ลักษณะสำคัญขององค์กร
1. ลักษณะขององค์กร
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ความสาคัญเชิงเปรียบเทียบ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขใน
ระดั บ อ าเภอ ท าหน้ าที่ บ ริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าคในหน่ ว ยงานสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และสนั บ สนุ น การ
ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น โดยขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด พิ จิ ต ร นายอ าเภอ บางมู ล นาก นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลส่งผลต่อความสาเร็จในการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดและบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ โดยการ
จัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้ บริโภค โดยดูแลสุขภาพตลอดช่วงอายุ
อัตราป่ วย ตาย ลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วมีอานาจบังคับบัญ ชาข้าราชการ ติดตาม
กากับ ควบคุม ประเมินผล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 12 แห่ง อาคารบริการสาธารณสุข จานวน 1
แห่ง และกาหนดแนวทางการให้บริการสุขภาพด้วนระบบมาตรฐาน PCC /รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี ที่มีประสิทธิภาพและ
ความสมดุลให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามตารางที่ P1-1
ตำรำงที่ P1-1 พันธกิจ ควำมสำคัญเชิงเปรียบเทียบ
ภำรกิจทำงกฎหมำย
1.จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอ
2.ดาเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอบางมูลนาก
3.กากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของ
หน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอบางมูลนาก เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอบางมูลนากให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง
5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสาร
สาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอบางมูลนาก
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภำรกิจทำงยุทธศำสตร์
1.สร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้ประชาชนมี
สุขภาพกายและจิตที่ดีดา้ นสุขภาพ
2.พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและ
เป็นธรรม
3.สนับสนุนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และระบบริการ
สุขภาพ
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ
5.ควบคุมกากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน และกฎหมาย

ควำมสำคัญเชิงเปรียบเทียบ
1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เกิดการขับเคลื่อนด้านการสร้าง/พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. ป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (การทางานด้านส่งเสริมและป้องกัน 2 ปี ต่ออายุเพิ่มขึ้น 1 ปี)
6. ลดอัตราป่วย/ตาย/พิการ ที่เป็นปัญหาสาคัญของอาเภอบางมูลนาก
7. พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
8. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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9. พัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
11. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
12. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
13.บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ตำรำงที่ P1-2 สินค้ำบริกำรและกำรส่งมอบ
สินค้ำหลัก
ช่องทำงกำรส่งมอบ
1.การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ
2.บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ด้านส่งเสริม ป้องกันรักษา
และฟื้นฟู
3.การกาหนดมาตรการและบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และสถานประกอบการ(การออกใบอนุญาต)
4.องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพและผลงานวิชาการ

1.ผ่านเวที กวป./เอกสารนโยบายและข้อสั่งการ
2.ผ่านสถานบริการและการประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่
และรถ mobile
3.ผ่านจุดบริการ และการทางานเชิงรุก ผ่าน รพ. สถาน
บริการ Web site วิทยุ สื่อแผ่นพับ สื่อวิชาการ คู่มือ
มาตรฐาน สู่ประชาชน
4.ผ่าน รพ. สถานบริการ Web site วิทยุ สื่อแผ่นพับ สื่อ
วิชาการ คู่มือมาตรฐาน สูป่ ระชาชน

(2) วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม สมรรถนะหลักขององค์กร
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน และมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยพหุภาคีมีส่วนร่วม เพื่อบรรลุ
เป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
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 เป็นศูนย์กลางในการทางาน
Humility : มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม
อัตลักษณ์(Identities) : เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ พอเพียง
สมรรถนะหลัก(Competency)
สมรรถนะหลัก
พันธกิจ
มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นระบบ ๑. บริหารจัดการ สนับสนุน และจัดระบบบริการสุขภาพ
บริการสุขภาพ ด้านการจัดทาแผน การกากับติดตามที่มี ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบองค์รวม ทั้งด้าน
คุณภาพและด้านการเสริมสร้างความสุข ความผูกพันแก่ รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟู
สภาพ
บุคลากร
มีความเชี่ยวชาญด้านการทางานเป็นทีม และการบูรณา- ๒. ส่งเสริมและสนับสนุน ประสานงานกับทุกภาคส่วนใน
ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาด้านสุขภาพ
การการทางานกับภาคีเครือข่าย
มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น IT ที่ ส ามารถควบคุ ม DATA ๓. สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนของภาคประชาชน ทั้งใน
CENTER ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้จริง ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยสามารถพึ่งพา
ด้านจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตนเองได้
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และ R2R
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
สสอ.บางมู ลนาก มีบุ ค ลากรรวมทั้ งสิ้ น 81 คน ประกอบด้ว ย 2 สายงาน คือ สายงานหลั ก ได้ แก่
พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ทันตาภิบาล ฯ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ สายงาน
สนับสนุน เช่น พนักงานประจาตึก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานทาความสะอาด ฯลฯ คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 33.33 บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ข้ า ราชการ ร้ อ ยละ 54.32 อายุ งานเฉลี่ ย 20.96 ปี อายุ เฉลี่ ย 43.28 ปี
รองลงมา คือ ลูกจ้างเหมาบริการ ร้อยละ 20.99 พนักงาน กสธ. ร้อยละ 14.81 ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 8.64 และ
ลูกจ้ างประจ า ร้อยละ 1.23 การศึกษาส่ วนใหญ่ ของบุ คลากรในภาพรวม ระดับ ระดับปริญ ญาตรี ร้อยละ 49.38
รองลงมา ต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 44.44 และน้อยสุดเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 6.17 ดังตารางที่ P1-3
ตารางที่ P1-3 จานวนอัตรากาลัง
ประเภทสำยงำน
ประเภท

จำนวน สำยงำน
หลัก

ระดับกำรศึกษำ(คน

สำยงำน <ป.ตรี
สนับสนุน

ป.ตรี

ป.โท

ป.
เอก

เพศ

อำยุเฉลี่ย

อำยุงำน

ชำย หญิง

(ปี )

เฉลี่ย(ปี )

1.ข้ำรำชกำร

44

12

32

3

36

5

0

15

29

43.28

20.96

2.ลูกจ้ำงประจำ

1

0

1

1

0

0

0

0

1

59

39.00

3.พนักงำน
รำชกำร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.ลูกจ้ำงชัว่ ครำว

7

0

7

6

1

0

0

0

7

27.86

3.29

5.พนักงำน กสธ.

12

0

12

10

2

0

0

1

11

42.42

5.92

6.ลูกจ้ำงเหมำ
บริ กำร

17

0

17

16

1

0

0

1

16

49.76

9.35

81

12

69

36

40

5

0

17

64

42.64

14.51

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ตำรำงที่ P1-4 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือของแต่ละประเภทบุคลำกร
ประเภทบุคลากร
ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความร่วมมือ
1. ข้าราชการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การแต่งตั้งโยกย้ายที่โปร่งใส เป็นธรรม คุณธรรมในการบริหาร
2. ลูกจ้างประจา
สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การขยายเวลาความครอบคลุมในการรักษาพยาบาล
3. พนักงานกระทรวง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี เงินเดือนที่เหมาะสม
สาธารณสุข
4. ลูกจ้างชั่วคราว
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ และความมั่นคงของการจ้างงาน
(4) สินทรัพย์
สสอ.บางมูลนาก มีอาคารสถานบริการ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่สาคัญ และมีเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทันสมัย
รวมทั้งอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ที่สาคัญในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ P1-5
ตำรำงที่ P1-5 อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์สิ่งอำนวยควำมสะดวก
สถำนบริกำร
สิ่งอำนวยควำม
สะดวก

1) สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง
2) สถานบริการระดับปฐมภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 13 แห่ง
สถานที่จอดรถยนต์สาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ, ห้องน้าสาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ, ทางลาดสาหรับผู้พิการ
ผู้สูงอายุ, ห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก, ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากร, บ้านพัก
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เทคโนโลยี
อุปกรณ์

โปรแกรมฐานข้อมูล Hos EP, ระบบ HDC, ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม, ระบบ MIS, ระบบ Video
Conference,ระบบ Web Service, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิค, ระบบรายงานคืนข้อมูล, ระบบ
ส่งข้อมูล, ระบบตรวจสอบข้อมูล
ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลข่ำวสำร ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ระบบสารองข้อมูล
(External Hardisk), UPS, ระบบการป้องกันการบุกรุกข้อมูลจากภายนอก (Firewall) สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล (User Level) เครื่องคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา, Printer, เครื่อง Scanner, Fax
ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรรักษำพยำบำล เครื่องวัดความความดันโลหิต เครื่องวัดออกซิเจน (Pulse
oximeter) เครื่องพ่นยา (Nebulizer) รถเข็น (Wheelchair) เครื่องช่วยฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์
(Doptone) เครื่องขูดหินปูน

สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก ดาเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่สาคัญ ประกอบด้วย ด้าน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการกากับดูที่ดี ดังตารางที่ P1-6
ตำรำงที่ P1-6 กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
1. พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510
2. พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
3. พ.ร.บ.ยำเสพติด พ.ศ.2522
4. พ.ร.บ.อำหำร พ.ศ.2522
5. พ.ร.บ.ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
6. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ พ.ศ.
2528
7. พ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2534
8. พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535
9. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-7
10. พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ.2535

เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ให้มีการควบคุม กากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ยาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้บริโภค
ควบคุม คุ้มครองผู้บริโภค
ให้มีการควบคุม กากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ยาเสพติด (ที่ใช้
ทางการแพทย์) ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ยาของ
ผู้บริโภค
ให้มีการควบคุม กากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค
การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการรักษาผู้ป่วย
บุคลากรด้านวิชาชีพต้องมีใบประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ส่วนรำชกำรที่ผู้รักษำกำร
กระทรวงสาธารณสุข
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
แพทยสภา
สภาวิชาชีพทุกสาขา

เป็นเรื่องเกี่ยวกับอานาจการบริหาร การแบ่งส่วนราชการ การมอบอานาจ การ กระทรวงมหาดไทย
บรรจุแต่งตั้ง
ให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยการจัดการด้านอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ควบคุมการปฏิบัตขิ องเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุ
ปลัดกระทรวงการคลัง

ให้มีการควบคุม กากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้วตั ถุอนั ตรายของผู้บริโภค
11. พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.2535
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้
ประโยชน์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
12. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้
ประโยชน์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยกาหนดสถานที่สาธารณะให้
เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %
13. พ.ร.บ.วิชำชีพทันตกรรม พ.ศ.2537
เพื่อควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
14. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539 หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม
15. พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540
การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน โดยสามารถติดตามและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของภาครัฐ ภายใต้สทิ ธิหน้าที่ในการรับรู้ข่าวสารตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
16. พ.ร.บ.กำรประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
การควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการให้การพยาบาลและการแพทย์
17. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์ การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
แผนไทย พ.ศ.2542
18. พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545
ให้บริการตามสิทธิทรี่ ะบุใน พ.ร.บ.จัดบริการให้ได้มาตรฐาน
19. พ.ร.บ.ฟื้นฟูผู้เสพยำเสพติด พ.ศ.2545
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
20. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
คุ้มครองเด็ก คือ บุคคลที่มอี ายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่สมรส โดย
มีการจดทะเบียนสมรสชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว แต่ไม่
นับรวมการสมรสโดยพฤตินัย

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
ทันตแพทยสภา
สานักนายกรัฐมนตรี
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สปสช.
กยธ.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
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กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
21. พ.ร.บ.ผู้สูงอำยุ พ.ศ.2546
22. พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550
23. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2550
24. กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551
25. กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551
26. พ.ร.บ.สุขภำพจิต พ.ศ.2551

เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ในด้านการ
บริการทางการแพทย์ และด้านอืน่ ๆ
กาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้
ประโยชน์ ในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์

กพม.

หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ประธาน ก.พ.ค.

การบาบัดรักษาทางสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข

การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทางการแพทย์และทางสังคม
ให้มีการควบคุม กากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้เครือ่ งมือแพทย์ของ
ผู้บริโภค
28. พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551
กาหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบ
คุณธรรม การดาเนินการเกี่ยวกับข้าราชการ เช่น การจัดระเบียบข้อราชการ
การกาหนดตาแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ วินัย
การรักษาวินัย การอุทธรณ์รอ้ งทุกข์ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
29. พรฎ.ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2550 แก้ไข เพื่อเป็นกำรควบคุมกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินและเจ้ำหน้ำที่
เพิ่มเติม พ.ศ.2560 (ฉ.9)
ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด
30. พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทกั ษ์สิทธิ
พ.ศ.2552”
การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
31. พ.ร.บ.กำรอนำมัยวัยเจริญพันธุ์ พ.ศ.2553
คุ้มครองสิทธิทั้งชายและหญิง ทุกช่วงอายุ ในการตัดสินใจทีจ่ ะได้การเรียนรู้ มี
สิทธิเข้าถึง และได้รับข้อมูลข่าวสาร รับการปรึกษาและบริการด้านอนามัยการ
เจริญพันธุจ์ ากสถานบริการ สาธารณสุขอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
32. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
บุคลากรด้านวิชาชีพต้องมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและ
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
33. พรฎ.ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำนและกำร เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและเจ้าหน้าที่
ประชุม พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 (ฉ.3) ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด
34. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำน
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2556
พ.ศ.2556
27. พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

35. กฎ กพ.ว่ำด้วยกำรดำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.
2556
36. คำสั่ง คสช.ที่ 108/2557
37. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ส่วนรำชกำรที่ผู้รักษำกำร

หลักเกณฑ์การดาเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน

การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
กวาดล้าง กาจัด ควบคุมโรคติดต่อที่สาคัญของประเทศ ด้วยระบบและ
เครือข่ายการทางานที่เข้มแข็งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
38. พ.ร.บ.เครื่องสำอำง พ.ศ.2558
ให้มีการควบคุม กากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องสาอางของผู้บริโภค
39. พ.ร.บ.อำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิด
อนุญำตของรำชกำร พ.ศ. 2558
ความชัดเจนในขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต
40. พ.ร.บ.วิชำชีพเภสัชกรรม ฉ.2 พ.ศ.2558
เพื่อควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
41. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี คุ้มครองบุคคลที่อยู่ในกระบวนการเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ ทำงกำรแพทย์ พ.ศ.2558 : เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้ได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่าย
แก้ไขปัญหำกำรอุ้มบุญ
42. พ.ร.บ.โรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2558
ป้องกัน กักกัน ทาลายสัตว์ กาหนดเขตระบาด ควบคุมการระบาดโรคใน
สัตว์ ที่มีโอกาสติดต่อเป็นอันตรายต่อประชาชนได้
43. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. ให้มีการควบคุม กากับ ดูแล สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์วัตถุออก
2559
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยใน
การใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทของผู้บริโภค
44. พ.ร.บ.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและ
ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
ความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
ประธาน ก.พ.ค.

กระทรวงสาธารณสุข
สานักงาน ก.พ.

กระทรวงการคลัง
กพม.
กระทรวงสาธารณสุข

สภาการแพทย์แผนไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข

ก.พ.
คสช.
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.)
สภาวิชาชีพเภสัชกรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
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กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ส่วนรำชกำรที่ผู้รักษำกำร
และความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคม อย่างเสมอภาคและ
ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
45. พ.ร.บ.สถำนพยำบำล พ.ศ.2559
ควบคุมกากับการดาเนินการสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและ
กระทรวงสาธารณสุข
ปลอดภัยแก่ผู้ปว่ ย
46. พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ปลอดภัยของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
และสังคม
2560

6) โครงสร้ำงองค์กำร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
อาเภอ มีการควบคุม กากับ ดูแล
ภาพที่ P1-7 โครงสร้างองค์การ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สสจ. นพ.สสจ
นำยอำเภอ
DHB DHS

พชอ.

คณะกรรมการควบคุมภายใน

คบ.สอ.
รพร.

CUP BOARD

สสอ.

คณะกรรมการกองทุนสุ ขภาพตาบล

รพ.สต.

เครือข่ำยตำบล อสม./อสค.

อบต.เทศบำล

สำยกำรบังคับบัญชำ
สำยประสำนงำน

(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระดับกลุ่มเป้ำหมำย
สสอ.บางมูลนาก จาแนกกลุ่มผู้รับบริการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) หน่วยบริหารและหน่วยบริการในสังกัด สสอ.บางมูล
นาก 2) ผู้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจานวน 1 กลุ่ม 1) ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
รักษาพยาบาล ดังตารางที่ P1-8
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ตำรำงที่ P1-8 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสอ.บำงมูลนำก
กลุ่มผู้รับบริกำร

ควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวัง

แนวทำง/วิธีกำรให้บริกำร

แนวทำง/วิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน

1.ประชาชนสุขภาพดี 1.ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ บริการด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ, ป้องกันโรค,ด้าน การรักษา โทรศัพท์ ประชุม อบรม
(กลุ่มรับบริการตาม
ดีตอ่ ไป
โรค, ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
สื่อโซเชียลมีเดีย จดหมาย
กลุ่มอายุ)
เอกสารแผ่นพับ
หอกระจายข่าวฯ
2.กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 2.ไม่ให้ป่วย ดูแลสุขภาพ
บริการด้าน การส่งเสริม สุขภาพ, ป้องกันโรค ,ด้านการ
โทรศัพท์ ประชุม อบรม
ตนเองได้
รักษาโรค
สื่อโซเชียลมีเดีย จดหมาย
เอกสารแผ่นพับ
หอกระจายข่าวฯ
3.ประชาชนกลุ่มที่
1. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ที่มี บริการด้าน การส่งเสริม สุขภาพ, ป้องกันโรค ,ด้านการ
เยี่ยมบ้าน ,
ต้องการการดูแลเป็น
ผลต่อการดารงชีวิต
รักษาโรค, ด้านการ ฟื้นฟู สมรรถภาพ
สารวจภาวะแทรกซ้อน
พิเศษ และกลุ่มป่วย 2. ควบคุมสภาวะการเจ็บป่วย จัดทาทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
แบ่งเป็นกลุ่ม
ได้
(กลุ่มที่ 1)
3.ได้รับการดูแลตามสิทธิ
- ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
-หญิงตั้งครรภ์
ประโยชน์
- นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน
4.ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว - การฝากครรภ์คุณภาพ ครบ 5 ครั้ง
- จัดบริการตรวจ สุขภาพหญิงมีครรภ์ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
แปรผล BMI ตรวจครรภ์ ส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่ ตรวจ
สุขภาพฟัน โดยร่วมมือกับภาคี /อสม.
- ติดตามผลโดย จนท. และอสม.เชี่ยวชาญ
หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด
- ANC ตามคู่มือกรมอนามัย . Thalassemia
- PNC . Depressi0n screening
- FP( หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่แต่งงานแล้ว
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน
-กลุ่มเด็ก 0-5 ปี
-จัดบริการตรวจสุขภาพคลินิกเด็กดี ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
แปรผล BMI ตรวจพัฒนาการ ส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่
ตรวจสุขภาพฟัน โดยร่วมมือกับภาคี /อสม.
-ติดตามผลโดยจนท. และอสม.เชี่ยวชาญ
(กลุ่มที่ 2)
-วัยเรียน
- การตรวจสุขภาพทั่วไป
(เด็ก 6-12 ปี)
- การติดตามการเจริญเติบโต
- การตรวจการได้ยิน . การตรวจวัดสายตา . EPI
(กลุ่มที่ 3)
วัยรุ่น
- ให้สุขศึกษา อบรมทักษะชีวิต
- เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
(กลุ่มที่ 4)
วัยทางาน
-แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง
(กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง)
-วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาของPCU/รพ.สต.
กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อ
-จัดทาทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน
-จัดบริการตรวจ สุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
แปรผล BMI ติดตามผลการรักษาโดยร่วมมือกับภาคี /อสม.
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยง โดยทีมสุขภาพและติดตามผลโดยอสม.เชี่ยวชาญ
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กลุ่มผู้รับบริกำร

ควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวัง

แนวทำง/วิธีกำรให้บริกำร

แนวทำง/วิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน

-ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิกPCU.และติดตามผลโดย
จนท.และอสม.เชี่ยวชาญ
- การป้องกันการเกิดโรคในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ของทุก
ภาคส่วน
- การควบคุมการระบาดด้วยความรวดเร็วและได้ มาตรฐาน
- การติดตาม เฝ้าระวังและเยี่ยมบ้าน
(กลุ่มที่ 5)
ผู้พิการ

ผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยและ ญำติ

-จัดทาทะเบียนกลุ่มเป้าหมายจาแนกกลุ่มเป้าหมาย
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
-นัดหมายบริการในสถานบริการและเยี่ยมบ้านในชุมชน
-จัดบริการตรวจ สุขภาพ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง แปรผล
BMI ตรวจสุขภาพฟันให้คาปรึกษาโดยร่วมมือกับภาคี /อสม.
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยง โดย จนท.และติดตามผลโดย อสม.เชี่ยวชาญ
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
-จัดทาทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย
-ค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
-นัดหมายบริการในสถานบริการและในชุมชน
-จัดบริการตรวจ สุขภาพ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง แปรผล
BMI ตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยร่วมมือกับ
ภาคี /อสม.
-จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
เสี่ยง โดย จนท.และติดตามผลโดย อสม.
โรคDepression screening
โรคMetab0lic Screening & Behavi0r m0dificati0n
ได้รับการบริการรวดเร็ว ตาม มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บไซต์, หนังสือราชการ,
ชุดสิทธิประโยชน์
กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์,
ได้รับค่าชดเชยกรณีได้รับ
พบปะพูดคุย, แบบประเมิน
ผลกระทบที่ต้องชดเชย
ความพึงพอใจ

8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
จากพันธกิจของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งหน่วยงานกลางและ
ส่วนราชการอื่น โดยมีบทบาทและข้อกาหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังตารางที่ P1-9
ตำรำงที่ P1-9 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
กระทรวงสำธำรณสุ ข
ส่ วนราชการ /
องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
 สสจ.
 รพศ.
 รพท
 รพช.บำงมูลนำก

บทบาทหน้ าทีใ่ นการ
ปฏิบัตริ ่ วมกัน
1. ประสำนงำนในกำรดูแลสุขภำพ
ทั้งด้ำนส่งเสริ ม,ป้ องกัน,รักษำ
,ฟื้ นฟู
2.สนับสนุนกำรดำเนินงำน
3. ศึกษำวิจยั ในพื้นที่เพื่อให้เกิด

ข้ อกาหนดทีส่ าคัญในการ
ปฏิบัตงิ านร่ วมกัน
1.นโยบำยของกระทรวง
สำธำรณสุข
2.ยุทธศำสตร์ของจังหวัด

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่ างกัน
1. ประชุมชี้แจง
2.ทำงหนังสื อรำชกำร
3.สื่ อทำงอิเลคทรอนิคส์
4.นิเทศแนะนำ
5.ร่ วมดำเนินงำน
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ส่ วนราชการ /
องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
 รพร.ตะพำนหิ น
 ศสมช.
 สคร.
 สถำบันกำรศึกษำ
 สำนักงำนป้ องกัน
ควบคุมโรค
 ศูนย์ส่งเสริ มสุขภำพ
 กรมวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

บทบาทหน้ าทีใ่ นการ
ปฏิบัตริ ่ วมกัน
นวัตกรรมใหม่ในกำรป้ องกัน
ควบคุมโรค/ภัยสุขภำพ
4.ควบคุม/กำกับ/ติดตำมประเมินผล

ข้ อกาหนดทีส่ าคัญในการ
ปฏิบัตงิ านร่ วมกัน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่ างกัน
ภำคสนำม

ส่ วนราชการหรือองค์ กรทีป่ ฏิบัติงานเกีย่ วข้ องกันภายนอกหน่ วยงาน
กระทรวงศึกษำธิกำร
ส่ วนราชการ /
องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
 โรงเรี ยน
 วิทยำลัย
 สถำบันทำง
กำรศึกษำ

บทบาทหน้ าทีใ่ นการ
ปฏิบัตริ ่ วมกัน
1. มีส่วนในกำรดำเนินงำนป้ องกัน
ส่งเสริ มสุขภำพ
2. เป็ นแหล่งฝึ กอบรม
นักศึกษำ
3. เป็ นแหล่งศึกษำ ค้นคว้ำ วิจยั

ข้ อกาหนดทีส่ าคัญในการ
ปฏิบัตงิ านร่ วมกัน
1.ร่ วมเป็ นเครื อข่ำยในกำร
ดำเนินงำน
2.แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่ างกัน
1.ประชำสัมพันธ์ผำ่ น
สื่ อมวลชน
2.หนังสื อรำชกำร
3.ข้อตกลงตำมนโยบำย
ระหว่ำงกระทรวง

ส่ วนราชการ /
องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
 เทศบำลตำบล
 องค์กำร
ปกครอง* ส่วนท้องถิ่น
 ที่วำ่ กำรอำเภอ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
สภ.บำงมูลนำก

บทบาทหน้ าทีใ่ นการ
ปฏิบัตริ ่ วมกัน
1.เป็ นเครื อข่ำยร่ วมดำเนินงำนใน
กำรส่งเสริ มสุขภำพ
2.เป็ นเครื อข่ำยร่ วมในกำรจัดทำ
แผนงำนโครงกำร

ข้ อกาหนดทีส่ าคัญในการ
ปฏิบัตงิ านร่ วมกัน
1.เป็ นองค์กรเครื อข่ำยใน
กำรปฏิบตั ิงำน

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่ างกัน
1.ประชุมร่ วมกัน
2.หนังสื อรำชกำร

1.เป็ นเครื อข่ำยร่ วมดำเนินงำนใน
กำรส่งเสริ มสุขภำพ
2.เป็ นเครื อข่ำยร่ วมในกำรจัดทำ
แผนงำนโครงกำรร่ วม

1.เป็ นองค์กรเครื อข่ำยใน
กำรปฏิบตั ิงำน

สำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ
(สปสช.)

ควบคุมกำรใช้จ่ำยตำมระบบ
ประกันสุขภำพ

กระทรวงมหำดไทย

1.ประชุมร่ วมกัน
2.หนังสื อรำชกำร
3.เอกสำร
4.โทรศัพท์
5.โทรสำร
6.E-mail
ควำมถูกต้องของกำรเบิกจ่ำย ผ่ำนระบบกำรเบิกจ่ำยค่ำ
ตำมระบบประกันสุขภำพ
รักษำพยำบำล
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กำร
9. สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแขงขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
สาหรับการเทียบเคียงผลการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์การ และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยเทียบเคียงกับส่วน
ราชการที่มีภารกิจ ขนาดและโครงสร้างคล้ายคลึงกันพบว่า สสอ.บางมูลนาก มีผลการเทียบเคียงกับสอ.โพทะเลและสสอ.ตะพานหิน ดังตารางที่
P2-1
ตำรำงที่ P2-1 กำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนกับส่วนรำชกำรที่มีโครงสร้ำงและภำรกิจคล้ำยกับ สสอ.ตะพำนหิน
ประเด็นกำรเทียบเคียง
ตัวชี้วดั ในยุทธศาตร์ที่ 1 (83 ตชว.)
การส่งเสริมและป้องกันโรค
ตัวชี้วดั ในยุทธศาตร์ที่ 2(50 ตชว.)
บูรณาการการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์สมัยใหม่
ตัวชี้วดั ในยุทธศาตร์ที่ 3(19 ตชว.)
ธรรมาภิบาล (คุณภาพ/คุณธรรม)

สสอ.บางมูลนาก
ร้อยละผลการดาเนินงานที่ ลาดับ
ผ่านเกณฑ์
80.72
3

ส่วนรำชกำรเทียบเคียง
สสอ.โพทะเล
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

แหล่งข้อมูล
สสอ.ตะพานหิน
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

83.13

1

81.93

2

66.00

2

74.00

1

62.00

3

94.74

3

100.00

1

94.97

2

เวปไซค์ สสจ. /MIS
ปีงบฯ2560
เวปไซค์ สสจ. /MIS
ปีงบฯ2560
เวปไซค์ สสจ. /MIS
ปีงบฯ2560

(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน
ปัจจัยที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
- มี ความเชี่ ยวชาญในการศึ กษา วิเคราะห์ และจั ดท า
ข้ อมู ลในการก าหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ เป้ าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบางมูล
นาก
- มีระบบการกากับติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการที่มีประสิทธิภาพสูง (HDC, , MIS และ PA)
- มีสมรรถนะสูงในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
รักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค
ฟื้นฟูสภาพ คุ้มครองผู้บริโภค
- พชอ./พชต./คบสอ./คบสต.
- การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการรักษาพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค คุ้มครอง
ผู้บริโภคมากขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อสภำพกำรแข่งขัน
- การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบบริการสาธารณสุข การสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ระบบสุขภาพ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
- พื้นที่ชายขอบมีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคจากคน พืช สัตว์
- การอุบัติใหม่และอุบัติซ้าของโรคที่รุนแรงมากขึ้น
- ประชาชนคนไทยบางส่วนขาดการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างรู้ทัน ทาให้เกิดพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการมีสุขภาพดี
- โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
- การอพยพแรงงานข้ามชาติ
- การอพยพย้ายถิ่นจากชุมชนชนบทมาสู่เมืองส่งต่อแบบแผนการบริโภค การดารงชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ
- ภาวะโลกร้อน ส่งผลเกิดการเสียชีวิตจากภัยพิบัติและน้าท่วม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่
โรคอุบัติซ้ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
- สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า มลพิษทางเสียง มลพิษจาก
สารอันตราย มลพิษจากของเสียอันตราย
- เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศมีความขัดแย้งส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
สสอ.บางมูลนาก มีแหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี รายไตรมาส ข้อมูลผลงาน PA รายงาน
สรุปการประมินผลงานสาธารณสุข ข้อมูลผลสรุปการตรวจราชการ
ข้อมูลรายงานประจาปี และข้อมูลผลงานด้านสาธารณสุขของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(MIS) และผลงานจากระบบ
Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข (HDC) เขตสุขภาพที่ 3
ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 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
ด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

ด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ

ด้านบุคลากร
ด้านสังคม

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์
การสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพการให้บริการของสถานบริการและลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่สาคัญของอาเภอ
การลดความแออัดของสถานบริการ การลดระยะเวลารอคอย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การรักษาคนเก่งให้อยู่ในองค์การ และการพัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง การเตรียมรองรับประชาคมอาเซียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้
ควำมได้เปรียบเชิงยุทธยุทธศำสตร์
นโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน และการพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กลวิธี
สามารถแก้ปัญหาสาคัญของพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
การจัดบริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วิถีชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านสุขภาพกับ อปท. และเครือข่ายภาคประชาชน การมีระบบบริการสุขภาพ
และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และการเข้าถึงบริการอย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด
บุคลากรมีวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความสุข ความพึงพอใจของผู้
ให้บริการ การรักษาที่มีคุณภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพ และเข้าถึงบริการ คลอบคุลมกลุ่มเป้าหมาย
ความร่วมมือของผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร
สสอ.บางมู ลนาก ได้ น าเครื่องมื อและระบบบริหารคุณภาพที่ มาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการเพื่ อเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ ของการ
ดาเนินการ ได้แก่ 5ส, OD, PCA, DHS_PCA และ PMQA H โดยนาข้อดีของแต่ละระบบมาบูรณาการเป็นระบบบริหารคุณภาพของ สสอ.บาง
มูลนาก ทาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการวางแผน (P) ดาเนินการ (D) ตรวจสอบผล (C) และจัดทาเป็นมาตรฐานหรือปรับปรุงใหม่ (A)
ในทุกกระบวนการ ได้มีการนาเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PMQA / PCA /รพ.สต.ติดดาว 5ดาว 5 ด้าน มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพบริการให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และ มีการนาเกณฑ์ ขึ้นทะเบียนสถานบริการของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพมาเทียบประเมินร่วมกับเกณฑ์ตามยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดพิจิตรทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดตามตัวชี้วัดทุก
ระดับ เพื่อพัฒนาหน่วยบริการ ด้านประสิทธิผลการดาเนินงาน จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน ตามระบบ เดือนละ 1 ครั้ง และ จัดให้
มีการประเมินผลงาน ปีละ 2 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอาเภอบางมูลนาก ,คณะกรรมการแผนงานระดับอาเภอ และ
คณะกรรมการเลขานุการฯระดับ คบสอ. เพื่ อควบคุม กากับกระบวนการ และแนะนาการปฏิบัติเพื่อป้องกันการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม
กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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