ส่วนที่1ลักษณะสำคัญขององค์กร
(1)พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วงเป็นส่วนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคของกระทรวงสำธำรณสุข
ในระดับ อำเภอโดยมีส ำธำรณสุ ขอำเภอท ำหน้ำที่หั ว หน้ำส่ ว นรำชกำรตำมมำตรำ55 แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 5 มำตรำ 42 และตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติพ.ศ. 2545 มีอำนำจบังคั บบัญชำข้ำรำชกำร ติดตำม กำกับ ควบคุม ประเมินผล กลุ่มงำน 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มงำนบริหำร กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำรและบริกำร และกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค มี
โรงพยำบำลส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพต ำบล 7 แห่ ง มี ช มรมอำสำสมั ค รสำธำรณสุ ข 1 ชมรม และสนั บ สนุ น กำร
ดำเนินงำน คลินิกเอกชน ร้ำนขำยยำหน่วยบริกำรสำธำรณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียน
ตำมโครงกำรหลั ก ประกั น สุ ข ภำพและระบบกำรแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ท ำหน้ ำที่ บ ริห ำรรำชกำรส่ ว นภู มิ ภ ำคใน
หน่ ว ยงำนสั งกั ด กระทรวงสำธำรณสุ ขและสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนร่ว มกั บ หน่ ว ยงำนอื่น โดยขึ้ น ตรงต่ อ
นำยอำเภอ ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด และปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ดำเนินกำรภำยใต้พันธกิจตำมกฎหมำยที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กร โดยกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพในกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ ฟื้นฟู
และคุ้มครองผู้บริโภค โดยดูแลสุขภำพตลอดช่วงอำยุ อัตรำป่วย ตำย ลดลง ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้
สะดวกรวดเร็ว เนื่องจำกกำรทำงำนประสำนกันแบบไร้รอยต่อ รพ.สต.มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบบริกำรที่มี
คุณภำพด้วยรพ. สต.ติดดำว/DHS-PCA ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มวัย
พันธกิจ

ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จขององค์กร

1.สร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพทุกกลุ่มวัย

คนอำเภอหนองม่วงมีสุขภำพดี สำมำรถดูแล
สุขภำพตนเอง (Self care) โดยมีอำยุเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ลดอัตรำป่วย ลดอัตรำตำย

2.จัดระบบบริกำรเชิงรับและเชิงรุกให้มีคุณภำพ

ระบบบริกำรสุขภำพมีคุณภำพทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับ ที่มีคุณภำพเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำยอย่ำง
ทั่วถึง

3.พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนทุกหน่วยบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

พั ฒ นำหน่ ว ยบริ ก ำรให้ มี คุ ณ ภ ำพ ตำม
มำตรฐำน

4.สร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำยสุขภำพในทุกระดับ

สร้ำงภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมและมีควำม
เข้ ม แข็ ง ในกำรจั ด กำรระบบสุ ข ภำพแบบ
ยั่งยืน

(2)วิสัยทัศน์ และค่ำนิยมเป็นผู้นำด้ำนสุขภำพ รวมพลังภำคีเครือข่ำย เพื่อประชำชนสุขภำพดี
วิสัยทัศน์(Vision)

กำรจัดกำรโรคเรื้อรังที่ดี หน่วยบริกำรมีมำตรฐำน ภำคีเครือข่ำยเข้มแข็ง เพื่อ
ประชำชนสุขภำพดี ปี 2564

เป้ำประสงค์(Goals)

1.เพื่อให้ทุกกลุ่มวัยปรับเปลี่ยนและมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้องเหมำะสม
2.เพื่อให้ระบบบริกำรสุขภำพมีคุณภำพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
3.เพื่อให้หน่วยบริกำรมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
4.เพื่อภำคีเครือข่ำยเข้มแข็ง และสำมำรถจัดกำรระบบสุขภำพได้

ค่ำนิยมร่วม(Core Value)

MOPH :ฝึ ก ฝนและเป็ น นำยตนเอง สร้ำงสรรค์ น วัต กรรมยึ ด ประชำชนเป็ น
ศูนย์กลำง อ่อนน้อมถ่อมตน,Mastery = ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภำพสูงสุด คิด
พูด อย่ำงมีสติ ใช้กิริยำวำจำเหมำะสม ซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรมรักกำรเรียนรู้
มีวินัย ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ,Originality= สร้ำงสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ระบบสุ ข ภำพ,People-centered approach = ยึ ด
ประชำชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลำงในกำรทำงำน,Humility = มีควำมอ่อนน้อม
ถ่อมตน กำรเคำรพผู้อื่น เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม

อัตลักษณ์(Identities)

สำมัคคี,มีวินัย,โปร่งใส,รับผิดชอบ

สมรรถนะหลัก
(Competency)

1.ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข
2.ควำมสมมำรถในกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
3.กำรอุทิศตน/จิตบริกำร/จิตอำสำ
4.กำรประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี มำใช้ ในกำรก ำกั บ ติ ด ตำมประเมิ น ผลด้ ำ น
กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข
5.ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกระบวนกำรควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำย

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
อำยุตัว
อำยุ
เพศ
จำนวนรวม
เฉลี่ย รำชกำร
(คน/ร้อยละ)
กำรศึกษำ (คน/ร้อยละ)
ประเภทบุคลำกร คน ร้อยละ (ปี) เฉลี่ย (ปี) ชำย หญิง <ป.ตรี ป.ตรี ป.โท
ข้ำรำชกำร
26
75
44
20.06
8
17
1
15
10
พกส.
4
11
34
7
1
2
1
3
0
ลูกจ้ำงชั่วครำว
5
14
30
2.67
0
5
0
5
0
รวม
35
100 41.66 15.36 9/28 23/72 2/6 20/63 10/31
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วงมีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 32 คน ประกอบด้วย สำยงำนหลัก ได้แก่
นักวิชำกำรสำธำรณสุข พยำบำลวิชำชีพเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข นักวิชำกำร
ทันตสำธำรณสุข จำนวน 25 คน บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำรถึงร้อยละ 75 อำยุงำนเฉลี่ย 20.06 ปี อำยุ
เฉลี่ย 44 ปี รองลงมำ คือลูกจ้ำงชั่วครำว ร้อยละ 14 พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ร้อยละ 11 กำรศึกษำส่วน

ใหญ่ของบุคลำกรในภำพรวมอยู่ในระดับปริญญำตรี ร้อยละ 63 รองลงมำ ได้แก่ ระดับปริญญำโท 31และ
ระดับต่ำกว่ำปริญญำตรีร้อยละ 6
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือของแต่ละประเภทบุคลำกร
ประเภทบุคลำกร

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือ

1.ข้ำรำชกำร

ควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพ กำรแต่งตั้งโยกย้ำย เลื่อนระดับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ที่โปร่งใส เป็นธรรม

2.ลูกจ้ำงชั่วครำว

ผลประโยชน์ ต อบแทนที่ เพี ยงพอและควำมมั่ น คงของกำรท ำงำน
สวัสดิกำรที่ดี

3.พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข

สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ดี เงินเดือนที่เหมำะสม สวัสดิกำรที่ดี

(4)สินทรัพย์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง มีอำคำรสถำนบริกำร อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือทำงกำร
บริหำรจัดกำร และทำงกำรแพทย์ ที่ทันสมัยรวมทั้งสิ่งอำนวยควำมสะดวกอื่นๆที่สำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
กำรบริกำร และกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
สถำนบริกำร

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ 1แห่งโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล 7 แห่ง

สิ่งอำนวยควำม เครื่ อ งปรั บ อำกำศ, ภู มิ ทั ศ น์ , ลำนจอดรถ,บ้ ำ นพั ก ,ห้ อ งประชุ ม ,คลิ นิ ก บริ ก ำร
สะดวก
รักษำพยำบำล, คลินิกบริกำรแพทย์แผนไทย,ป้ำยประชำสัมพันธ์,สถำนที่ออกกำลังกำย
และระบบรักษำควำมปลอดภัย (กล้องวงจรปิด)
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์,วิทยุสื่อสำร,โทรศัพท์, เครื่องเสียง, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์, กล้องโปรเจ็ค
เตอร์,ตู้เก็บควำมเย็น ,อุป กรณ์ที่ใช้ป้องกันตนเอง,เครื่องมือตรวจวัดทำงวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ตรวจสำรปนเปื้อน

เทคโนโลยี

Intranet,Internet,VDO Conference,Software,เทคโนโลยีสื่อกำรสอนประกอบกำร
จั ด อบรมบุ ค ลำกรสำธำรณสุ ข ในแต่ ล ะระดั บ ,Point to Point,wifi,โปรแกรม
Hosxp_pcu,sever,Scorecards Cockpit Enterprise4

(5)กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
สำนั กงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง ดำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ
ประกอบด้วยด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และด้ำนกำรกำกับที่ดี
กฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

เนื้อหำสำระสำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

1.พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ควบคุมคุณภำพของอำหำร โดยมุ่งคุ้มครอง
2522
ผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งวิธีกำรในกำรควบคุมจะ
เน้นไปที่เรื่องของกำรขออนุญำต กำรตรวจสอบ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สสอ.หนองม่วง

กำรขึ้นทะเบียน รวมทั้งในเรื่องของกำรโฆษณำ
เกี่ยวกับอำหำรด้วย
2.พระรำชบัญญัติกำร
สำธำรณสุข 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติม

กำรควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับกำรอนำมัย
สิ่งแวดล้อม เช่น กำรกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เหตุรำคำญ กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

สสอ.หนองม่วง

3.พระรำชบัญญัติส่งเสริมและ กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
สสอ.หนองม่วง
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ควำมคุ้มครองคนพิกำรเพื่อมิให้มีกำรเลือกปฏิบัติ
พ.ศ.2540
โดยไม่เป็นธรรมเพรำะเหตุสภำพทำงกำยหรือ
สุขภำพ รวมทั้งให้คนพิกำรมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะและควำม
ช่วยเหลืออื่นจำกรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเครำะห์
คนพิกำรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้
4.พระรำชบัญญัติคุ้มครองและ เพื่อให้มีมำตรกำรคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน สสอ.หนองม่วง
ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์ ชุมชนและองค์กรเอกชนตระหนักถึงคุณค่ำของ
แผนไทย 2542
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรและมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ พัฒนำ และใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน
5.พระรำชบัญญัติประกอบโรค กำรควบคุมกำรประกอบโรคศิลปะ เช่น กำร
ศิลปะ 2542
ตรวจโรค กำรวินิจฉัยโรค กำรบำบัดโรค กำร
ป้องกันโรค กำรส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภำพ กำร
ผดุงครรภ์

สสอ.หนองม่วง

6.พระรำชบัญญัติกำรแพทย์
ฉุกเฉิน 2551

กำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน เช่น กำรบำบัดรักษำผู้ป่วย สสอ.หนองม่วง
ฉุกเฉิน และกำรป้องกันกำรเจ็บป่วยฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น

7.พระรำชบัญญัติวิชำชีพกำร
สำธำรณสุขชุมชน พ.ศ.2556

เพื่อพัฒนำมำตรฐำนและคุณภำพในกำร
สสอ.หนองม่วง
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข ทั่ว
ประเทศให้มีมำตรฐำนเดียวกัน โดยตั้งสภำกำร
สำธำรณสุขชุมชน กำหนดและควบคุมมำตรฐำน
กำรประกอบวิชำชีพมิให้แสวงหำผลประโยชน์โดย
มิชอบจำกประชำชน

8.พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558

กำรเฝ้ำระวังโรค และกำรควบคุมโรคติดต่อ

สสอ.หนองม่วง

9.พระรำชบัญญัติอำนวยควำม ประชำชนจะต้องขออนุญำตจำกส่วนรำชกำรและ สสอ.หนองม่วง
สะดวก พ.ศ.2558
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุญำตบำงฉบับไม่ได้
กำหนดระยะเวลำ เอกสำรและหลักฐำนที่จำเป็น
รวมถึงขั้นตอนในกำรพิจำรณำไว้ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อประชำชนในกำรยื่นคำขออนุญำต
ดำเนินกำรต่ำง ๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมำยกลำงที่
จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำ
อนุญำต และมีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมเพื่อ
รับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญำต ณ จุดเดียว
เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรขออนุญำตซึ่ง
จะเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
10.พระรำชบัญญัติสถำน
ควบคุมดูแลกิจกำรสปำ ซึ่งมีกำรอำบน้ำ นวด
สสอ.หนองม่วง
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. หรืออบตัว กำรนวดเพื่อสุขภำพหรือเพื่อเสริม
2559
ควำมงำม ซึง่ ไม่เข้ำข่ำยเป็นสถำนบริกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำนบริกำร และกำรดำเนินกำร
ในลักษณะเดียวกันที่ดำเนินกำรอยู่ใน
สถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำนพยำบำล ให้เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน
(6)โครงสร้ำงองค์กร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วงเป็นส่วนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคของกระทรวงสำธำรณสุข
ในระดับอำเภอมีกำรควบคุม กำกับ ดูแล ประสำนงำนและสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุ ขอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรจัดประชุมเพื่อติดตำมงำนเป็นประจำทุกเดือนโดยคณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุข
อำเภอหนองม่วง(คปสอ.) มีผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลหนองม่วงเป็นประธำนและมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
หรือคณะทำงำนต่ำงๆ เพื่อช่วยทำงำนเฉพำะกิจ หรือช่วยให้คำแนะนำปรึกษำต่อภำรกิจ เฉพำะด้ำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงำนบริหำร กลุ่มงำนสนับสนุนวิชำกำรและบริกำร และกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรค เพื่อเชื่อมต่อกับระบบทุติยภูมิ(โรงพยำบำลชุมชน)และเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิได้แก่ โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล
โรงพยำบำลส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพต ำบลเป็ น ส่ ว นกำรบริ ห ำรงำนสำธำรณสุ ข ในพื้ น ที่ โดยใช้ ห ลั ก กำร
บริห ำรงำนแบบบู ร ณำกำรในระดับ องค์ก รประกอบด้ ว ยโรงพยำบำลชุม ชนส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อำเภอ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลมีกำรจัดตั้งกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยสุขภำพระดับอำเภอ (Cup Board)
เพรำะทีมสำธำรณสุขระดับอำเภอ (District Health team) มีควำมสำคัญมำกที่จะทำให้เกิดกำรเชื่อมต่อ
ระหว่ำงทุติย ภูมิและปฐมภู มิและมีกรรมกำรประสำนสำธำรณสุ ขระดับ อำเภอ(คปสอ.) ท ำหน้ำที่เป็ นกำร
ประสำนแนวรำบกับกรรมกำรบริหำรและพัฒนำสำธำรณสุขระดับอำเภอ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำน
สำธำรณสุ ข อ ำเภอหนองม่ ว งมี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรตรวจสอบควบคุ ม ก ำกั บ โดยกำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบภำยในเพื่อตรวจสอบระบบบริหำรงำนของทุกหน่วยบริหำรงำนและหน่วยบริกำรทุกแห่งเพื่อควำม

ถูกต้องตำมกฎระเบียบของทำงรำชกำรควำมโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เพื่อมอบหมำยงำนและติดตำมงำน
รวมทั้งบูรณำกำรร่วมกันให้แต่ละส่วนรำชกำรได้รำยงำนผลประจำเดือนและประจำปีรวมทั้งติดตำมประเมินผล
อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร

(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง จำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรออกเป็น 4 กลุ่มคือ1)ผู้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุ ข ทั้ งภำครั ฐ และเอกชนทั้ งทำงตรงและทำงอ้ อ ม 2)ผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจำกกำรได้ รับ บริกำร3)
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สุขภำพ 4)ผู้รับเหมำ
กลุ่มผู้รับบริกำร

ควำมต้องกำร/ควำม
คำดหวัง

แนวทำง/วิธีกำร
ให้บริกำร

1.ผู้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขทั้ง
ภำครัฐและเอกชน
ทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม

ผู้รับบริกำร ได้รับริกำรที่ดี
มีมำตรฐำนตำมวิชำชีพ
สะดวกรวดเร็ว ลด
ระยะเวลำรอคอย

-หน่วยบริกำรผ่ำน
มำตรฐำนรพ.สต.ติดดำว
-ให้ บ ริ ก ำรผ่ ำ นรพ.สต.
โดยกำรรั บ บริ ก ำรด้ ว ย
ตนเอง/รับยำแทน/ผ่ำนอ
สม. (บำงกรณี)
-มี ก ำรก ำหนดช่ อ งทำง
ด่ ว นส ำหรั บ ผู้ รั บ บริ ก ำร
อำยุ60 ปีขึ้นไป/ฉุกเฉิน

แนวทำง/วิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ำงกัน
-ให้ควำมรู้ผู้รับบริกำร
-ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
-ให้บริกำรทำงด้ำน
สุขภำพใน 5 มิติ
-ประชุม/เอกสำร
รำชกำร/E-Office

2.ผู้ที่ได้รับ
ได้รับกำรช่วยเหลือ เยียวยำ -มำรับบริกำรด้วยตนเอง -พูดคุยไกล่เกลี่ย
ผลกระทบจำกกำร รวดเร็ว เป็นธรรม มี
ทั้งทำงตรงทำงอ้อม
-โทรศัพท์
ได้รับบริกำร
ประสิทธิภำพมีช่องทำงด่วน -มีทีมไกล่เกลี่ยกรณีได้รับ -เอกสำรรำชกำร
ผลกระทบทุกหน่วย
บริกำร
-มีแนวทำงให้กำรเยียวยำ
ตำม
ม. 41
-มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
3.ผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ

ได้รับบริกำร สะดวก
รวดเร็ว ลดระยะเวลำรอ
คอยในกำรดำเนินกำรเช่น
ประสำนกำรต่ออำยุ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภำพ

-กำรออกตรวจในพื้นที่
-ส่งต่อเอกสำรกำรต่อ
อำยุ
-รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน

-โทรศัพท์
-พูดคุย
-ผ่ำนWebsite

4.ผู้รับเหมำ

เป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้

-ติดประกำศ
-ผ่ำนWebsite
-มำรับบริกำรด้วยตนเอง -หนังสือรำชกำร

8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน
จำกพั น ธกิจ ของสำนั กงำนสำธำรณสุ ขอำเภอหนองม่วงที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนและส่ว น
รำชกำรอื่นๆมีบทบำทและข้อปฏิบัติงำนร่วมกัน
ส่วนรำชกำร/
องค์กรที่กึ่ยวข้อง

บทบำทหน้ำที่
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน

ข้อกำหนดที่สำคัญ
กลไก/วิธีกำรส่งมอบ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ผลผลิตและบริกำร

ผู้ส่งมอบ
1.หน่วยงำน
จำหน่ำยเวชภัณฑ์
และครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์

-จัดส่งเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ -ส่งมอบเวชภัณฑ์และ
ทำงกำรแพทย์
ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ที่มี
คุณภำพ ได้มำตรฐำน ตรง
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
รำคำเหมำะสม

-พูดคุยกับตัวแทน
-โทรศัพท์/โทรสำร
-Internet
-ประกำศ
-จั ด ท ำสั ญ ญำจั ด ซื้ อ
จัดจ้ำง

2.ผู้ประกอบกำร

-ส่งมอบสินค้ำ และบริกำร

-พู ด คุ ย กั บ
ผู้ประกอบกำร
-โทรศัพท์/โทรสำร
-เอกสำรรำชกำร เช่น
กำรขอ ต่ออำยุ

-ส่งมอบสินค้ำ และบริกำร
ที่มีคุณภำพ มำตรฐำน
สร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ๆที่มีคุณค่ำ

3.หน่วยงำนรับจ้ำง -ส่งมอบบริกำร
เหมำบริกำร เช่น
พนักงำนทำควำม
สะอำด

-ส่งมอบบริกำรที่มีคุณภำพ -พูดคุยกับตัวแทน
มีมำตรฐำน มีควำม
-โทรศัพท์/โทรสำร
ปลอดภัย
-Internet
-ประกำศ
-จั ด ท ำสั ญ ญำจั ด ซื้ อ
จัดจ้ำง

4.อำสำสมัคร
สำธำณสุขประจำ
หมู่บ้ำน

ต้องมีกำรส่งมอบกำร
บริกำรด้ำนกำรแพทย์
สำธำรณสุข ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

-พูดคุย
-เอกสำร
-โทรศัพท์
-ทำงกลุ่ม line

-แผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติรำชกำรมีควำม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้ำหมำยของ
องค์กร

-ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง /
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แนวทำงปฎิบัติ
-ข้ อ ต ก ล ง ร่ ว ม กั น
(MOU)
-โทรศัพท์/โทรสำร
-รำยงำน43 แฟ้ม
-ไลน์กลุ่ม
-facebook กลุ่มงำน
-เวปไซต์ สสอ.และ
องค์กรพันธมิตร

- ส่งมอบบริกำรด้ำน
กำรแพทย์
และกำรสำธำรณสุขที่ได้รับ
กำรมอบหมำย

พันธมิตร
1.หน่วยงำนใน
-ร่วมจัดทำแผนยุทธศำสตร์
กำกับของกระทรวง และนำนโยบำยและ
สำธำรณสุขได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำรไปปฎิบัติ
โรงพยำบำลชุมชน,
สำนักงำน
หลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ,สำนักงำน
กองทุนสร้ำงเสริม
สุขภำพ,สถำบัน
รับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำล,เขต
สุขภำพที่ 4
2.หน่วยงำนที่
ให้บริกำรประชำชน
ด้ำนสำธำรณสุข :
สำธำรณสุขเทศบำล
/คลินิก,อปท.,
พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของ
มนุษย์

-ขอควำมร่วมมือในกำร
ทำงำน เช่นงำนระบำด
วิทยำ
และงำน
สำธำรณสุขอื่นๆ

- ส่งมอบข้อมูลที่ครบถ้วน -พูดคุย
ถูกต้อง ทันเวลำ คืนข้อมูล -ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง /
ให้หน่วยงำน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แนวทำงปฎิบัติ
-ข้อตกลงร่วมกัน
-โทรศัพท์/โทรสำร
-ไลน์กลุ่ม

3.หน่วยงำนภำครัฐ
ที่บูรณำกำรแผน
ร่วมกัน:
โรงพยำบำลหนอง
ม่วง ปกครอง
อำเภอ พัฒนำ
ชุมชน เกษตร
อำเภอ ตำรวจ
สถำนศึกษำ
ท้องถิ่น

-เสริมสร้ำงในกำรดูแล
สุขภำพประชำชนตำม
จำนวนครัวเรือน
-มีส่วนร่วมในกำรนำนโยบำย
และแผนปฏิบัติรำชกำรไป
ปฏิบัติโดยผ่ำนบุคลำกร
สำธำรณสุข

--ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ
อนำมัย
-กำรแนะนำเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ และ
รักษำพยำบำลขั้นต้นโดย
ใช้ยำและเวชภัณฑ์ตำม
ขอบเขตที่กระทรวง
สำธำรณสุขกำหนด
-กำรส่งต่อผู้ป่วยไปรับ
บริกำร
กำรฟื้นฟูสภำพและจัด
กิจกรรมพัฒนำสุขภำพ
ภำคประชำชนในหมู่บ้ำน/
ชุมชน

-พูดคุย
-ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง /
มอบหมำยงำน
-โทรศัพท์/โทรสำร
-ไลน์กลุ่ม

(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอในจังหวัด ลพบุรีทั้ง 11 แห่งประกอบด้วย อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้ำน
หมี่ อำเภอชัยบำดำล อำเภอท่ำวุ้ง อำเภอพัฒ นำนิคม อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์
อำเภอลำสนธิ อำเภอโคกเจริญ และอำเภอหนองม่วง ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่ในกำรเสริมสร้ำง กำกับ ดูแล จัดกำร
บริกำรสุ ขภำพในระดับ อำเภอ บู ร ณำกำร ผสมผสำนบริกำรรอบด้ ำน รวมทั้งสร้ำงควำมเจริญ เติ บโตทำง
เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วงได้ดำเนินงำนโดยกำรเทียบเคียงกำรบริกำร ใน 5
มิติ ในระดับอำเภอ ดังนี้
ด้ำนวิชำกำรผลงำนR2R
ด้ำนกำรส่งเสริมป้องกัน โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ รำงวัลควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรวัคซีน เป็น
อำเภอต้นแบบDHB (RTI) ในระดับชุมชน
ด้ำนระบบบริกำร/ด้ำนกำรรักษำพยำบำล รพ.สต.ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระบบ ICรพ.สต.ติดดำว
ด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วย/ผู้พิกำรเพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ร่วมกับ
องค์กรภำยนอก เช่น อปท. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เครือข่ำยผู้พิกำร กำรปรับสภำพบ้ำน เป็นต้น
ด้ำนควบคุมโรค โมเดล 3 ส. หนองม่วงน่ำอยู่(สะอำด สวยงำม มีเสน่ห์)
(10)กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน
ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ

ปัจจัยที่มีผลต่อสภำพกำรแข่งขัน

-มีนโยบำยที่ชัดเจน ผู้บริหำรมุ่งมั่น และมี 1.หนองม่วงเมืองน่ำอยู่ ผู้คนน่ำรัก
กำรขับ เคลื่ อ นยุ ท ธ์ศำสตร์ และมีกำรบู ร 2.บูรณำกำรแผนยุทธศำสตร์ขับเครลื่อน พชอ.
ณำกำรผสมผสำนทรัพ ยำกรที่ มีอยู่ และ 3.กำรเข้ำสูส่ ังคมผู้สูงอำยุประเทศไทยที่มำเร็วกว่ำที่คำด

บริ ห ำรจั ด กำรร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำร
พัฒนำ
-มี ร ะบบกำรก ำกั บ ติ ด ตำม ประเมิ น ผล
กำรปฏิบัติรำชกำรสูง
-มีกำรนำเทคโนโลยีใหม่ๆและนำมำใช้เพื่อ
ต่อยอดในกำรวำงแผน และตัดสินใจของ
ผู้บริหำร
- กำรบู ร ณำกำรงำนร่ ว มกั น กั บ ทุ ก ภำค
ส่ ว น ห น่ ว ย ง ำ น ร ำ ช ก ำ ร อื่ น ๆ แ ล ะ
ภำคเอกชน
-กำรมีส่วนร่วมในภำคีเครือข่ำยในชุมชน

4.นโยบำยgreen and clean city.
5.ระบบควำมปลอดภัยของข้อมูล
6.สถำนกำรณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
7.มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ในกำรดำเนินงำน IC โดยตรง
8.มีทีมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ
9.มีระบบควบคุม ติดตำม กำกับ และประมวลผล

(11)แหล่งข้อมูลเปรียบเทียบ
สำธำรณสุ ขอ ำเภอหนองม่ วง มี แหล่ งข้อมู ล เปรียบเทีย บข้ อมูล ภำยจังหวัด และเปรียบเที ยบเขต
สุขภำพที่ 4 ได้แก่รำยงำนประจำปี ของจังหวัด และเขตสุขภำพที่ 4 รำยงำนของสปสช.รำยงำนของสำนัก
ระบำดวิทยำ ผลสำรวจสภำวะสุขภำพของอำเภอหนองม่วง และรำยงำนของเขตอนำมัยสิ่งแวดล้อมเขต 4
(12)ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์
ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์
ด้ำนพันธกิจ

มีระบบกำรให้บริกำรสุขภำพเป็นที่หนึ่งจังหวัดลพบุรี คนหนองม่วงมีสุขภำพ
ดี สำมำรถดูแลสุขภำพตนเอง (Self care) โดยมีอำยุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ลดอัตรำ
ป่วย ลดอัตรำตำย

ด้ำนกำรปฎิบัติกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบสุขภำพแบบมีส่วนร่วม ลดระยะเวลำกำรรอ
คอยของผู้รับบริกำร เพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับหน่วยบริกำรในสังกัด

ด้ำนบุคลำกร

เพิ่มขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังคนด้ำนสุขภำพตำม Services Plan
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำลังคน

ด้ำนสังคม

สร้ำงควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำพและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพของประชำชน

(13)ระบบกำรปรับปรุงกำรดำเนินกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วงมีระบบงำนที่สำคัญ 3 ระบบภำยใต้วิสัยทัศน์ของสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง ประกอบด้วย
1.ด้ำนกำรบริหำร โดยนำกระบวนกำร PMQA ,กำรควบคุมภำยใน
2.ด้ ำนกำรบริ ก ำร น ำกระบวนกำร รพ.สต.ติ ด ดำว, DHS,CQIโดย R2R KM และมี เวปไซส์ ข อง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอหนองม่วง

3.ด้ำนวิชำกำร มีคู่มืองำนวิจัยเพื่อเผยแพร่วิชำกำรประจำปี โดยกำรเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อ
ยอดสูง่ ำนวิจัย และสร้ำงนวตกรรมใหม่ๆได้แก่ รพ.สต.ติดดำว

