธารณสุข 

32. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 บุคลากรด้านวิชาชีพตอ้งมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

สภาการแพทย์แผนไทย 

33. พรฎ.ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจดังำนและกำร
ประชุม พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2556 (ฉ.3) 

เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวขอ้งในสังกัด 

กระทรวงการคลัง 

34. ระเบยีบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556 

หลักเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไข การจ้างพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 
พ.ศ.2556 

กระทรวงสาธารณสุข 

35. กฎ กพ.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.
2556 

หลักเกณฑ์การด าเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน  ก.พ. 

36. ค ำสั่ง คสช.ที่ 108/2557  การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด คสช. 
37. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กวาดล้าง ก าจัด ควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญของประเทศ ด้วยระบบและ

เครือข่ายการท างานที่เข้มแข็งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กระทรวงสาธารณสุข 

38. พ.ร.บ.เครื่องส ำอำง พ.ศ.2558 ให้มีการควบคุม ก ากบั ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพือ่ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องส าอางของผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

39. พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของรำชกำร พ.ศ. 2558 

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ เกิด
ความชัดเจนในขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต 

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

40. พ.ร.บ.วิชำชีพเภสชักรรม ฉ.2 พ.ศ.2558 เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม สภาวิชาชีพเภสัชกรรม 
41. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี

ช่วยกำรเจริญพันธุ ์ทำงกำรแพทย ์พ.ศ.2558 : 
แก้ไขปญัหำกำรอุ้มบญุ 

คุ้มครองบุคคลที่อยู่ในกระบวนการเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้ได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่าย  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์   
กระทรวงสาธารณสุข 

42. พ.ร.บ.โรคระบำดสัตว ์พ.ศ.2558 ป้องกัน กกักัน ท าลายสัตว์ ก าหนดเขตระบาด ควบคุมการระบาดโรคใน
สัตว์ ที่มีโอกาสติดต่อเป็นอันตรายต่อประชาชนได้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

43. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ.
2559 

ให้มีการควบคุม ก ากบั ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์วัตถอุอก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทของผู้บริโภค 

กระทรวงสาธารณสุข 

44. พ.ร.บ.กำรป้องกันและแก้ไขปญัหำกำรตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 

วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและ
ความรู ้ได้รับการบริการอนามยัการเจรญิพันธุ ์ได้รับการรักษาความลับ

กระทรวงสาธารณสุข 
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กฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั เนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนรำชกำรที่ผู้รักษำกำร 
และความเป็นส่วนตวั ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและ
ไม่ถูกเลือกปฏิบัต ิ 

45. พ.ร.บ.สถำนพยำบำล พ.ศ.2559 ควบคุมก ากับการด าเนินการสถานพยาบาลให้มีประสิทธภิาพและ
ปลอดภัยแก่ผู้ปว่ย 

กระทรวงสาธารณสุข 

46. พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.
2560 

เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

 
6) โครงสร้ำงองค์กำร 
          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
อ าเภอ มีการควบคุม ก ากับ ดูแล  
ภาพที่ P1-7 โครงสร้างองค์การ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        สำยกำรบังคับบัญชำ 
                                                                                                                  สำยประสำนงำน 
  
  
 
 
(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดับกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดับกลุ่มเป้ำหมำย   

สสอ.บางมูลนาก จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) หน่วยบริหารและหน่วยบริการในสังกัด สสอ.บางมูล
นาก 2) ผู้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 1 กลุ่ม 1) ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
รักษาพยาบาล ดังตารางที่ P1-8 

 คบ.สอ. 
CUP  BOARD 

อบต.เทศบำล 

สสอ. รพร. 

DHB DHS พชอ. 

รพ.สต. 

เครือข่ำยต ำบล อสม./อสค. 
 
 

สสจ. นพ.สสจ 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

นำยอ ำเภอ 

    คณะกรรมการควบคุมภายใน 

              คณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบล  
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ตำรำงที่ P1-8 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสอ.บำงมูลนำก 
กลุ่มผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำม

คำดหวัง 
แนวทำง/วิธีกำรให้บริกำร แนวทำง/วิธีกำรสื่อสำร

ระหว่ำงกัน 
1.ประชาชนสุขภาพดี 
(กลุ่มรับบริการตาม 
กลุ่มอายุ) 

1.ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ดีต่อไป 

 

บริการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ, ป้องกันโรค,ด้าน การรักษา
โรค, ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

โทรศัพท์  ประชุม อบรม 
สื่อโซเชียลมีเดีย จดหมาย 
เอกสารแผ่นพับ  
หอกระจายข่าวฯ 

2.กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 2.ไม่ให้ป่วย ดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ 

 

บริการด้าน การส่งเสริม สุขภาพ, ป้องกันโรค ,ด้านการ 
รักษาโรค  

โทรศัพท์  ประชุม อบรม  
สื่อโซเชียลมีเดีย จดหมาย  
เอกสารแผ่นพับ  
หอกระจายข่าวฯ 

3.ประชาชนกลุ่มท่ี 
ต้องการการดูแลเป็น 
พิเศษ และกลุ่มป่วย  
แบ่งเป็นกลุ่ม 
(กลุ่มท่ี 1) 
-หญิงตั้งครรภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มเด็ก 0-5 ปี 
 
 
 
(กลุ่มท่ี 2) 
-วัยเรียน  
(เด็ก 6-12 ปี)  
 
(กลุ่มท่ี 3) 
วัยรุ่น 
 
(กลุ่มท่ี 4) 
วัยท างาน 
(กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง) 
กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อ 
 
 
 
 
 
 

1. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ท่ีมี
ผลต่อการด ารงชีวิต  

2. ควบคุมสภาวะการเจ็บป่วย
ได้ 

3.ได้รับการดูแลตามสิทธิ
ประโยชน์ 

4.ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว                                                                                                                                                                    

บริการด้าน การส่งเสริม สุขภาพ, ป้องกันโรค ,ด้านการ 
รักษาโรค, ด้านการ ฟื้นฟู สมรรถภาพ     
จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
- ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
- การฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง 
- จัดบริการตรวจ สุขภาพหญิงมีครรภ์ ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
แปรผล BMI ตรวจครรภ์ ส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่ ตรวจ
สุขภาพฟัน  โดยร่วมมือกับภาคี /อสม. 
- ติดตามผลโดย จนท. และอสม.เชี่ยวชาญ 
หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด 
- ANC ตามคู่มือกรมอนามัย . Thalassemia  
- PNC . Depressi0n screening  
- FP( หญิงวัยเจริญพันธุ์ท่ีแต่งงานแล้ว 
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดบริการตรวจสุขภาพคลินิกเด็กดี  ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
แปรผล BMI ตรวจพัฒนาการ ส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่ 
ตรวจสุขภาพฟัน โดยร่วมมือกับภาคี /อสม. 
-ติดตามผลโดยจนท. และอสม.เชี่ยวชาญ 
 
- การตรวจสุขภาพท่ัวไป  
- การติดตามการเจริญเติบโต  
- การตรวจการได้ยิน . การตรวจวัดสายตา . EPI 
 
- ให้สุขศึกษา อบรมทักษะชีวิต  
- เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 
-แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง 
-วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาของPCU/รพ.สต. 
-จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดบริการตรวจ สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
แปรผล BMI  ติดตามผลการรักษาโดยร่วมมือกับภาคี /อสม. 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยง โดยทีมสุขภาพและติดตามผลโดยอสม.เชี่ยวชาญ 

เยี่ยมบ้าน ,  
ส ารวจภาวะแทรกซ้อน 
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กลุ่มผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวัง 

แนวทำง/วิธีกำรให้บริกำร แนวทำง/วิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน 

 
 
 
 
 
 
(กลุ่มท่ี 5) 
ผู้พิการ  
 
 
 
 
 
 
ผู้สูงอายุ 

-ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิกPCU.และติดตามผลโดย 
จนท.และอสม.เชี่ยวชาญ 
- การป้องกันการเกิดโรคในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ของทุก
ภาคส่วน  
- การควบคุมการระบาดด้วยความรวดเร็วและได้ มาตรฐาน  
- การติดตาม เฝ้าระวังและเยี่ยมบ้าน 
 
-จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมายจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย 
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและเยี่ยมบ้านในชุมชน 
-จัดบริการตรวจ สุขภาพ ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง แปรผล 
BMI ตรวจสุขภาพฟันให้ค าปรึกษาโดยร่วมมือกับภาคี /อสม. 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยง โดย จนท.และติดตามผลโดย อสม.เชี่ยวชาญ 
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
 วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
-จัดท าทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย 
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน 
-จัดบริการตรวจ สุขภาพ ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  แปรผล 
BMI ตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยร่วมมือกับ
ภาคี /อสม. 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยง โดย จนท.และติดตามผลโดย อสม. 
โรคDepression screening  
โรคMetab0lic Screening & Behavi0r m0dificati0n 

 ผู้ป่วยและ ญำติ 
 
 

ได้รับการบริการรวดเร็ว ตาม 
ชุดสิทธิประโยชน์ 
ได้รับค่าชดเชยกรณีได้รับ 
ผลกระทบท่ีต้องชดเชย 

มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์           
 

เว็บไซต์, หนังสือราชการ, 
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์, 
พบปะพูดคุย, แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 

จากพันธกิจของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก  ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งหน่วยงานกลางและ
ส่วนราชการอ่ืน โดยมีบทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังตารางที่ P1-9 

ตำรำงที่ P1-9 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
กระทรวงสำธำรณสุข 

ส่วนราชการ / 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

บทบาทหน้าทีใ่นการ 
ปฏิบัตร่ิวมกนั 

ข้อก าหนดทีส่ าคญัในการ
ปฏิบัตงิานร่วมกนั 

แนวทางและวธีิการ 
ส่ือสารระหว่างกนั 

 สสจ. 
 รพศ. 
 รพท 
 รพช.บำงมูลนำก 

1. ประสำนงำนในกำรดูแลสุขภำพ
ทั้งดำ้นส่งเสริม,ป้องกนั,รักษำ
,ฟ้ืนฟ ู
2.สนบัสนุนกำรด ำเนินงำน 
3. ศึกษำวจิยัในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเ้กิด

1.นโยบำยของกระทรวง
สำธำรณสุข 
2.ยทุธศำสตร์ของจงัหวดั 

1. ประชุมช้ีแจง 
2.ทำงหนงัสือรำชกำร 
3.ส่ือทำงอิเลคทรอนิคส์ 
4.นิเทศแนะน ำ 
5.ร่วมด ำเนินงำน
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ส่วนราชการ / 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

บทบาทหน้าทีใ่นการ 
ปฏิบัตร่ิวมกนั 

ข้อก าหนดทีส่ าคญัในการ
ปฏิบัตงิานร่วมกนั 

แนวทางและวธีิการ 
ส่ือสารระหว่างกนั 

 รพร.ตะพำนหิน 
 ศสมช. 
 สคร. 
 สถำบนักำรศึกษำ 
 ส ำนกังำนป้องกนั

ควบคุมโรค 
 ศูนยส่์งเสริมสุขภำพ 
 กรมวทิยำศำสตร์ 

กำรแพทย ์

นวตักรรมใหม่ในกำรป้องกนั
ควบคุมโรค/ภยัสุขภำพ 
4.ควบคุม/ก ำกบั/ติดตำมประเมินผล 
 

ภำคสนำม 

ส่วนราชการหรือองค์กรทีป่ฏิบัติงานเกีย่วข้องกันภายนอกหน่วยงาน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ส่วนราชการ / 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

บทบาทหน้าทีใ่นการ 
ปฏิบัตร่ิวมกนั 

ข้อก าหนดทีส่ าคญัในการ
ปฏิบัตงิานร่วมกนั 

แนวทางและวธีิการ 
ส่ือสารระหว่างกนั 

 โรงเรียน 
 วทิยำลยั 
 สถำบนัทำง 
กำรศึกษำ 

 

1. มีส่วนในกำรด ำเนินงำนป้องกนั
ส่งเสริมสุขภำพ 
2. เป็นแหล่งฝึกอบรม 
นกัศึกษำ 
 3. เป็นแหล่งศึกษำ คน้ควำ้ วจิยั 

1.ร่วมเป็นเครือข่ำยในกำร
ด ำเนินงำน 
2.แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
พฒันำงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

1.ประชำสมัพนัธ์ผำ่น
ส่ือมวลชน 
2.หนงัสือรำชกำร 
3.ขอ้ตกลงตำมนโยบำย
ระหวำ่งกระทรวง 

กระทรวงมหำดไทย 
ส่วนราชการ / 

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 
บทบาทหน้าทีใ่นการ 

ปฏิบัตร่ิวมกนั 
ข้อก าหนดทีส่ าคญัในการ

ปฏิบัตงิานร่วมกนั 
แนวทางและวธีิการ 
ส่ือสารระหว่างกนั 

 เทศบำลต ำบล 
 องคก์ำร 

ปกครอง* ส่วนทอ้งถ่ิน 
 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

1.เป็นเครือข่ำยร่วมด ำเนินงำนใน
กำรส่งเสริมสุขภำพ 
2.เป็นเครือข่ำยร่วมในกำรจดัท ำ
แผนงำนโครงกำร 

1.เป็นองคก์รเครือข่ำยใน
กำรปฏิบติังำน 

 

1.ประชุมร่วมกนั 
2.หนงัสือรำชกำร 

 

ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 
สภ.บำงมูลนำก 

1.เป็นเครือข่ำยร่วมด ำเนินงำนใน
กำรส่งเสริมสุขภำพ 
2.เป็นเครือข่ำยร่วมในกำรจดัท ำ
แผนงำนโครงกำรร่วม 

1.เป็นองคก์รเครือข่ำยใน
กำรปฏิบติังำน 

 

1.ประชุมร่วมกนั 
2.หนงัสือรำชกำร 
3.เอกสำร 
4.โทรศพัท ์
5.โทรสำร 
6.E-mail 

ส ำนกังำนหลกัประกนั 
สุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช.) 

ควบคุมกำรใชจ่้ำยตำมระบบ
ประกนัสุขภำพ 

ควำมถูกตอ้งของกำรเบิกจ่ำย
ตำมระบบประกนัสุขภำพ 

ผำ่นระบบกำรเบิกจ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำล 
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร 
  9. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแขงขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

ส าหรับการเทียบเคียงผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์การ และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยเทียบเคียงกับส่วน
ราชการที่มีภารกิจ ขนาดและโครงสร้างคล้ายคลึงกันพบว่า สสอ.บางมูลนาก มีผลการเทียบเคียงกับสอ.โพทะเลและสสอ.ตะพานหิน ดังตารางที่ 
P2-1 

ตำรำงที่ P2-1 กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับส่วนรำชกำรที่มีโครงสร้ำงและภำรกิจคล้ำยกับ สสอ.ตะพำนหิน   
 

ประเดน็กำรเทียบเคยีง 
 

ส่วนรำชกำรเทียบเคยีง แหล่งข้อมูล 
สสอ.บางมลูนาก สสอ.โพทะเล สสอ.ตะพานหิน 

ร้อยละผลการด าเนนิงานที่
ผ่านเกณฑ์ 

ล าดับ ผลการด าเนนิงาน ล าดับ ผลการด าเนนิงาน ล าดับ 

ตัวชี้วดัในยุทธศาตร์ที ่1 (83 ตชว.) 
การสง่เสรมิและป้องกนัโรค 

80.72  3 83.13 1 81.93 2 เวปไซค์ สสจ. /MIS 
ปีงบฯ2560 

ตัวชี้วดัในยุทธศาตร์ที ่2(50 ตชว.) 
บูรณาการการแพทย์แผนไทย  และ
การแพทย์สมัยใหม ่

66.00 2 74.00 1 62.00 3 เวปไซค์ สสจ. /MIS 
ปีงบฯ2560 

ตัวชี้วดัในยุทธศาตร์ที ่3(19 ตชว.) 
ธรรมาภิบาล (คุณภาพ/คุณธรรม) 

94.74 3 100.00 1 94.97 2 เวปไซค์ สสจ. /MIS 
ปีงบฯ2560 

 
(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 

ปัจจัยที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ ปัจจัยที่มีผลต่อสภำพกำรแข่งขัน 
- มีความเชี่ยวชาญในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท า

ข้อมูลในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางมูล
นาก 

- มีระบบการก ากับติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพสูง (HDC, , MIS และ PA) 

- มีสมรรถนะสูงในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
รักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค 
ฟื้นฟูสภาพ คุ้มครองผู้บริโภค 

- พชอ./พชต./คบสอ./คบสต. 
- การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรักษาพยาบาล 

สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค คุ้มครอง
ผู้บริโภคมากขึ้น 

- การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบบริการสาธารณสุข การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ระบบสุขภาพ  

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
- พื้นที่ชายขอบมีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคจากคน พืช สัตว์ 
- การอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าของโรคที่รุนแรงมากขึ้น  
- ประชาชนคนไทยบางส่วนขาดการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างรู้ทัน ท าให้เกิดพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการมีสุขภาพดี  
- โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
- การอพยพแรงงานข้ามชาติ 
- การอพยพย้ายถิ่นจากชุมชนชนบทมาสู่เมืองส่งต่อแบบแผนการบริโภค การด ารงชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ 
- ภาวะโลกร้อน ส่งผลเกิดการเสียชีวิตจากภัยพิบัติและน้ าท่วม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ 

โรคอุบัติซ้ ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
- สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า มลพิษทางเสียง มลพิษจาก

สารอันตราย มลพิษจากของเสียอันตราย 
- เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีความขัดแย้งส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ 

 
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

สสอ.บางมูลนาก มีแหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายไตรมาส ข้อมูลผลงาน PA รายงาน
สรุปการประมินผลงานสาธารณสุข ข้อมูลผลสรุปการตรวจราชการ  

ข้อมูลรายงานประจ าปี และข้อมูลผลงานด้านสาธารณสุขของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(MIS) และผลงานจากระบบ 
Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3  

ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ การเปรียบเทียบรายไตรมาสไม่ได้มีรายละเอียดแยกไว้ และเปรียบเทียบ
ข้อมูลฐานเดียวกันได้ (MIS) เฉพาะปี2561 และ2562 
 
ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ของ สสอ.บางมูลนาก 
ดังตารางที่ P1-10 
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ตำรำงที่ P1-10 ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของ สสอ.บำงมูลนำก 

ควำมท้ำทำยเชิงยทุธศำสตร ์

ด้านพันธกจิ การสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพการให้บริการของสถานบริการและลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่ส าคัญของอ าเภอ 

ด้านการปฏิบัติการ การลดความแออัดของสถานบริการ การลดระยะเวลารอคอย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ด้านทรัพยากรบุคคล การรักษาคนเก่งให้อยู่ในองค์การ และการพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวิชาชพีและสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลง การเตรียมรองรับประชาคมอาเซียนด้านทักษะสื่อสารภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนได้ 

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธยุทธศำสตร์ 
ด้านพันธกจิ นโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาปรับปรงุยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กลวธิี 

สามารถแกป้ัญหาส าคัญของพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ด้านการปฏิบัติการ การจัดบริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ

สร้างเครือข่ายและความรว่มมือด้านสุขภาพกับ อปท. และเครือข่ายภาคประชาชน การมีระบบบริการสุขภาพ
และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมยั และการเข้าถึงบริการอย่างทัว่ถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด 

ด้านบุคลากร บุคลากรมีวิชาชพีและมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความสขุ ความพึงพอใจของผู้
ให้บริการ การรักษาที่มีคุณภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 

ด้านสังคม ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพ และเข้าถึงบริการ คลอบคุลมกลุ่มเป้าหมาย 

ความร่วมมือของผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย 

 
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร  
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร  

สสอ.บางมูลนาก ได้น าเครื่องมือและระบบบริหารคุณภาพที่มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินการ ได้แก่ 5ส, OD, PCA, DHS_PCA และ PMQA H โดยน าข้อดีของแต่ละระบบมาบูรณาการเป็นระบบบริหารคุณภาพของ สสอ.บาง
มูลนาก ท าให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการวางแผน  (P) ด าเนินการ  (D)  ตรวจสอบผล  (C)  และจัดท าเป็นมาตรฐานหรือปรับปรุงใหม่ (A) 
ในทุกกระบวนการ   ได้มีการน าเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PMQA / PCA /รพ.สต.ติดดาว 5ดาว 5 ด้าน มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพบริการให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  และ มีการน าเกณฑ์ขึ้นทะเบียนสถานบริการของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพมาเทียบประเมินร่วมกับเกณฑ์ตามยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดพิจิตรทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดตามตัวชี้วัดทุก
ระดับ เพื่อพัฒนาหน่วยบริการ  ด้านประสิทธิผลการด าเนินงาน จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ตามระบบ เดือนละ 1 ครั้ง และ จัดให้
มีการประเมินผลงาน ปีละ 2 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอ าเภอบางมูลนาก ,คณะกรรมการแผนงานระดับอ าเภอ และ
คณะกรรมการเลขานุการฯระดับ คบสอ. เพื่อควบคุม ก ากับกระบวนการ และแนะน าการปฏิบัติเพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  


